
 
ЛИПОВОДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 15.08.2018                         смт. Липова Долина 

 

Про закріплення території  

обслуговування за закладами  

загальної середньої освіти 

Липоводолинського району 

 

 Керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 13, 66 Закону України «Про 

освіту», ст. ст. 9, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання  

постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017   № 684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення 

здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому в 

Липоводолинському районі дітей до 1-х класів та враховуючи висновки і 

рекомендації постійних депутатських комісій, районна рада вирішила: 

 

 1. Закріпити за закладами загальної середньої освіти району відповідні 

території обслуговування згідно з додатком. 

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань молоді, освіти, охорони здоров’я, культури, соціального 

захисту, фізичної культури та спорту. 

  

 

 

Голова                                                                                В.О. Литвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 



Рішення 22 сесії 

Липоводолинської районної ради 

сьомого скликання  

від 15.08.2018 

Голова________ В.О.Литвиненко 

 

 

ПЕРЕЛІК 

територій обслуговування, закріплених за 

закладами загальної середньої освіти Липоводолинського району  

 

№ 

з/п 
Заклад загальної середньої освіти 

Перелік територій 

обслуговування, 

закріплених за закладами 

загальної середньої освіти 

Липоводолинського району 

1 Байрацький навчально-виховний 

комплекс: Байрацька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – Байрацький 

дошкільний навчальний заклад 

Липоводолинської районної ради 

с.Байрак, с.Довга Лука, 

с.Липівське 

 

2 Беївський   навчально-виховний 

комплекс: Беївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – Беївський 

дошкільний навчальний заклад 

Липоводолинської районної ради  

с.Беєве, с.Куплеваха, 

с.Мельникове, 

с.Олещенкове 

3 Берестівська  загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради 

с.Берестівка, с.Кімличка, 

с.Яловий Окіп                

4 Калінінська загальноосвітня школа                           

І-ІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради 

с.Суха Грунь, с.Легуші 

5 Капустинська  загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради 

с.Капустинці, с.Гришки, 

с.Клюси, с.Тарасенки 

6 Колядинецький навчально-виховний 

комплекс Липоводолинської районної 

ради 

с.Колядинець, с.Великий 

Ліс, с.Вовкове, с.Греки, 

с.Колісники, с.Костяни 

7 Комунальний заклад Липоводолинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради 

смт Липова Долина 

с.Побиванка, с.Червона 

Долина, с.Червона Гірка,                 

с. Лучка, с.Бухалове, 

с.Веселе, с.Галаївець, 

с.Чирвине 



8 Московський навчально-виховний 

комплекс Липоводолинської районної 

ради  

с.Московське, с.Аршуки, 

с.Весела Долина 

(Московської сільської 

ради), с.Воропаї, 

с.Стягайлівка, с.Хоменкове 

9 Панасівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Липоводолинської районної 

ради 

с.Панасівка, с.Липівка, 

с.Столяреве 

10 Підставська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Липоводолинської районної 

ради 

с.Підставки, с.Мельники, 

с.Слобідка 

11 Подільківська загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради 

с.Подільки, с.Велика Лука, 

с.Весела Долина 

(Подільківської сільської 

ради), с.Коломійцева 

Долина, с.Потопиха 

12 Русанівський навчально-виховний 

комплекс Липоводолинської районної 

ради 

с.Русанівка 

13 Саївський навчально-виховний 

комплекс: Саївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – Саївський 

дошкільний навчальний заклад 

Липоводолинської районної ради 

с.Саї, с.Антоненкове, 

с.Голуби, с.Карпці, 

с.Мар’янівка, 

с.Нестеренки, с.Рудоман, 

с.Товсте  

14 Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Липоводолинської районної 

ради 

с.Семенівка, 

с.Новосеменівка 

15 Синівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Липоводолинської районної 

ради 

с.Синівка, с.Довжик 

16 Яснопільщанський навчально-виховний 

комплекс Липоводолинської районної 

ради 

с.Яснопільщина, с.Іванівка,  

с.Коцупіївка, с.Макіївське, 

с.Яганівка, с.Бугаївка, 

с.Грабщина 

 

 

Заступник голови                                                                        О.М. Кльоп 

 
 


