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Про закріплення території  

обслуговування за закладами  

загальної середньої освіти  

 

Відповідно до пункту 3 статі 13, статті 18 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», на виконання статті 53 Конституції України, статті 13 

Закону України «Про освіту», статті 18 Закону України «Про загальну середню 

освіту», Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 

№ 367, та з метою забезпечення права громадян на територіальну доступність 

початкової та базової середньої освіти: 

 

1. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти Черкаського району згідно додатку. 

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження районної 

державної адміністрації від 09.09.2011 № 237.  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації Коренюка П. В. та відділ освіти 

районної державної адміністрації. 

 

 

 

Голова                                                             А. Яріш 
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Додаток 

до розпорядження районної 

державної адміністрації 

від 28.12.2018  № 527 

 
ТЕРИТОРІЯ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  

закладами загальної середньої освіти Черкаського району 

 

№ 

п/п 

Назва закладу загальної середньої освіти Територія обслуговування  

1.  Байбузівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Байбузівської сільської ради 

2.  Будищенська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Будищенської сільської ради 

3.  Вергунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Вергунівської сільської ради 

(згідно з рішенням виконкому сільської 

ради) 

4.  Нечаївська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Вергунівської сільської ради 

(згідно з рішенням виконкому сільської 

ради) 

5.  Геронимівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Геронимівської сільської 

ради  

6.  Дубіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Дубіївської сільської ради  

7.  Думанецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Думанецької сільської ради  

8.  Кумейківська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Кумейківської сільської ради 

9.  Леськівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Леськівської сільської ради  

10.  Мошнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Мошнівської сільської ради  

11.  Руськополянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Руськополянської сільської 

ради (згідно з рішенням виконкому 

сільської ради) 

12.  Руськополянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Руськополянської сільської 

ради (згідно з рішенням виконкому 

сільської ради) 

13.  Сагунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Сагунівської сільської ради 

(згідно з рішенням виконкому сільської 

ради) 

14.  Сагунівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Територія Сагунівської сільської ради 

(згідно з рішенням виконкому сільської 
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Черкаської області ради) 

15.  Свидівоцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Свидівоцької сільської ради  

16.  Софіївська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Софіївської сільської ради 

(згідно з рішенням виконкому сільської 

ради) 

17.  Шелепуська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Софіївської сільської ради 

(згідно з рішенням виконкому сільської 

ради) 

18.  Тубільцівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Тубільцівської сільської ради  

19.  Худяківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Худяківської сільської ради  

20.  Хутірська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Хутірської сільської ради  

21.  Червонослобідська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Червонослобідської сільської 

ради (згідно з рішенням виконкому 

сільської ради) 

22.  Червонослобідська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Червонослобідської сільської 

ради (згідно з рішенням виконкому 

сільської ради) 

23.  Чорнявський навчально-виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Черкаської районної ради Черкаської області 

Територія Чорнявської сільської ради  

24.  Яснозірська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради 

Черкаської області 

Територія Яснозірської сільської ради  

 

 

Начальник відділу освіти 

державної адміністрації      Л. Григорчук 


