
 
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
Про розподіл закріплення території обслуговування  за закладами  освіти 

Царичанської селищної ради для здійснення загальної середньої освіти 

 

Відповідно до статті 8 Закону України ―Про повну загальну середню 

освіту‖, постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (зі 

змінами), з метою реалізації права дітей на здобуття початкової та базової 

середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її 

проживання закладі загальної середньої освіти, з о б о в’ я з у ю: 

 

 1. Закріпити за закладами загальної середньої освіти Царичанської 

селищної ради наступну територію обслуговування для здобуття початкової та 

базової середньої освіти: 

1.1. Комунальний заклад ―Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів‖ Царичанської селищної ради Дніпропетровської області — с. Дубове,  

с.Селянівка,  с. Тарасівка,  с. Турове, смт Царичанка: вул. Мостового, вул.14 

Гвардійської Дивізії, вул.Селянська, пров. Селянський, вул. Царичанська, вул. 

Івана Мазепи, пров. Протовчанський, вул. Степова, пров. Степовий, вул. 

Діброва, вул. Соборна, вул. Фонтанна, вул. Центральна, вул. Транспортна, вул. 

Київська, пров. Заводський, вул. Робоча, вул. Приорільська, пров. 1-й 

Подолянський, пров. 2-й Подолянський, пров. 3-й Подолянський, вул. Затишна,  

вул. Зоряна, пров. 1-й Центральний,  пров. 2-й Центральний, Квартал Слави, 

вул. Подолянська, пров. Паланковий, пров. 1-й Соборний,  пров. 2-й Соборний,  

пров. 3-й Соборний,  вул.  Орлянська,  вул. Сквозна, вул. Соснова, вул. 

Базівська, вул. Пушкіна, вул. Набережна, пров. Нагорний,  вул. Нагорна, вул. 

Службова, вул. Театральна,  вул. Шевченка,  пров. Першотравневий,  вул. 

Першотравнева,  вул. Корольова, вул. Олійника, пров. 1-й, 2-й,3-й , 4-й Робочі, 

вул. Майська,  вул. Гагаріна,  вул. Миру,  вул. Каштанова,  вул. Янтарна, вул. 

Південна,   вул. Урожайна, провул. Приорільський, вул. Лісна,  вул. Київська, 

вул. Сонячна,  вул. Цвіточна,  вул. Замкова,  пров. Залізнодорожний,  вул. 

Кооперативна,  пров. Кооперативний,  вул. Гоголя, вул. Вишнева, вул. Богдана 

Хмельницького,  вул. Українська; 

 



1.2. Царичанська філія І-ІІ ступенів комунального закладу ―Царичанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів‖ Царичанської селищної ради 

Дніпропетровської області - смт. Царичанка: вул. Центральна (буд. з 1 по 79), 

вул. Суворова, вул. Садова,  вул. Канавна, вул. Сургутська, вул. Бутенка,  вул. 

Календюка, вул. Тростяна, вул. Межова, вул. Підгірна, вул. Зелена, вул. 

Берегова, вул. Котляревського, вул. Комарова, вул. Яблунева, провул. 

Яблуневий, вул. Східна, вул. І. Франка, вул. Піски, провул. Глинище, вул. 

Дачна, провул. Дачний; 

 

1.3. Лисківська філія І-ІІ ступенів комунального закладу ―Царичанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів‖ Царичанської селищної ради 

Дніпропетровської області – села: Лисківка, Калинівка,  Драгівка,  Пилипівка; 

 

1.4. Комунальний заклад ―Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів‖ Царичанської селищної ради Дніпропетровської області — села: 

Бабайківка, Вербове, Івано-Яризівка, Кущівка, Новостроївка, Михайлівка, 

Гнатівка, Червона Орілька, Заорілля; 

 

1.5. Комунальний заклад ―Преображенська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів‖ Царичанської селищної ради Дніпропетровської області  — села: 

Преображенка, Юр’ївка, Ненадівка, Семенівка; 

 

1.6. Комунальний заклад ―Прядівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів‖ 

Царичанської селищної ради Дніпропетровської області — село Прядівка. 

 

2. Царичанській селищній раді щорічно проводити облік дітей шкільного 

віку на своїй території, своєчасно доводити списки до закладів загальної 

середньої освіти та забезпечити контроль за охопленням навчанням та 

відвідуванням школярами освітніх закладів.  

 

3. Відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради 

тримати на постійному контролі стан забезпечення учнів загальною середньою 

освітою, організації освітнього процесу, створення умов рівного доступу 

кожного школяра до якісної освіти. 

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

відділ освіти Виконавчого комітету Царичанської селищної ради, контроль 

залишаю за собою. 

 

 

Голова виконкому 

Царичанської селищної ради                                        Геннадій СУМСЬКИЙ 

 

смт. Царичанка 

від 13 квітня 2021 року 

№ 56-Р 


