
ЧЕРКАСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 15.05.2018 № 382 
 

Про закріплення за закладами 

загальної середньої освіти міста 

Черкаси територій обслуговування 

 

 

 Відповідно до абзацу 6 пункту 2 статті 66 Закону України «Про освіту»,  

пункту 1  статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», підпункту 4 

пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

підпунктів 1, 3 пункту 5 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, з 

метою забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, які 

проживають на відповідній території, враховуючи пропозиції департаменту освіти 

та гуманітарної політики Черкаської міської ради, виконавчий комітет Черкаської 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти міста Черкаси згідно з додатком. 

2. Встановити дати приймання заяв про зарахування до перших класів у 

2018/2019 навчальному році з 16.05.2018 до 07.06.2018, що не обмежує права 

батьків подавати заяви на вільні місця, у тому числі за місцем проживання,                  

до 01.09.2018.  

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Черкаської міської ради від 20.04.2010 № 596 «Про проведення обліку дітей і 

підлітків шкільного віку в м. Черкаси». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коломойця І.А. 

 

Міський голова                    А.В. Бондаренко 

 



        
                                                                       Додаток                                

    до рішення виконавчого комітету 

       Черкаської міської ради 

       від ________________ № ________ 

 

Межі територій обслуговування закладів загальної середньої освіти  

м. Черкаси 

 

 

XXІ. Черкаський колегіум «Берегиня»  

Черкаської міської ради Черкаської області 

 
вул. Десантників (нп) від вул. Хоменка до вул. Вернигори 

вул. Вернигори (нп) від вул. Десантників до вул. Смілянської 

вул. Смілянська (п) від вул. Вернигори  до вул. Автомобілістів 

вул. Автомобілістів (в) від вул. Смілянської до вул. Десантників 

вул. Десантників (в) від вул. Автомобілістів до вул. Хоменка 

 

 
Примітка: 

(п)  –  парна сторона 

(нп)  –  непарна сторона 

(в) –  вся вулиця 

 

 

 

Директор департаменту                           С. П. Воронов 

 

 


