
 
У К Р А Ї Н А 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 Від  22 червня  2020 року                     №5                                 с Новомар’ївка 
 

Про закріплення території обслуговування 

за закладами загальної середньої освіти 

Новомар’ївської сільської ради 
 

 

На виконання статей 13, 66 Закону України «Про освіту», статей 8, 9 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 «Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти 

для здобуття повної загальної середньої освіти», з метою забезпечення 

територіальної доступності здобувачів освіти до закладів загальної середньої 

освіти, належного та ефективного охоплення дітей навчанням та вихованням, 

керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком Новомар’ївської сільської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Закріпити за Новомар’ївським опорним навчальним закладом загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів територію обслуговування: с. Новомар’ївка, с. 

Обухівка. 

2. Закріпити за Костуватським закладом загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів територію обслуговування: с. Костувате, с. Петрівка - 1. 

3. Закріпити за Миролюбівським закладом загальної середньої освіти                           

І-ІІІ ступенів територію обслуговування: с. Миролюбівка, с. Лісове, с. Юрівка. 

4. Закріпити за Кам’яно - Костуватським закладом загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів територію обслуговування: с.Кам’яно - Костувате, с. 

Прищепівка, с.Кам’янопіль, с.П’ятихатки.  

 5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради Осипенко В.В. забезпечити оприлюднення цього 

рішення на офіційному веб-сайті Новомар’ївської сільської ради.  

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти на відділ освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради (Гірієнко 

С.М.) 
 

Сільський голова                                                                             Тамара ФЕСЬКО  
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