
 

У К Р А Ї Н А 

ХОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

20 сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ № 363/20/22 

 

«24» лютого 2022 р.       м. Хотин 

 

 

Про ведення обліку дітей 
дошкільного та шкільного віку, 
які проживають на території 
Хотинської міської територіальної 
громади 

 

      

 Керуючись законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей», «Про Національну поліцію», постановами Кабінету Міністрів України 
від 30.08.2007 №1068 «Про затвердження типових положень про службу у 
справах дітей», від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення 
обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами), з метою 
організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на 
території Хотинської міської територіальної громади, за погодженням з 
постійними комісіями міської ради, міська рада 

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Організувати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, які проживають чи перебувають на території Хотинської  міської 
територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру 
даних про них (на кожен рік народження окремо) (далі – Реєстр) 

2. Визначити відділ освіти, культури, молоді та спорту Хотинської 
міської ради уповноваженим органом, відповідальним за організацію ведення 
обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території 
Хотинської міської територіальної громади. 

3. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної та 
загальної середньої освіти Хотинської  міської територіальної громади, згідно 
додатку, що додається (додаток 1) 

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Хотинської  міської  
ради  (М. МИКИТЮК): 

4.1. Забезпечити створення та оновлення реєстру даних дітей дошкільного 
та шкільного віку. 



 4.2. Здійснювати обробку даних про здобувачів освіти, звіряти їх з 
даними реєстру та вносити до нього відповідні зміни і доповнення у разі 
потреби протягом 10 робочих днів із дня отримання даних. 

4.3. Надавати Хотинському відділенню поліції №2 Дністровського 
районного відділу поліції ГУНП у Чернівецькій області та Службі у справах 
дітей Хотинської міської ради у разі, коли місце здобуття загальної середньої 
освіти дитини не встановлено, наявні в реєстрі дані про дитину для 
провадження діяльності, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття 
загальної середньої освіти, протягом 5 робочих днів із дня встановлення 

відповідного факту. 
4.4. Здійснювати координацію роботи щодо обліку дітей дошкільного і 

шкільного віку та вести постійний контроль за веденням закладами освіти  
обліку здобувачів освіти у їх закладах. 

4.5. До 01.03.2022 року розробити зразки документів для ведення реєстру 
дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території Хотинської 
міської територіальної громади та затвердити відповідним розпорядженням 
голови міської ради. 

5. Центру надання адміністративних послуг Хотинської міської ради 
(Т.ВАЛЯВСЬКА) надавати в електронному варіанті відділу освіти, культури, 
молоді та спорту Хотинської міської ради інформацію про дітей віком від 3 до 
18 років, які проживають на території громади, про попереднє місце їх 
проживання, у разі якщо прибули на проживання у Хотинську міську 
територіальну громаду, та про тих дітей, яких знято з реєстрації та про нове 
місце їх проживання, станом на 01 число кожного місяця до 15 числа 

наступного місяця. 

6. Хотинському відділенню поліції №2  Дністровського районного відділу 
поліції ГУНП у Чернівецькій області та Службі у справах дітей Хотинської 
міської ради  вживати заходів щодо захисту права дитини на здобуття загальної 
середньої освіти, запобіганню дитячій бездоглядності, поверненню до навчання 
дітей шкільного віку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
13.09.2017 № 684 (зі змінами)). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з 
питань  культурного розвитку, освіти, фізкультури і спорту, зв’язку, охорони 
здоров’я (О.ГОРБОВА) та першого заступника  міського голови Хотинської 
міської ради (Д.БІЛЕЦЬКИЙ). 

 

 

 

Міський голова                                                    Андрій ДРАНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток    

до рішення сесії  
Хотинської міської ради 

20 сесії VIII скликання 

від 24.02.2022 р.  
№ 363/20/22 

 

 

Список територій обслуговування 

за закладами дошкільної та загальної середньої освіти Хотинської  міської територіальної громади 

 

Територія обслуговування 

Хотинською ЗОШ №1 І-ІІІ ст. 
(загальна середня освіта) 

 

село Атаки Дністровського району Чернівецької області  
місто Хотин – вул. Буковинська, вул. Василя Стуса, вул. 
Воїнів-визволителів, вул. Героїв Крут, вул. Гірська, вул. 
Гусаковського, вул. Дудніченка: 1–15; вул. Кам’янець-

Подільська, вул. Кандиби, вул. Кліща: 1–50; вул. 
Кобилянської, вул. Корольова, вул. Коцюбинського, вул. 
Кутузова, вул. Л. Каденюка, вул. Лобачевського, вул. 
Мардар’єва, вул. Непом’ящого, вул. Олімпійська: 1–41, 43, 

45–45А, 49, 51; вул. Перемоги, вул. Першотравнева, вул. 
Підлубного, вул. Попова, вул. Пушкіна, вул. Рашківського, 
вул. Рєпіна, вул. Свято-Миколаївська, вул. Семенчука, вул. 
С.Побережника, вул. Суворова, вул. Толстого, вул. 
Тургенєва, вул. Федьковича, вул. Челюскіна, вул. Чкалова, 
вул. Шитікова, пров. Буковинський, пров. Гусаковського, 
пров. Л. Каденюка, пров. Олімпійський, пров. Підлубного, 
пров. Рєпіна, пров. Свято-Миколаївський, пров. Толстого, 
пров. Федьковича, пров. Шитікова, пров.1-й Воїнів-

визволителів, пров.1-й Кутузова, пров.1-й Першотравневий, 
пров.1-й Свято-Миколаївський, пров.1-й Суворова, пров.2-й 

Хотинська ЗОШ  І-ІІІ ст. №1 

вул. Воїнів-визволителів, 62, м. 
Хотин, Дністровський р-н, 

Чернівецька обл., 60000 



Воїнів-визволителів, пров.2-й Кутузова, пров.2-й 
Першотравневий, пров.2-й Підлубного, пров.2-й Свято-

Миколаївський, пров.2-й Суворова, пров.2-й Толстого, 
пров.3-й Воїнів-визволителів, пров.3-й Кутузова, пров.3-й 
Першотравневий, Урочище Чишма 

Територія обслуговування 

Хотинського опорного закладу 
загальної середньої освіти 

(загальна середня освіта) 
 

 

м. Хотин – вул. Андрія Борулі, вул. Богдана Хмельницького, 
вул. Вишнева, вул. Вишневецького, вул. Гагаріна, вул. 
Дністровська, вул. Дудніченка: 38–63; вул. Жасмінна, вул. 
Кармелюка, вул. Козацької Слави, вул. Лесі Українки, вул. 
Лисенка, вул. Манченка, вул. Олександра Коваля, вул. 
Садова, вул. Свято-Покровська: 1–50Б, 52, 64, 70, 72, 76–98; 

вул. Шевченка: 1, 5, 9–9Б, 13–29А, 31–31А; вул. Юнацька, 
пров. Богдана Хмельницького, пров. Кліща, пров. Сєдова, 
пров. Шевченка, пров.1-й Козацької Слави, пров.1-й 
Нижньо-Дністровський, пров.2-й Козацької Слави, пров.2-й 
Нижньо-Дністровський, пров.3-й Козацької Слави 

м. Хотин – вул. Васильєва: 1–26, 28; вул. Галкіна, вул. 
Горького: 1–30; вул. Данила Галицького, вул. Дудніченка: 
16–36; вул. Івана Франка, вул. Кишинівська, вул. Кліща: 
парні від 2 до 50, 52, 54–54А, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 
82, 84, 86 - 148; вул. Лук’яна Кобилиці, вул. Незалежності, 
вул. Олімпійська: 42, 44, 46–48, 50, 52–82; вул. Рильського, 
вул. Сагайдачного, вул. Салтанчука, вул. Свято-Покровська: 
51–51А, 57А, 67–69; вул. Січових Стрільців, вул. 
Українська: 1–44; вул. Фіалкова, вул. Фортечна, вул. 
Хотинського повстання, вул. Чернівецька: 1–40; вул. 
Чужбинського, вул. Шинкаренка, вул. Шолом-Алейхема, 
вул. Нижньо - Дністровська, пров. Лук’яна Кобилиці, пров. 
Сагайдачного, пров. Український, пров. Чужбинського, 

вул.І.Франка8, м. Хотин, 
Дністровський р-н, Чернівецька 
обл., 60000 (Хотинський ЗЗСО) 



пров. Шинкаренка, пров.2-й Український, пров.2-й 
Чужбинського 

Територія обслуговування 

Хотинською ЗОШ №5 І-ІІІ ст. 
(загальна середня освіта) 

 

 

с. Анадоли, м. Хотин – вул. Антона Мельника, вул. 
Васильєва: 27, 29–136; вул. Гоголя, вул. Горького: 31–125А; 
вул. Грушевського, вул. Запорізька, вул. Київська, вул. 
Кривнюк-Мокряк, вул. Лермонтова, вул. Свято-Покровська: 
71, 73–75, 104–136; вул. Михайлова, вул. Пилипа Орлика, 
вул. Просвіріна, вул. Сонячна, вул. Східна, вул. Українська: 
45–118; вул. Чернівецька: 41–117; вул. Шевченка: 2А–4В, 6–
8, 10–12, 30, 33–83; прилеглий до закладу освіти мікрорайон 
по вул. Незалежності, вул. Кліща: непарні від 1 до 51, 53, 55, 
57А, 59–61, 63, 65, 67, 69, 71, 73–77А, 79, 83, 87–147; пров. 
Красний, пров. Свято-Покровський, пров. Пилипа Орлика, 
пров.1-й Горького, пров.1-й Запорізький, пров.2-й Горького, 
пров.2-й Запорізький, Варниця 1 урочище, Варниця 2 
урочище, Варниця 3 урочище, Урочище «Кам’яний Яр», 

Кордон Лісництво 

вул. Шевченка, 2, м. Хотин, 
Дністровський р-н, Чернівецька 
обл., 60000 (Хотинська ЗОШ 
№5 І – ІІІ ступенів) 

Територія обслуговування  
закладу дошкільної освіти 

"Сонечко" Хотинської міської 
ради Чернівецької області 

(дошкільна освіта) 

м. Хотин, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 
Чернівецька область, 
Хотинський район, м. Хотин, 
вул. Незалежності 27 

Територія обслуговування  
закладу дошкільної освіти (ясла-

садок)"Веселка" Хотинської 
міської ради Чернівецької 

області 
(дошкільна освіта) 

м. Хотин, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 
Чернівецька область, 
Хотинський район, м. Хотин, 
вул. Незалежності 62 



Територія обслуговування 
Анадольського навчально- 

виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад 

" Хотинської міської ради 

(дошкільна, загальна середня 
освіта) 

с. Анадоли, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 
Україна, Чернівецька область, 
Хотинський район, с. Анадоли, 

вул. Шкільна, 1 

Територія обслуговування 
Біловецького навчально- 

виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад 

" Хотинської міської ради 

(дошкільна, загальна середня 
освіта) 

с. Білівці, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 
вул. Шкільна, 1, с. Білівці, 

Дністровський р-н, Чернівецька 
обл., Україна 60053 

Територія обслуговування 
Данковецького навчально- 

виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний 
заклад" Хотинської міської ради 

(дошкільна, загальна середня 
освіта) 

с. Ворничани, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 

Україна, Чернівецька область, 
Дністровський район, с. 

Данківці, вул. Свято-

Покровська, 42 

Територія обслуговування с. Ворничани, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. Чернівецька область, 



закладу дошкільної освіти села 
Ворничани 

Хотинський район, с. 
Ворничани, вул. 40 - чя  

Перемоги 4 

Територія обслуговування 
Данковецького навчально- 

виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний 
заклад" Хотинської міської ради 

(дошкільна, загальна середня 

освіта) 

с. Данківці, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 

Україна, Чернівецька область, 
Дністровський район, с. 

Данківці, вул. Свято-

Покровська, 42 

Територія обслуговування 

Каплівської ЗОШ  І-ІІ ст. 
Хотинської міської ради 

(загальна середня освіта) 
с. Каплівка, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 

вул. Лесі Українки, 15, с. 
Каплівка, Дністровський р-н, 
Чернівецька обл., 60040 
(Каплівська ЗОШ І-ІІ ст.) 

Територія обслуговування 

закладу дошкільної освіти села 
Каплівка Хотинської міської 
ради Дністровського району 

Чернівецької області 
(дошкільна освіта) 

с. Каплівка, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 
Чернівецька область, 

Хотинський район, с. Каплівка, 
вул. Українська 16А 

Територія обслуговування 
Круглицького навчально- 

виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад 

с. Круглик, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 
Україна, Чернівецька область, 

Дністровський район, с. 
Круглик, вул. Головна, 45а 



" Хотинської міської ради 

(дошкільна, загальна середня 
освіта) 

Територія обслуговування 

Крутеньківської ЗОШ  І-ІІ ст. 
Хотинської міської ради 

(загальна середня освіта) 
с. Крутеньки, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 

Україна, Чернівецька область, 
Дністровський район, с. 

Крутеньки, вул. Головна, 14 

Територія обслуговування 

закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) села Крутеньки 
Хотинської міської ради 

(дошкільна освіта) 

с. Крутеньки, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 

Чернівецька область, 
Хотинський район, с. 

Крутеньки, 
 вул. Головна 26а 

Територія обслуговування 
Пашковецького навчально- 

виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів - 

дошкільний навчальний 
заклад" Хотинської міської ради 

(дошкільна, загальна середня 
освіта) 

с. Пашківці, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 
Україна, Чернівецька область, 

Дністровський район, с. 
Пашківці, вул. Жовтнева, 6 

Територія обслуговування 
Ярівського навчально- 

виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад 

" Хотинської міської ради та 

с. Ярівка, Дністровського р-ну, Чернівецької обл. 
60055, Україна, Чернівецька 

область, Дністровський район, 
с. Ярівка, вул. Головна, 41 



територія обслуговування 
Біловецького навчально- 

виховного комплексу 
"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад 

" Хотинської міської ради 

(дошкільна, загальна середня 
освіта) 

 

 

 

 

Секретар міської ради          Сергій ЯКУБА 


