
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 _______________  
 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Лимансько
ради від 17.02.2021 №
обліку дітей дошкільного, шкільного віку 
та учнів на території Лиманської ОТГ»
 

 
З метою забезпечення здобуття дошкільної, загальної середньої освіти усіма 

дітьми дошкільного, шкільного  віку та учнів, які проживають на території 
Лиманської МТГ, відповідно до Постанови
внесення змін до постанови Ка
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»
Лиманської міської ради від 17.06.2021 №8/10
шляхом ліквідації Лозівського навчально
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Л
Донецької області», рішення Лиманської міської ради від 17.06.2021 №8/10
«Про перейменування О
«загальноосвітня школа І ступеня 
міської ради Донецької області
самоврядування в Україні», 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до 
17.02.2021 №56 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
території Лиманської ОТГ»

1.1. У тексті рішення с
всіх відмінках замінити 
відповідному відмінку. 

1.2. У тексті рішення слова «Лиманська 
словами «Лиманська МТГ» 

1.3. В додатку 
загальної середньої освіти Лиманської 
закріплених за закладами  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
   м. Лиман    

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Лиманської міської 
ради від 17.02.2021 №56 «Про ведення   

дошкільного, шкільного віку 
та учнів на території Лиманської ОТГ» 

З метою забезпечення здобуття дошкільної, загальної середньої освіти усіма 
дітьми дошкільного, шкільного  віку та учнів, які проживають на території 
Лиманської МТГ, відповідно до Постанови КМУ від 19.09.2018
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»
Лиманської міської ради від 17.06.2021 №8/10-1364 «Про припинення діяльності 
шляхом ліквідації Лозівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

дошкільний навчальний заклад» Лиманської мі
шення Лиманської міської ради від 17.06.2021 №8/10

«Про перейменування Олександрівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Лиманської 
міської ради Донецької області»,керуючись  ст. 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Лиманської міської ради 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лимансько
56 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

території Лиманської ОТГ», а саме: 
У тексті рішення слова  «Лиманська об’єднана територіальна громада» 

замінити словами «Лиманська міська територіальна громада» 
 

1.2. У тексті рішення слова «Лиманська ОТГ» у всіх відмінках замінити 
словами «Лиманська МТГ» у відповідному відмінку. 

 2 «Закріплення території обслуговування з
освіти Лиманської МТГ» в розділі «Перелік населених пунктів, 

закріплених за закладами  загальної середньої освіти, які розташовані

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 №  ___________ 

З метою забезпечення здобуття дошкільної, загальної середньої освіти усіма 
дітьми дошкільного, шкільного  віку та учнів, які проживають на території 

КМУ від 19.09.2018 №806 «Про 
бінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», рішення 
1364 «Про припинення діяльності 

виховного комплексу «загальноосвітня 
иманської міської ради 

шення Лиманської міської ради від 17.06.2021 №8/10-1365 
виховного комплексу 

дошкільний навчальний заклад» Лиманської 
України «Про місцеве 

виконавчий комітет Лиманської міської ради  

виконавчого комітету Лиманської міської ради від 
56 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на 

лова  «Лиманська об’єднана територіальна громада» у 
«Лиманська міська територіальна громада» у 

ОТГ» у всіх відмінках замінити 

овування за закладами 
ерелік населених пунктів, 

загальної середньої освіти, які розташовані у селах та 



селищах Лиманської МТГ»пункт 9 доповнити наступними населеними пунктами – 
с. Лозове, с. Олександрівка, с. Вовчий Яр, пункти 13 та 14 виключити. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Ю.А.Афоніна. 
 
 
 
Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 


