
 

 

 

 

 

19.02.2019           №79 

 

 

 

Про внесення змін до 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 15.05.2018 №169 

  

 

 

         З метою більш раціонального розподілу територій обслуговування, 

закріплених за закладами загальної середньої освіти,  відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», згідно з підпунктом 4 пункту 

«б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

15.05.2018 №169 «Про затвердження закріплених за закладами загальної середньої 

освіти територій обслуговування», виклавши Перелік закріплених за закладами 

загальної середньої освіти територій обслуговування у редакції, що додається. 

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника 

управління освіти  міської ради Ніконова Ю.М. 

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                                    В.В. Миколаєнко 
                                                                                                                                       



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                                     Рішення виконавчого 

                                                                                                     комітету міської ради 

                                                                                                     _______ № ________   

                                                            

Перелік  

закріплених за закладами 

загальної середньої освіти 

 територій обслуговування 

 

Освітній заклад Назва вулиці Номери будинків 

територій 

обслуговування 

(враховуючи  всі 

будинки під різними 

літерами та всі 

корпуси зазначеного 

№ ) 

Херсонська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №4 

Херсонської    

міської ради 

Антипенка 

Генерала Алмазова 

Миколи Гринька 

 

Вишнева 

 

Бойка 

Бучми 

 

Вінера 

Гридасова 

Дровникова 

Жуковського 

 

Королюка 

Космічна 

 

Хетагурова Кости 

 

 

 

Литвинова 

Т. Левицького 

Макаренка 

 

Некрасова 

повністю 

повністю 

з 37 до кінця (парна і 

непарна сторони) 

повністю (парна і 

непарна сторони) 

повністю 

з 23 до кінця (парна і 

непарна сторони) 

повністю 

повністю 

повністю  

з 13 до кінця (парна і 

непарна сторони) 

повністю  

з 37 до кінця (парна і 

непарна сторони) 

з 20 до кінця (парна 

сторона)  

з 23 до кінця (непарна 

сторона) 

повністю 

повністю  

з 23 до кінця (парна і 

непарна сторони) 

парна сторона 



 

Нестерова 

 

11-а Північна 

12-а Північна 

13-а Північна 

14-а Північна 

Ракетна 

 

Ціолковського 

повністю 

з 37 до кінця (парна і 

непарна сторони) 

повністю 

повністю 

повністю 

повністю 

з 37 до кінця (парна і 

непарна сторони) 

з 13 до кінця (парна і 

непарна сторони) 

 

 

 

             Начальник управління освіти                                                    Ю.М. Ніконов 

 

 

 
 

 
 

 


