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Керуючись пп.4 п "б" ст. 32, ст. 40, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України "Про освіту", ст. 19 Закону 

«Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 

№ 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів", заслухавши та обговоривши інформацію начальника 

відділу освіти, молоді та спорту Рудюк С.О. Про організацію обліку дітей 

дошкільного віку, які проживають, чи перебувають в межах Андрушівської 

міської територіальної громади, з метою забезпечення своєчасного і належного 

обліку дітей  дошкільного  віку та прогнозування мережі закладів дошкільної 

освіти відповідно до освітніх запитів населення  і створення умов для здобуття 

громадянами дошкільної освіти, виконавчий комітет Андрушівської міської  

ради  

 

В И Р І Ш У Є : 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту Рудюк С.О. Про 

організацію обліку дітей дошкільного віку, які проживають, чи перебувають в 

межах Андрушівської міської територіальної громади прийняти до відома. 
 

2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту апарату Андрушівської 

міської ради та її виконавчого комітету відповідальним структурним 

підрозділом за створення і постійне оновлення кількісного реєстру даних про 

дітей дошкільного віку, які проживають чи перебувають в межах території 

Про організацію обліку дітей 

дошкільного віку, які 

проживають, чи перебувають в 

межах Андрушівської міської 

територіальної громади 
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Андрушівської міської територіальної громади (далі - реєстр), який ведеться на 

кожний рік народження окремо, з приміткою про  форми здобуття освіти. 

Зазначити, що залучення працівників закладів освіти до організації та 

ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється. 
 

3. Закріпити території обслуговування за закладами  дошкільної освіти, що 

належать до сфери  управління Андрушівської міської ради, додаток додається. 
 

4. Зобов’язати виконавчі органи ради, комунальні підприємства та 

установи громади, які володіють даними про дітей дошкільного та шкільного 

віку в Андрушівській міській територіальній громаді, у тому числі, але не 

виключно, відділ ЦНАП, службу у справах дітей Андрушівської міської ради, 

відділ соціального захисту та охорони здоров'я, КУ "ЦНСП" Андрушівської 

міської ради, КНП "Центр ПМСД" Андрушівської міської ради, в межах своїх 

повноважень надавати відділу освіти, молоді та спорту апарату Андрушівської 

міської ради та її виконавчого комітету дані про дітей дошкільного та 

шкільного віку в Андрушівській міській територіальній громаді. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Демченка С.Д.                                                                                                         

 

 

 

Міський голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА 
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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету Андрушівської міської 

ради 21 травня 2021 р. № 122 

 

Території обслуговування   

закріплені за  закладами дошкільної освіти, що належать до сфери управління  

Андрушівської міської ради 

 

• Андрушівський заклад дошкільної освіти «Малятко» - вулиці міста 

Андрушівки:  

    8 Березня з провулком, Берегова, Вселкова, Воб’яна з провулком, 

Гагаріна,  Софіївська, Грушевського з  провулком, Соснова, Ярослава 

Мудрого,  Котовського з провулком,  Київська та Мічуріна з провулком,  

Некрасова,  Озерна, Петровського, Львівська з провулком, Щаслива, 

Толстого, Івана Франка з провулком Учительська, Благовіщенська з 

двома провулками та Шкільна. 

• Андрушівський заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» - вулиці міста 

Андрушівки: 

Будівельників, Верескова, Гастелло, територія сільгосптехніки, 

Житомирська, Залізнична з провулком, Зазулінського, Корольова, 

Незалежності, Лисенка з провулком ІІ,  Карла Маркса з провулком, 

Матросова, Механізаторів, Незалежна, 1 Травня з провулком, Цегельна, 

Нова , провулок Островського.  

 

• Міський центр розвитку дитина «Дюймовочка» - вулиці міста 

Андрушівки: 

Ботанічна, Ватутіна, Вишнева, Герцена, Заводська, Комарова,  

Лермонтова, Лугова, Лісова, Молодіжна, Радіщева, Садова, Східна, 

Тітова, Лесі Українки, Богдана Хмельницького,, Чернишевського, Чехова, 

Ювілейна. 

• Андрушівський заклад дошкільної освіти « Сонечко» - вулиц міста 

Андрушівки: 

Белінського з провулком, Дмитрівська,  Хлібна,  Горького з провулком, 

Житомирська, Жовтнева, Енергетична, Клубна з провулком, провулок. 

Колгоспний, вулиця Котляревського з провулком,  Куйбишева, 

Ломоносова з провулком, Мечнікова, Миру, Павлова, Північна, Пушкіна, 

Радгоспна, Робітнича,  Сонячна з провулком, Шахтарська, провулки 

Лисенка І та Польовий. 

• За  Гальчинським закладом дошкільної освіти «Теремок» - територію 

села Гальчин. 

• За Нехворощанським закладом дошкільної освіти «Дзвіночок» – 

територію села Нехворощ. 

• За Городківськким закладом дошкільної освіти «Зернятко» – 

територію сіл Городківка, Мала П’ятигірка, Камені, Жерделі, Бровки ІІ. 
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• За Лісівським закладом дошкільної освіти територію сіл Лісівка та 

Тарасівка. 

•  За Зарубинецьким закладом дошкільної освіти «Пізнайко» – 

територію сіл Зарубинці та Любимівка. 

• За  Яроповицьким закладом дошкільної освіти  «Теремок» – 

територію села Яроповичі. 

• За дошкільним підрозділом    «Журавлик» Антопільської гімназії – 

територіїю сіл Антопіль, Нова Котельня, Волосів. 

• За Павелківським закладом дошкільної освіти «Ромашка» – 

територію сіл Павелки, Гарапівка, Лебединці. 

• За дошкільним підрозділом «Чебурашка» Міньковецької гімназії     - 

територію сіл Міньковці та Городище. 

• За дошкільним підрозділом  «Сонечко» Мостівської гімназії – 

територію села Мостове. 

• За Бровківським закладом дошкільної освіти «Ромашка» - територію 

сіл Бровки Перші, Ярешки. 


