
 
                                                                                                               

УКРАЇНА                                                                        

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ  

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  

від      14.11.2018    № 820  

  

Про   затвердження   переліку   території 

обслуговування  за закладами  загальної    

середньої освіти міста  

  

      Керуючись  підпунктом 1 пункту а статті 32, статтею 40  Закону України «Про місцеве  

самоврядування  в Україні»,  абзацами 5, 6 пункту 2 статті 66 Закону України «Про 

освіту»,  підпунктами 1, 3 пункту 5 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 13.09.2017 № 684, наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», у зв’язку з 

перейменуванням старих і забудовою нових вулиць та провулків у місті, з метою 

забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають 

на відповідній території, виконавчий комітет  міської ради   

ВИРІШИВ:  

  

1. Затвердити перелік території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти міста (додається).  

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2000 року № 268  «Про 

затвердження мікрорайонів загальноосвітніх шкіл» визнати таким, що втратило чинність.     

3. Контроль за   виконанням цього рішення  покласти на  заступника  міського голови  

Гвозденко О.В.  

  

  

  

В.о. міського  голови                                                                                            С.Ю.Колотов  

                                                                                      

  

  

                                                                              

                                                                             Додаток   

                    до рішення   виконавчого комітету  

                    міської ради    



                                                                             від  14.11.2018  № 820   

  

  

Перелік території 

обслуговування  

за закладами загальної середньої освіти міста  

  

№  

з/п  

Назва вулиці або провулка  
Номери будинків  

1  2  3  4  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9  м. Новограда-Волинського              

Житомирської області  

1  вул.  Огороднікова  всі будинки  

2  вул.  Твіленевої  всі будинки  

3  вул.  Привокзальна  всі будинки  

4  вул.  Гоголя  всі будинки  

5  вул.  Зелена  всі будинки  

6  вул.  2-га Зелена  всі будинки  

7  вул.  Шевченка  60-101  

8  вул.  Володимира Антоновича  всі будинки  

9  вул.  Юрія Глухова  60-106  

10  вул.  Ровенська  всі будинки  

11  вул.  Юношева  всі будинки  

12  вул.  Шепетівська  всі будинки  

13  вул.  Ніколаєва  всі будинки  

14  вул.  Мічуріна  всі будинки  

15  вул.  Морська  всі будинки  

16  вул.  Єрьоменка  всі будинки  

17  вул.  Ушакова  всі будинки  

18  пров.  Ровенський  всі будинки  

19 пров. Шепетівський всі будинки 

20  пров.  Коростенський  всі будинки  

21  пров.  2-й Коростенський  всі будинки  

22  пров.  3-й Коростенський  всі будинки  

23  пров.  Володимира Антоновича  всі будинки  

24  пров.  2-й Володимира Антоновича  всі будинки  

25  пров.  3-й Володимира Антоновича  всі будинки  

26  пров.  4-й Володимира Антоновича  всі будинки  

27  пров.  5-й Володимира Антоновича  всі будинки  

28  пров.  6-й Володимира Антоновича  всі будинки  

29  пров.  7-й Володимира Антоновича  всі будинки  

30  пров.  Травневий  всі будинки  

31  пров.  Фруктовий  всі будинки  

32  пров.  Короткий  всі будинки  

33  пров.  Трудовий  всі будинки  

 

Керуючий справами  виконавчого  

комітету міської ради                                Д.А. Ружицький  


