
УКРАЇНА 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______________                       № ______________  

 

Про внесення змін у додаток до  

розпорядження Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації  

від 22 березня 2018 року № 111 

«Про закріплення території обслуговування  

за закладами загальної середньої освіти, 

що належать до сфери управління 

Оболонської районної в місті  

Києві державної адміністрації» 
 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», частини першої статті 13 Закону України «Про освіту», 

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

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію 

районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», з 

метою забезпечення права учнівської молоді на здобуття повної загальної 

середньої освіти, неухильного дотримання законодавства щодо охоплення 

навчанням дітей і підлітків шкільного віку: 

  

1. Затвердити зміни  у додаток до розпорядження Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 22 березня 2018 року № 111 «Про 

закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти,  

що належать до сфери управління Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації» (в редакції розпорядження Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 13 березня 2019 року № 157), що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Виконувач обов’язків голови     Олександр  ЦИБУЛЬЩАК 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про внесення змін у додаток до розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 22 березня 2018 року № 111 

«Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти, що належать до сфери управління Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про загальну 

середню освіту» місцеві органи виконавчої влади закріплюють за закладами 

загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку 

навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати. 

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в 

закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця 

проживання особи. 

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у 

комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія 

обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право 

особи обрати інший заклад освіти. 

У зв’язку з цим, управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві 

державною адміністрацією підготовлено проєкт даного розпорядження.  

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 13 березня 2019 року № 157 внесено зміни у додаток до 

розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

від 22 березня 2018 року № 111 «Про закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації», у додатку до 

якого наведено перелік найменувань закладів загальної середньої освіти, назв 

вулиць та номерів закріплених будинків.  

В процесі здійснення організаційно – правових заходів щодо виконання 

цього розпорядження виникла потреба відкоригувати перелік закріплених 

будинків за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери 

управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та 

закріпити будинки, які було введено в експлуатацію у 2019 році. 



 У зв’язку з цим, проєктом розпорядження пропонується внести зміни  у 

додаток до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 22 березня 2018 року № 111 «Про закріплення території 

обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери 

управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації» (в 

редакції розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 13 березня 2019 року № 157). 

 

3. Правові аспекти 

Стаття 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частина 

перша статті 13 Закону України «Про освіту»,частина перша статті 18 Закону 

України «Про загальну середню освіту», розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 

2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними 

адміністраціями окремих повноважень». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту розпорядження не потребує витрат з бюджету міста 

Києва. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

    В ході погодження проєкту розпорядження всі пропозиції та зауваження 

заінтересованих сторін будуть враховані. 

 

6. Регіональний аспект 

   Даний проєкт розпорядження не стосується питання розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці. 

 

7. Запобігання корупції 

  В даному проєкті розпорядження відсутні ризики вчинення корупційних 

правопорушень. 

 

8. Громадське обговорення 

Даний проєкт розпорядження не потребує громадського обговорення. 

 

9. Позиція соціальних партнерів 

  Даний проєкт розпорядження стосується закріплення території 

обслуговування за комунальними закладами загальної середньої освіти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

10. Оцінка регуляторного впливу 

Проєкт акта не є регуляторним актом. 



 

a. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Проєкт акта не має впливу на ринок праці. 

 

11.  Прогноз результатів 

Прийняття та реалізація даного проєкту розпорядження забезпечить права 

дітей здобувати початкову та базову середню освіту у комунальних закладах 

загальної середньої освіти, що належать до сфери управління Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, за якими закріплена територія 

обслуговування. 

 

Начальник управління  освіти     Наталія ВАХНЮК  

 

“____”_____________2020 р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

про проведення консультацій з громадськістю  

у формі публічного громадського обговорення 

проєкту розпорядження Оболонської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

 

«Про внесення змін у додаток до розпорядження Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 22 березня 2018 року № 111 «Про 

закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти, що належать до сфери управління Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації» 

 

Зміст матеріалів винесених на обговорення: 

- проєкт розпорядження «Про внесення змін у додаток до розпорядження 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 березня 2018 

року № 111 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти, що належать до сфери управління Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації». 

 

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій та 

зауважень до проекту нормативно-правового акту.  

 

Строк подання пропозицій та зауважень: 28.01-21.02.2020 року. 

 

Головним розробником нормативно-правового акту є управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції: (044) 464-83-80. 

 

Контактні особи: 

1.  Гребеник Ірина Сергіївна – головний спеціаліст відділу загальної 

середньої освіти управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

Електронна скринька для подання звернень та пропозицій в режимі 

електронного листування: uoor103@i.ua 

 

Письмові пропозиції надсилати за адресою: 04211, м. Київ, вул. Йорданська, 

11-А. 

 

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 21 лютого 

2020 року на субвебсторінці Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації http://obolon.kievcity.gov.ua 

mailto:uoor103@i.ua
http://obolon.kievcity.gov.ua/


 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Розпорядження Оболонської 

 районної в місті Києві  

 державної адміністрації 

 _______________ № _______ 

 

 

ЗМІНИ 

у додаток до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 березня 2018 року  

№ 111«Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти,що належать до сфери 

управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації» (в редакції розпорядження Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації від 13 березня 2019 року № 157) 

 

1. Позицію  мікрорайон ІІ викласти у такій редакції: 

« 

 

 

II 

 

Школа І-ІІІ ступенів № 219 

Оболонського району м. Києва 

Йорданська 
1,1-А, 3, 5, 5-А, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Д, 9- Ж, 9-

К, 11, 11-А, 11 -Б, 11-В, 11-Г, 11-Д, 17, 17-А 

Площа Оболонська 1, 3, 5, 2, 2-А, 8 

Проспект Оболонський 1 (корпус 1), 1 (корпус 3), 2-А 

Проспект Степана 

Бандери 
16 

 

       ». 

2. Позицію мікрорайон Х викласти у такій редакції: 

« 

X 

Спеціалізована школа І ступеня  
№ 244 Оболонського району м. Києва 

Прирічна 19-В, 19-Г, 27, 27-В 

Навчально – виховний комплекс 
«Школа І ступеня - гімназія 

Проспект Героїв 
Сталінграда 

44 (1-4 під'їзди), 48, 50, 52, 52-А, 54, 54-А, 56, 56-А 



«Оболонь» Оболонського району  
м. Києва Прирічна 19, 27-Г 

Школа І-ІІІ ступенів № 226 
Оболонського району м. Києва 

Прирічна 1, 1-А, 5, 9-А, 17, 17-В, 17-Г, 17-Д 

Проспект Героїв 
Сталінграда 

42, 42-А, 42-Б, 42-В, 44 (під'їзди 5-14), 46-А 

Спеціалізована школа № 298 
Оболонського району м. Києва 

Прирічна  29, 31, 33, 35, 37 

Проспект Героїв 
Сталінграда 

58-А, 60, 64/56 

 

                                                                          ». 

3. Позицію мікрорайон XIV викласти у такій редакції: 

« 

XIV 

Школа І-ІІІ ступенів № 9 
Оболонського району м. Києва 

 

Юрія Кондратюка 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г 

Мінське шосе 6-А, 8-А, 10, 10-А, 12 

Маршала Рокосовського 3-Б, 7 

Школа І-ІІІ ступенів № 29 
Оболонського району м. Києва 

Вишгородська 85, 85-В, 150, 150-А 

Калнишевського Петра 1, 1-А, 3, 5, 7, 6, 8, 14 

Полярна 11, 13, 7-А 

Маршала Рокосовського 2, 2-Б, 3, 3-А, 3-В, 4, 4-А, 6, 6-Б, 8, 8-А, 10, 10-А 

Юрія Кондратюка 5,7 

Сім’ї Кульженків 37 

                                                                                                                                                                                                     ». 

4. Позицію мікрорайон XVІ (Пуща Водиця) викласти у такій редакції: 

« 

XVI 

(Пу

ща 

Школа І-ІІІ ступенів 
№ 104 імені О.Ольжича 
Оболонського району  

м. Києва 

Максименка Федора 

3, 4, 4-А, 5-А, 5-Б, 5-В, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 15-А, 
18-А, 19, 21, 21-А, 21-Б, 21-В, 30, 32, 33, 34, 35, 

39, 41, 42, 43, 60, 74, 76, 78, 78-А, 79, 80-А, 80-Б, 
86, 88, 88-Б, 88/2 



Водиц

я) 
Новікова-Прибоя 

8, 9, 10, 10-А, 12, 13, 14-А, 15, 17, 17-А, 18, 18-А, 
18- В, 19, 21, 24, 24-А, 24-В, 30, 30-А 

Квітки Цісик 

12, 12-А, 12-Б, 20,24-А, 24-Б, 24-Д, 28-А, 28-Б,  
28-В, 28-Г, 28-Д, 28-Е, 28/2, 29-Б, 31, 36, 37, 38, 
39, 40-Б, 40-В, 40-Д, 41, 43-А, 43-Б, 51-А, 53, 61, 

67, 67-А, 75, 77/79-А, 77/79-Б, 81-А, 81-Б 

Міська 2 

Лісна 
13-А, 13-Б, 21, 23, 25, 28-А, 29-В, 39, 58, 62-А, 

63/65, 64, 64-А, 66/14, 66-А, 66-Б, 66-В, 75 

Курортна 8, 13, 15-А, 15-Б, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26-А, 26-Б 

Юнкерова 

6-А, 15, 28, 29-Б, 31, 31-А, 33, 33-А, 35, 40, 40-А, 
40-Б, 41, 46-Б, 68, 70, 73, 74, 75, 75-А, 75-Б, 77, 
78,79, 80, 82, 84, 84/6, 85, 85-А, 85-Б, 86, 87, 88, 

89, 91, 93, 94, 94/6, 95, 95/4, 97, 101-А 

 

                                                                                                                                                                                                           ». 

  

 

 

Начальник                       Наталія ВАХНЮК 

 

 


