
Красноградська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 квітня 2022 року № 39

Про закріплення території обслуговування
за закладами дошкільної та загальної середньої
освіти Красноградської міської ради на 2022 рік

На виконання статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 66 Закону України «Про освіту»,  статті 8 Закону України «Про
повну загальну середню освіту», статті 18 Закону України «Про дошкільну
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та
учнів» (із змінами) та з метою забезпечення права кожної дитини на здобуття
освіти у закладі, що найбільш доступний та наближений до місця проживання
дитини

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Закріпити за закладами дошкільної та загальної середньої освіти
Красноградської міської ради територію обслуговування, відповідно до якої у
2022 році буде здійснюватися облік та зарахування дітей дошкільного та
шкільного віку до закладів освіти у встановленому законодавством порядку
(додається).

2. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти
Красноградської міської ради:

1) оприлюднити інформацію про закріплену за закладом освіти
територію обслуговування на офіційному веб-сайті закладу

    до 11 квітня 2022 року
2) здійснювати зарахування дітей до закладу загальної середньої

освіти відповідно до території обслуговування, визначеної пунктом 1 цього
розпорядження у порядку та на підставах, затверджених наказом 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»

    до початку та впродовж навчального року
3) здійснювати зарахування дітей до закладу дошкільної освіти на

вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування, керуючись
Положенням про заклад дошкільної освіти (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 27.01.2021 року №86) та власним Статутом

  протягом 2022 року
3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Наталію ШАПТАЛУ.

Міський голова                                                             Світлана КРИВЕНКО



Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 05 квітня 2022 року № 39

Закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної
середньої освіти Красноградської міської ради на 2022 рік

№
з/п

Назва закладу освіти Територія обслуговування

Заклади дошкільної освіти
1. Красноградський заклад

дошкільної освіти
(ясла-садок) №5
Красноградської міської
ради Харківської області

м.Красноград у межах вулиць:
- вул.Захисників України (парні номери) від
вул.Полтавської до вул.Богдана Хмельницького;
- вул.Полтавська (парні номери) від вул.Захисників
України до вул.Пушкіна;
- вул.Пушкіна (непарні номери) від вул.Полтавської в
напрямку селища Дослідне;
- селище Степове, селище Куми

2. Красноградський заклад
дошкільної освіти (ясла-
садок) №17
Красноградської міської
ради Харківської області

м.Красноград  у межах вулиць:
- вул.Пушкіна (непарні номери) від вул.Полтавської до
мікрорайону 3;
- вул.Полтавська (непарні номери) від вул.Пушкіна до
вул.Харківської (парні номери);
- вул.Харківська (парні номери) від вул.Полтавської до
вул.Московської
- мікрорайон 3: буд.№№ 1-4, 9, 9-а, 10-13, 13-а, 13-б,
14, 14-а, 31

3. Красноградський заклад
дошкільної освіти (ясла-
садок) №2 Красноградської
міської ради Харківської
області

м.Красноград у межах вулиць:
- вул.Харківська (непарні номери) від вул.Полтавської
до вул.Коцюбинського;
- вул.Харківська від вул.Московської до
вул.Коцюбинського
- вул.Полтавська (непарні номери) від вул.Харківської
(непарні номери) до річки Берестової;
- вул.Коцюбинського;
- вул.Мереф’янська;
- вул.Мала Садова;
- вул.Геологів;
- пров.Дикуна
-  мікрорайон 3: буд.№№ 15, 15-а – 19, 19-а, 20, 21,
21-а, 21-б, 22, 23

4. Піщанський заклад
дошкільної освіти (дитячий
садок) Красноградської
міської ради Харківської
області

с.Піщанка
с.Покровське

Заклади загальної середньої освіти
1. Красноградський ліцей №1

ім.О.І.Копиленка
Красноградської міської
ради Харківської області

м.Красноград у межах вулиць:
- вул.Захисників України (парні номери) від
вул.Полтавської до вул.Богдана Хмельницького;
- вул.Полтавська (парні номери) від вул.Захисників
України до вул.Пушкіна;
- вул.Пушкіна (непарні номери) від вул.Полтавської в



напрямку селища Дослідне;
- селище Степове, селище Куми

2. Красноградський ліцей №2
Красноградської міської
ради Харківської області

м.Красноград у межах вулиць:
- вул.Короленка (непарні номери) від вул.Полтавської
до мікрорайону 3;
- вул.Полтавська (непарні номери) від вул.Короленка
до вул.Харківської;
- вул.Харківська (парні номери) від вул.Полтавської до
вул.Московської;
- мікрорайон 3: буд.№№ 15, 15-а – 19, 19-а, 20, 21, 21-а,
21-б, 22, 23

3. Красноградський ліцей №3
Красноградської міської
ради Харківської області

м.Красноград у межах вулиць:
- вул.Полтавська (парні номери) від вул.Захисників
України до вул.Української;
- вул.Українська від вул.Полтавської в напрямку
промислової зони;
- вул.Захисників України (непарні номери) від
вул.Полтавської до вул.Богдана Хмельницького

4. Красноградський ліцей №4
Красноградської міської
ради Харківської області

м.Красноград у межах вулиць:
- вул.Харківська (непарні номери) від вул.Полтавської
до вул.Коцюбинського;
- вул.Полтавська (непарні номери) від вул.Харківської
до річки Берестової;
- вул.Коцюбинського;
- вул.Мереф’янська;
- вул.Мала Садова;
- вул.Геологів;
- пров.Дикуна

7. Берестовеньківська філія
Красноградського ліцею
№4 Красноградської
міської ради Харківської
області

с.Іванівське,
с.Берестовенька,
с.Калинівка,
с.Кирилівка

8. Красноградський ліцей №5
Красноградської міської
ради Харківської області

м.Красноград  у межах вулиць:
- вул.Пушкіна (непарні номери) від вул.Полтавської до
мікрорайону 3;
- вул.Полтавська (непарні номери) від вул.Пушкіна до
вул.Короленка;
- вул.Короленка (парні номери) від вул.Полтавської до
вул.Московської
- мікрорайон 3: буд.№№ 1-4, 9, 9-а, 10-13, 13-а, 13-б,
14, 14-а, 31

9. Зорянська гімназія
Красноградської міської
ради Харківської області

с.Зоряне,
с.Вишневе,
с.Тишенківка

10. Миколо-Комишуватський
ліцей
Красноградської міської
ради Харківської області

с.Миколо-Комишувата,
с.Мокрянка,
с.Гірчаківка

11. Піщанський ліцей
Красноградської міської
ради Харківської області

с.Піщанка
с.Покровське

12. Хрестищенська гімназія
Красноградської міської
ради Харківської області

с.Хрестище, с.Першотравневе,
с.Українка, с.Кобцівка, с.Оленівка,
 с.Світле, с.Високе, с.Червоне

Начальник відділу освіти міської ради                                                     Антоніна ТУРОВА


