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Про закріплення території  

обслуговування за КЗ «ХСШ №3»  

на 2020/2021 навчальний рік 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей», «Про Національну поліцію», постанов 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (зі змінами, внесеним згідно з 

постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806 та від 17.07.2019 

№ 681), від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу 

у справах дітей», 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», рішення виконавчого  комітету Харківської міської ради від 

12.06.2019  № 430  «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 19.03.2020 № 59 

«Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу Адміністрації 

Московського району Харківської міської ради від 09.10.2020 № 76 «Про 

закріплення території обслуговування за закладами освіти Московського району 

м. Харкова  на 2021/2022 навчальний рік», наказу Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради від 16.10.2020 №111 «Про 

закріплення території обслуговування за закладами освіти Московського району 

на 2021/2022 навчальний рік», з метою організації якісного обліку дітей шкільного 

віку та учнів Московського району м. Харкова та з метою забезпечення права 

кожної дитини, яка проживає на території району, на здобуття повної загальної 

освіти 

  

 

НАКАЗУЮ: 
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1.Визначити територію обслуговування і закріпити її за комунальним закладом 

«Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради 

Харківської області» на 2021/2022 навчальний рік на підставі наказу Управління 

освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 16.10.2020 

№111 «Про закріплення території обслуговування за закладами освіти 

Московського району на 2021/2022 навчальний рік» (додаток 1). 

 2.Призначити відповідальними за ведення реєстру даних дітей шкільного віку та 

учнів, які проживають чи перебувають у межах Московського району м. Харкова 

(далі – Реєстр) Калюжну Г.В., заступника директора з навчально-виховної роботи 

та Скупінську І.В., заступника директора з виховної роботи.  

3.Калюжній Г.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

3.1.Підтримувати Реєстр в актуальному стані. 

Постійно 

3.2.Тримати під особистим контролем якість та своєчасність занесення даних до 

програми «Курс «Школа» 

Постійно 

3.3.Надавати до Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради дані всіх учнів, які зараховані до закладу освіти, та 

інформацію про рух учнів (переведення, відрахування або зарахування). 

Щомісячно не пізніше 15 числа 

3.4.Надавати в разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в 

закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, їхні дані до 

структурного підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території 

якої розташовано заклад освіти, в якому учень здобував загальну середню освіту. 

Не пізніше 15 числа наступного 

                                                                                     місяця з дня зарахування учнів 

4.Скупінській І.В., заступнику директора з виховної роботи: 

4.1.Забезпечити висвітлення на сайті інформації про закріплену за закладом 

територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у 

кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них. 

Постійно впродовж 2 робочих днів 

з дня прийняття відповідного рішення 

4.2.Надавати Московському відділу Національної поліції та Службі у справах 

дітей по Московському району у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, 

на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд із невідомих або без 

поважних причин дані таких учнів для провадження діяльності, пов’язаної із 

захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти. 

Протягом 5 робочих днів з дня 

встановлення відповідного факту 
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5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

 

     Директор КЗ «ХСШ №3»                        В.І.КОСМІНА 

   

 

З наказом ознайомлені: 

 Калюжна Г.В.   _________ 

 Скупінська І.В. _________ 
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Додаток 1 

до наказу КЗ «ХСШ №3» 

від 16.10.2020 № 218 

 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ 

території району за КЗ «ХСШ №3» 

 
 

 

вул. Іскринська –– 2–42 (парна сторона). 

пров. Іскринський – 2-22. 

пров. Іскринський –– 3–23 (непарна сторона). 

вул. Металіста. 

вул. Сергіївська. 

вул. Малинівська –– 1, 9, 10, 10-б, 11, 13, 15, 12, 21, 17, 17-а, 19. 

вул. Тюрінська –1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 2, 4, 6.  

пров. Здоров’я. 

набережна Здоров’я –– (парна сторона). 

пров. Спортивний. 

вул. Лесі Українки –– 3–9, 6–10, 27. 

вул. Лесі Українки –– 11–46. 

вул. Кабардинська. 

вул. Семиградська (непарна сторона). 

пров. Металіста. 

вул. Генічеська. 

вул. Святодухівська. 

вул. Садовонабережна. 

вул. Уманська. 

пров. Боткіна. 

пров. Байкальський. 

пров. Конюшений. 

пров. Семиградський. 

вул. Ак. Павлова –– 13-39 (непарна сторона). 

 


