
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 до додатка 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 до додатка 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: 17.04 – 04.05.2020 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 17 квітня 2020 

року на субвеб-сторінці Оболонської районної в місті Києві державної 

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

 

mailto:uoor103@i.ua


УКРАЇНА 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______________                       № ______________  

 

Про внесення змін до додатка 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 8 Закону України «Про повну 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». 

  

1. Затвердити зміни  до додатка 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 

додаються. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Виконувач обов’язків голови     Олександр  ЦИБУЛЬЩАК 

 

 

  



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 V викласти у такій редакції: 

« 

 

 

 

V 

 

Школа І-ІІІ 

ступенів  

№ 225 

Оболонського 

району м. Києва 

Маршала  

Малиновського 
2-З, 3, 4, 4-В, 6, 6-А, 6-Б, 7,  

7-А, 8, 11, 11-Б, 13, 13-А,  

13- Б, 15/3 

Маршала Тимошенка 2-К, 2-Л, 2-М, 2-З  
Проспект 

 Оболонський 
5, 5-А, 7, 7-Б, 7-В, 7-Г, 9, 

9-А, 11, 11-А 

                     ». 

2. Позицію мікрорайон XII викласти у такій редакції: 

« 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа І-ІІІ 

ступенів  

№ 8 

Оболонського 

району м. Києва 

 

 

 

 

 

 

 

Автозаводська 5, 5-А, 7, 7-А,  7-Б, 9-А, 

11, 15-А, 17,  21 -А 

Агрегатна 2 

Боровиковського 1-А 

Вишгородська 4, 4-А, 8, 10, 14, 16, 16-А,  

18/2, 20/1, 22, 24, 26/2 

Ярослава Івашкевича 4, 6, 8, 8-А, 10, 12, 14 

Казанська 18, 20 

Мукачівська 3/9, 4/7, 5-А, 6, 8, 9, 14, 

14-А 

Вулиця 

Олександра Попова 

3, 3/5, 4/2, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9, 

10, 10-А, 11, 12, 14, 15, 17 

Сокальська 1, 4, 5, 6, 11 

Кирилівська 146, 152, 168, 170, 172 

Провулок Олександра 

Попова 

5 

Провулок 4/8, 4/8-А, 4/8-Б, 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

Куренівський 

Степана Бандери 7 

Резервна 4, 4-А, 6, 12, 14-А, 14-Б, 

14-В, 16, 18, 20 

Марка Вовчка 8 

Куренівська 15-А, 19, 21 

Площа 

Петропавлівська 

3, 5, 9-А, 11 

Балтійський провулок                       23 

 ». 

                     

3. Позицію мікрорайон XIII викласти у такій редакції: 

« 

 

 

XIII 

 

 

 

 

Школа 

І-ІІІ ступенів  

№ 285 

Оболонського 

району  

м. Києва 

Бережанська 10, 12, 12-А, 14, 16, 

16-А, 18, 20, 24 

Академіка Навашина 4, 9, 11, 13 

Петра Панча 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11,  

11-А, 11-Б 

Полярна 3, 5, 5-А, 6, 6-А, 6-Б,  

6-В, 7, 7-Б, 8-Г, 8-Д,  

8-Е 

Сім’ї Кульженків 33, 35, 31-А, 31-Б 

Коноплянська 22 

Миколи Гулака 4 

». 

 

 

 

    Начальник          Наталія ВАХНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про внесення змін до додатка 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 8 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» територіальну доступність повної загальної середньої 

освіти забезпечують у межах повноважень органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування шляхом закріплення території обслуговування за 

комунальними закладами освіти (їхніми структурними підрозділами), що 

забезпечують здобуття початкової та/або базової середньої освіти.  

Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої 

освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі 

освіти (його структурному підрозділі). 

Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у 

комунальному закладі освіти (його структурному підрозділі), за яким 

закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується, 

що не обмежує право батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, 

обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства. 

Розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 22 березня 2018 року № 111 згідно з додатком до нього  

закріплено територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти, 

що належать до сфери управління Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

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 включено до території обслуговування . 

У зв’язку з цим, управлінням освіти підготовлено проєкт даного 

розпорядження.  

2. Мета і шляхи її досягнення  

 Метою прийняття даного розпорядження є актуалізація закріплення за 

закладами загальної середньої освіти території обслуговування території 

обслуговування шляхом внесення змін до додатка 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 8 Закону 

України «Про повну 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. Громадське обговорення 

Даний проєкт розпорядження не потребує громадського обговорення.  

 

8.  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. 

 

 

 

 

 

 



Розрахунок розсилки 

 

до проєкту розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про внесення змін до додатка 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. Заступник голови – Цибульщак О.Л. 

 

2. Начальник управління будівництва, архітектури та  

землекористування – Головко   О.О. 

 

3. Начальник управління освіти – Вахнюк Н.М. 

 

 

 

Начальник управління освіти      Наталія ВАХНЮК 

 


