ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(чотирнадцята (32) сесія сьомого скликання)
від 23 травня 2019 року
м. Городня
Про
закріплення
території
обслуговування
між
закладами
загальної
середньої
освіти
Городнянської міської ради
З метою забезпечення належного обліку дітей на території Городнянської
міської ради, відповідно до ст.18 Закону України « Про загальну середню освіту»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684 «Про затвердження
Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» , наказу Міністерства освіти і
науки від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної
загальної середньої освіти", керуючись ст. 26 ,60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Городнянська міська рада в и р і ш и л а:
1.Закріпити за закладами загальної середньої освіти Городнянської міської ради
території обслуговування, відповідно до яких проводиться облік дітей і підлітків
шкільного віку, а саме:
- за Городнянською гімназією закріпити населенні пункти: с.Хрипівка. с.Півнівщина,
с.Політрудня, с.Травневе, с.Пекурівка, с.Моложава, с. Минаївщина, с.Лютіж,
с.Гніздище, с.Горошківка, с.Стовпівка, с.Альошинське та вулиці міста Городні згідно
додатку ;
- за Городнянською ЗОШ І-ІІІ ст.№2 закріпити населенні пункти: с.Хотівля,
с.Дроздовиця, с.Кузничі та вулиці міста Городні згідно додатку;
- за Бутівською ЗОШ І-ІІІ ст. закріпити населенні пункти: с.Бутівка, с.Солонівка
с.Полісся, с.Здрягівка, с.Ясенівка, с.Радянське;
- за Дроздовицькою ЗОШ І ст. закріпити населенні пункти: с.Дроздовиця с.Будище;
-за Мощенською ЗОШ І-ІІІст. закріпити населенні пункти: с.Мощенка, с.Сутоки,
с.Гасичівка, с.Берилівка, с.Сеньківка;
-за Смичинською ЗОШ І-ІІІ ст. закріпити населенні пункти:с.Смичин, с.Конотоп,
с.Дібрівне;
- за Невклянською ЗОШ І ст. закріпити населенні пункти: с.Невкля.
2.Відділу освіти Городнянської
міської ради призначити відповідального за
здійсненням обліку дітей і підлітків шкільного віку.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю.
Міський голова

А.І.Богдан

‘

Заклад освіти

‘

Додаток до
рішення чотирнадцятої (32) сесії сьомого скликання
Городнянської міської від 23 травня 2019 року
«Про закріплення території обслуговування між
закладами загальної середньої освіти
Городнянської міської ради»

Назви вулиць
вул. Перемоги, вул. Шевченка, І пр. Шевченка, ІІ пр. Шевченка, вул. Максимівська, вул. Петрівська,
пр. Петрівський, вул. Зарічна, І пр. Зарічний, ІІ пр. Зарічний, вул. Волковича, пр. Волковича , вул. Колгоспна,
вул. Смекаліна, вул. Жижкуна, вул. 1-го Травня, пр. 1-го Травня, вул. Незалежності, І пр. Незалежності,
ІІ пр. Незалежності, вул. Мирославська, вул. Свято-Миколаївська, І пр. Свято-Миколаївський,

Городнянська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

ІІ пр. Свято-Миколаївський, вул. Чумака, вул. Покровська, вул. Садова, вул. Троїцька, пр. Троїцький,
вул. Жовтнева, І пр. Жовтневий, ІІ пр. Жовтневий, вул. Армійська, вул. Носа, пр. Носа, вул. Братів Маригодових,
вул. Калача, вул. Шатили, вул. Хрипівська, вул. Автомобілістів, вул. Стеби, вул. Цимбаліста, вул. 8-го Березня,
І пр. 8-го Березня, ІІ пр. 8-го Березня, вул. Чорного, вул. Івана Дудка, пр. Івана Дудка, вул. Гагаріна, вул. Саговська,
І пр. Саговський, ІІ пр. Саговський, вул. Заводська, вул. Молодіжна, вул. Чкалова, І пр. Чкалова, ІІ пр. Чкалова,
ІІІ пр. Чкалова, вул. Лугова, с. Вокзал-Городня (вул. Вокзальна, пр. Вокзальний).
вул. Калинова, І пр. Калиновий, ІІ пр. Калиновий, вул. Набережна, вул. Чернігівська, І пр. Чернігівський,
ІІ пр. Чернігівський, ІІІ пр. Чернігівський, вул. Сонячна, пр. Сонячний, вул. Весняна, вул. Зелена, вул. Лісова, пр.
Лісовий, вул. Пирогова, вул. Будівельників, вул. Тиха, пр.Тихий, вул. Василівська, пр. Василівський, вул.
Черемошна, вул. Михайла Коцюбинського, пр.Михайла Коцюбинського, вул. Довженка, вул. Пушкіна, вул.

Городнянська
гімназія

Польова, вул. Горького, І пр. Горького, ІІ пр. Горького, вул. Светочева, вул. Симонка, вул. Юфи,
вул. 40 років Перемоги, І пр. Механізаторів, ІІ пр. Механізаторів, ІІІ пр. Механізаторів, вул. Ювілейна,
І пр. Ювілейний, ІІ пр. Ювілейний, ІІІ пр. Ювілейний, V І пр. Ювілейний, вул. Зої Космодемянської,
вул. Поліська, вул. Льонозаводська, вул. Західна, пр. Західний, вул. Миру, вул. Нова, вул. Дружби, вул. Шкільна,
вул. Осипенка, вул. Петра Пиниці, вул. Вишнева, пр. Вишневий.

