
 

У К Р А Ї Н А  

КРУПЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

РАДИВИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   
  

від 26 грудня 2018 року                                                                        № 268 
Про затвердження переліку територій  

обслуговування, закріплених за закладами 

загальної середньої освіти Крупецької  

сільської ради на 2019/2020 навчальний рік 

 

  Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 2 ст. 66 Закону України  «Про освіту», п.1 ст.18 Закону України 

«Про загальну середню освіту»,  на виконання  постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017   № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 

дітей шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти» та з метою запровадження Концепції 

реалізації політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», забезпечення територіальної доступності здобуття повної 

загальної середньої освіти, відповідно до Регламенту виконавчого комітету 

Крупецької сільської ради, виконавчий комітет сільської ради 

 

в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити перелік територій обслуговування, закріплених за 

закладами загальної середньої освіти Крупецької сільської ради на 2019/2020 

навчальний рік, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Крупецької сільської ради від 28 лютого 2018 року № 35 «Про затвердження 

переліку територій обслуговування  щодо здійснення обліку дітей і підлітків 

шкільного віку, закріплених за загальноосвітніми навчальними закладами 

Крупецької сільської ради на 2018/2019 навчальний рік». 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бондарчука. 

 

 

 

Сільський голова                                         В. МОШКУН 



                                                                                                                   Додаток  

до рішення виконкому  

Крупецької сільської ради 

 від 26 грудня 2018 року № 268 

 

ПЕРЕЛІК 

територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти 

Крупецької сільської ради  на 2019/2020 навчальний рік 

 

Довгалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Крупецької сільської ради Радивилівської району Рівненської області: 

 

- села Довгалівка, Боратин (5-11 класи), Гоноратка. 

 

Опорний заклад «Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 Крупецької сільської ради Радивилівської району Рівненської області»: 

 

- села Крупець, Баранне, Гайки, Гнильче, Михайлівка, Засув. 

 

Ситненська гімназія 

Крупецької сільської ради Радивилівської району Рівненської області: 

 

- села Ситне, Гайки-Ситенські, Карпилівка, Коти, Табачуки. 

 

 

Срібненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Крупецької сільської ради Радивилівської району Рівненської області: 

 

- села Срібне, Заміщина. 

 

Боратинська загальноосвітня школа І  ступеня 

Крупецької сільської ради Радивилівської району Рівненської області: 

 

- село Боратин (1-4 класи). 
 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                    О. ЯКОВЛЄВА 

 
 

 

 



 

 



 


