
 

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
25.01.2019                                         м. Охтирка     №  01  

 

Про затвердження територій 

обслуговування закладів загальної  

середньої освіти та закладів  

дошкільної освіти міста 

 

 

 Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту»,                

ст.ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 18 Закону України 

«Про загальну середню освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити території обслуговування закладів загальної середньої 

освіти та закладів дошкільної освіти (додається). 

2. Начальнику відділу освіти Охтирської міської ради Троню А.В. 

забезпечити здійснення контролю за здобуттям дошкільної та повної загальної 

середньої освіти. 

3. Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 18.04.2018  

№ 54 «Про затвердження територій обслуговування закладів загальної 

середньої освіти та закладів дошкільної освіти міста» вважати таким, що 

втратило чинність. 
 

 

Міський голова                                                                           І. АЛЄКСЄЄВ 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

керуючого справами  

виконавчого комітету                                                               О. БОНДАРЕНКО   

 

 

 

 

 



ДОВІДКА 

про погодження проекту рішення виконавчого комітету  

Охтирської міської ради  

 

Про затвердження територій обслуговування закладів загальної 

середньої освіти та закладів  дошкільної освіти міста 

 

Начальник  відділу освіти           _____________________           А. ТРОНЬ 

Підстава для розроблення: підпункт 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту», ст.ст. 

18,19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 18 Закону України «Про 

загальну середню освіту», Порядок ведення обліку дітей дошкільного,  

шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

Погоджено без зауважень 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника  юридичного 

відділу, юрисконсульт                ________________ Л.БОЖКО 

 

Заступник  міського 

голови                                          ________________Т.КОВАЛЕНКО 

 

Висловили зауваження 

до рішення 

___________________ ____________________         _____________________ 

 (посада)     (підпис, дата)  (ініціали, прізвище) 

 

Зауваження враховані 

___________________ ____________________          _____________________ 

(посада керівника органу -  (підпис, дата) (ініціали, прізвище) 

головного розробника) 

 

Зауваження не враховані 

___________________ ____________________        _____________________ 

(посада керівника органу -  (підпис, дата)  (ініціали, прізвище) 

головного розробника) 

Підлягає оприлюдненню    ____________________         _____________________ 

                (підпис, дата)    керуючий справами  

                                                                                          виконавчого комітету                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

«______» ________________ 2019 

 



 

Додаток   

до рішення виконавчого комітету  

________________ № _________ 

 
 

 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

Охтирської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 1 

пл. Успенська, 3 

вул. Перемоги (з 2 до 38) парні номери 

пров. Дружби 

вул. Батюка (до 26 крім 3, 9, 2) 

пров. Горіховий  

вул. Чкалова (з 1, 2 по 35, 44) 

пров. Малиновий 

пров. Дунайський 

вул. Паркова  

пров. Юріївський 

вул. Незалежності 

вул. Армійська (від 1, 2 до 27, 26) 

пров. Друкарський  (9, 9-А) 

пров. Квітковий   

вул. Велика Зарічна (з 1,2 до 23, 20 )  
 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

керуючого справами 

виконавчого комітету                                                         О. БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 


	ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

