УКРАЇНА
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
09 лютого 2021 р.

№ 26

Про організацію обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів
На виконання ст. 66 Закону України «Про освіту», ст.18 Закону України
«Про загальну середню освіту», керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від
13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного
віку та учнів» (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України
від 19.09.2018 №806), ст.91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з
метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів виконавчий комітет Бердянської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Організувати ведення обліку дітей шкільного віку шляхом створення та
постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження
окремо) (далі реєстр) на території Бердянської міської територіальної громади.
2. Затвердити Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку
та учнів, які проживають або перебувають на території Бердянської міської
територіальної громади, що додається.
3. Визначити відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської
ради відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру.
4. Залучити до ведення обліку дітей шкільного віку Бердянський
районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в
Запорізькій області , службу у справах дітей виконавчого комітету Бердянської
міської ради.
5. Затвердити посадовий склад уповноважених осіб для виконання
роботи, пов'язаної з обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
(далі – уповноважені), згідно з додатком 1.
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6. Закріпити території обслуговування за
закладами загальної
середньої освіти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,13,16, 20 (далі ЗЗСО), НВК № 1
«Мрія», гімназіями №№ 1, 2, 3
для
реалізації
вимог чинного
законодавства
в частині забезпечення обов’язкової повної загальної
середньої освіти згідно з додатком 2.
7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради від 14.01.2020 №3 «Про організацію обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів» (крім п.7 щодо втрати чинності рішень
виконавчого комітету Бердянської міської ради).
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до
розподілу обов’язків.

Міський голова

Валерій БАРАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
09 лютого 2021 р.
№26
ПОРЯДОК
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів,
які проживають або перебувають на території Бердянської міської
територіальної громади
1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного
віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними дошкільної,
загальної середньої освіти.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
вихованці – особи віком від 3 до 6 (7) років, які здобувають дошкільну
освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів
освіти;
діти дошкільного віку – особи віком від 3 до 6 (7) років;
діти шкільного віку - особи у віці 6 (7) - 18 років, які повинні здобувати
загальну середню освіту;
учні - особи, які здобувають загальну середню освіту в освітньому закладі;
заклад освіти - заклад освіти (його структурний підрозділ), що забезпечує
здобуття дошкільної та /або загальної середньої освіти.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про
освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про захист персональних даних”,
“Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.
3. Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах території
Бердянської міської територіальної громади.
4. Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради
відповідає за створення та постійне оновлення реєстру даних учнів закладів
загальної середньої освіти, на кожний рік народження окремо (далі – реєстр).
До реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище,
ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи
перебування, місце навчання (заклад загальної середньої освіти), форма
навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами
(далі - дані).
5. Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, заклади
дошкільної, загальної середньої освіти для забезпечення прав дітей
дошкільного, шкільного віку на здобуття дошкільної, загальної середньої
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освіти та з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про
захист персональних даних» мають право:
1) Для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття
дошкільної освіти отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а
також від закладів освіти - інформацію про кількість їх вихованців.
2) Для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття
загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, спеціальних
установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику
правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку.
3) Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані
про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз
даних.
6.Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку
дітей дошкільного, шкільного віку забороняється.
7. Бердянський
районний відділ поліції Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області, служба у справах дітей виконавчого
комітету Бердянської міської ради, Бердянський міський Центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство
«Бердянський центр первинної медико – санітарної допомоги» Бердянської
міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Бердянської міської ради, в межах своїх повноважень, надають відділу
освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради у разі виявлення
інформацію про дітей зазначеного віку, які не охопленні навчанням та
проживають чи перебувають на території Бердянської міської територіальної
громади , для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов'язаної із
захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.
8. Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради протягом
10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку та вносить до
реєстру відповідні зміни та доповнення.
У разі, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не
встановлено, відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради або
заклади освіти протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного
факту надають відповідну інформацію Бердянському районному відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області,
службі у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради для
провадження діяльності, в межах наданих повноважень, відповідно до
законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної
середньої освіти.
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9. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного
віку відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (за
поданою інформацією закладів освіти) складається зведений статистичний звіт
за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки
України, про кількість дітей дошкільного, шкільного віку на території
Бердянської міської територіальної громади.
10. Облік вихованців і учнів ведуть освітні заклади, які подають щороку
не пізніше 15 вересня у відділ освіти виконкому Бердянської міської ради дані
про всіх учнів, які до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які
відвідують заклад дошкільної освіти або перебувають під його соціально –
педагогічним патронатом.
11. У разі переведення учня до іншого освітнього закладу або його
відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться
або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відділу
освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради дані такого учня, у тому
числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад
освіти).
Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з
якого він переводиться, подаються:
- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних
представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для
повнолітніх учнів);
- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу
освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.
Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до
закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:
- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних
представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для
повнолітніх учнів);
- копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа
із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи
відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному
представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які
не досягли повноліття).
12. Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну
середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних
одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх
дані структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на
території якої розташовано навчальний заклад, у якому учень здобував загальну
середню освіту.
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13. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних
заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних
причин заклад освіти невідкладно надає Бердянському районному відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області або
службі у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради дані
таких учнів для провадження діяльності, в межах наданих повноважень,
відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття
загальної середньої освіти. Причини відсутності учня на навчальних
заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони
здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших
законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для
повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного
навчального року.
14. Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти
здійснює відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Заступник начальника відділу освіти

Марина Ієговська М.І. 3 56 51
Людмила Лисенко 3 40 68

Жанна БЕЗРОДНЯ

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету Бердянської міської
ради
09 лютого 2021 р.
№26
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
уповноважених осіб для виконання роботи,
пов’язаної з обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
- директор закладу загальної середньої освіти № 1
- директор закладу загальної середньої освіти № 2
- директор закладу загальної середньої освіти № 3
- директор закладу загальної середньої освіти № 4
- директор закладу загальної середньої освіти № 5
- директор закладу загальної середньої освіти № 6
- директор закладу загальної середньої освіти № 7
- директор Бердянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8
- директор закладу загальної середньої освіти №9
- директор закладу загальної середньої освіти №11
- директор закладу загальної середньої освіти №13
- директор Бердянської спеціалізованої школи №16 з поглибленим вивченням
іноземних мов
- директор закладу загальної середньої освіти № 20
- директор гімназії № 1 «Надія»
- директор багатопрофільної гімназії № 2
- директор гімназії № 3 «Сузір'я»
- директор НВК № 1 «Мрія»
- директор Бердянського муніципального ліцею
- директор закладу дошкільної освіти № 1
- директор закладу дошкільної освіти № 2
- директор закладу дошкільної освіти № 3
- директор закладу дошкільної освіти № 4
- завідувач закладу дошкільної освіти № 20
- завідувач закладу дошкільної освіти № 25
- завідувач закладу дошкільної освіти № 27
- директор закладу дошкільної освіти № 28
- завідувач закладу дошкільної освіти № 33
- директор закладу дошкільної освіти № 34
- директор закладу дошкільної освіти № 35
- завідувач закладу дошкільної освіти № 36
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- завідувач закладу дошкільної освіти № 37
- завідувач закладу дошкільної освіти № 39
- завідувач закладу дошкільної освіти № 40
- директор закладу дошкільної освіти № 41
- директор приватного навчально – виховного
комплексу «Капітошка»
- інспектор з ювенальної превенції відділу
превенції
Бердянського
районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області (за згодою)
- директор Бердянського міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
- начальник служби у справах дітей виконавчого комітету
Бердянської
міської ради
- директор КНП «Бердянський центр первинної
медико - санітарної
допомоги» Бердянської міської ради
- начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Бердянської міської ради

Заступник начальника відділу освіти

Марина Ієговська 3 56 51
Людмила Лисенко 3 40 68

Жанна БЕЗРОДНЯ

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету Бердянської міської
ради
09 лютого 2021 р.
№26
Закріплення територій обслуговування
за закладами загальної середньої освіти
Мікрорайон ЗЗСО № 1
1. вул. Консульська №№ 65/Б - 63/98 (від пр. Праці до пр. Східного)
2. вул. Свободи №№ 40/75 - 120/135 ( від пр. Праці до пр. Східного )
3. вул. Шевченка №№ 1 / 21 - 64 / 67
4. вул. Італійська №№ 52/59 - 104/141 (від пр. Азовського до пр. Східного)
5. пр. Перемоги №№ 1/6 - 62/ 65
6. пр. Азовський №№ 1 - 16/7 ( від вул. Консульської до вул. Земської)
7. вул. Центральна №№ 1/2 - 17/34 ( від вул. Консульської до вул. Земської)
8. вул. Богуславського №№ 5/14 -49/52 (від вул. Консульської до вул. Земської )
9. вул. Привокзальна №№ 1/2 - 42/59 ( від вул. Консульської до вул. Земської )
10. пр. Східний №№134 - 196 (до вул. Земської)
Мікрорайон ЗЗСО № 2
1. вул. Гостинна (від початку до вул. Першотравневої)
2. вул. Грецька
3. вул. Горького (від початку до вул. Першотравневої)
4. пр. Східний №№ 206, 208, 210
5. вул. Портова
6. вул. Центральна (від вул. Земської до вул. Морської)
7. вул. Лютеранська (від початку до вул. Центральної)
8. вул. Земська (від початку до вул. Центральної)
9. вул. Морська (парна, непарна сторони - від пр. Азовського до вул.
Першотравневої)
10. вул. Богуславського (від вул. Земської до вул. Грецької)
11. пр. Азовський (від вул. Земської до Приморської площі)
12. вул. Університетська - до вул. Захисників України
13. вул. Захисників України (непарна сторона) до вул. Ля – Сейнської
14. пр. Праці (від вул. Ля - Сейнської до Приморської площі)
15. вул. Шмідта
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Мікрорайон ЗЗСО № 3
1. вул. Володимира Довганюка №№ 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103,
(приватний сектор, непарні номери)
2. вул. Софіївська №№ 30, 32, 34, 42, 44, 46, 48 ( від вул. Володимира
Довганюка до вул. Молодогвардійської, приватний сектор)
3. вул. Волонтерів №№ 156, 158, 166 (від вул. Софіївської до шлакоблочного
цеху, приватний сектор)
4. пр. Східний №№ 90, 94, 94в, 96, 98, 100, 102
5. Військове містечко №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
6. вул. Софіївська (приватний сектор, парна, непарна сторони)
7. вул. Святомиколаївська
8. вул. Адама Міцкевича
9. вул. 17 Вересня
10. вул. Європейська - до вул. Волонтерів
11. вул. Спортивна
12. вул. Нагірна (від вул. Володимира Довганюка до вул. Волонтерів)
13. вул. Тульська
14. вул. Жасмінна
15. вул. Дубініна
16. вул. Кошового
17. вул. Північна (від вул. Софіївської до пр. Східного, приватний сектор)
18. вул. Тюленіна
19. вул. Чайкіної
20. вул. Молодогвардійська
21. вул. Космодем’янської
22. вул. Севастопольська
23. вул. Комарова
24. пр. Східний до вул. Володимира Довганюка (приватний сектор)
Мікрорайон ЗЗСО № 4
1. вул. Листопадна
2. вул. Мечникова
3. вул. Сеченова
4. вул. Декабристів
5. пров. Єрмолаєвський
6. пров. Сливовий
7. пров. Щасливий
8. вул. Менделєєва
9. вул. Керченська
10. вул. Ботанічна
11. вул. Степова
12. пров. Добровольського
13. вул. Конкіна
14. пров. Раскової
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15. вул. Леваневського
16. пров. Лазурний
17. вул. Яковлєва
18. вул. Ковалевської
19. вул. Володимира Висоцького
20. вул. Мінська
21. пров. Голіка
22. вул. 8 Березня
23. вул. Яблочкова
24 вул. Воронезька
25. вул. Лобачевського
26. пров. Металістів
27. вул. Пирогова
28. вул. Зарічна
29. вул. Петровський шлях
30. вул. Брестська
31. вул. Павлова
32. вул. Челюскіна
33. вул. Благовіщенська
34. вул. Сєдова
35. пров. Степовий
36. вул. Бердянська
37. вул. Українська
38. вул. Каштанова
39. вул. Інтернаціоналістів
40. вул. Толбухіна
41. вул. Горіхова
42. вул. Григоренка
43. вул. Козацька
44. вул. Зелена
45. вул. Висоцького
46. вул. Малинова
47. вул. Чубинського
Мікрорайон ЗЗСО № 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

вул. Руденка
вул. Правди
вул. Грибоєдова
вул. Рєпіна
вул. Сєрова
вул. Чайковського
вул. Даргомизького
вул. Глінки
вул. Одеська

Продовження додатка 2
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10. вул. Дніпровська
11. вул. Макаренка
12. пров. Цимлянський
13. пров. Київський
14. пров. Кримський
15. пров. Нагірний
16. пров. Вільний
17. пров. Станіславського
18. вул. Івана Єфремова
19. пров. Запорізький
20. вул. Волгоградська
21. вул. Московська
22. вул. Володимира Довганюка №№ 64, 66, 68, 70, 72, 72-а, 72-б, 74, 76,
приватний сектор (парні номери)
23. пр. Східний від № 29 до № 93, від № 84 до № 142
24. вул. Нагірна від № 1 до № 9, від № 2 до № 16
25. вул. Софіївська від № 1 до № 11, від №2 до №16
26. Мелітопольське шосе від № 1 до № 69, від № 2 до № 16
27. вул. Ломоносова
28. вул. Ціолковського
Мікрорайон ЗЗСО № 6
1. вул. Запорозьких козаків
2. вул. Толстого
3. вул. Чубаря
4. вул. Курортна
5. вул. Перлинна
6. вул. Ватутіна
7. вул. Мічуріна (від вул. Герцена до вул. Набережної)
8. вул. Ганни Добросердової
9. вул. Костичева
10. Коса (ближня, середня, дальня)
11. вул. Добролюбова
12. провулки Матросова, Шкільний, Рибацький, Морський
13. вул. Білоруська
14. вул. Слобідська
15. вул. Тополева
16. вул. Львівська
17. вул. Баха (від вул. Чернишевського до кінця)
Мікрорайон ЗЗСО № 7
1. вул. Айвазовського
2. вул. Алуштинська
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3. вул. І. Богуна
4. вул. Бахчисарайська
5. вул. Бакинська
6. вул. Верещагіна
7. вул. Вроцлавська від № 1 до № 93 (до Мелітопольського шосе)
8. пров. Бєлгородський
9. пров. Бастіонний
10. пров. Дальній
11. вул. Достоєвського
12. пров. Західний
13. пров. Космічний
14. пров. Кишинівський
15. вул. Олега Сухарєва
16. проїзд Левітана
17. пров. Літній
18. територія дитячих оздоровчих таборів
19. Мелітопольське шосе (непарна сторона) від вул. Кабельників до кінця
20. пл. Очаківська
21. вул. Ростовська
22. пл. Соборності
23. вул. Таганрозька
24. вул. Фестивальна (до Мелітопольського шосе) від № 1 до № 27, від № 2 до
№ 42
25. вул. Херсонська
26. пров. Харківський
27. вул. П’ятигорська
28. вул. Цілинна
29. вул. Ялтинська
30. територія садових ділянок
31. проїзд Спортивний
32. проїзд Шишкіна
33. пров. Мирний
34. вул. Євпаторійська
35. пров. Кубанський
36. проїзд Вітебський
37. вул. Байди
38. вул. Орлика
39. вул. Квіткова
40. вул. Каховська
41. вул. Дорошенка
42. вул. Сагайдачного
43. вул. Межова
44. вул. Хортицька
45. вул. Ногайська
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46. вул. Сірка
47. вул. Паркова
48. вул. Вінницька
49. вул. Луганська
50. вул. Таврійська
51. вул. Чернігівська
52. вул. Луцька
53. вул. Житомирська
54. вул. Сумська
55. вул. Тернопільська
56. вул. Лісна
57. вул. Березова
58. вул. Кленова
59. вул. Соснова
60. вул. Садова
61. вул. 130 стрілкової дивізії
62. вул. Мазепи
63. вул. Промислова (до Мелітопольського шосе)
Мікрорайон ЗЗСО № 8 (село Азовське Бердянського району)
1. вул. Гагаріна №№ 1-144
2. вул. Молодіжна №№ 1-224
3. вул. Зелена №№ 1-87
4. вул. Центральна №№ 1 -220
5. вул. Вишнева №№ 1-103
6. вул. Зарічна №№ 1-62
7. вул. Виноградна №№ 1-139
8. вул. Космічна №№ 1-106
9. вул. Будівельників №№ 1-35
10. вул. Степова №№ 1-56
11. вул. Набережна №№ 2-27
12. вул. Сонячна №№ 1-5
13. вул. Тополина №№ 1-3
14. вул. Садова №№ 1-57
15. вул. Курортна №№ 2-4
16. вул. Азовська №№ 1 -39
17. вул. Морська № 45
18. пр. Лазурний №№ 1-4
19. пр. Дружби №№ № 1-14
20. пр. Луговий №№ № 1-6
21. Військова частина А 2019
22. вул. Маячна №№ 1-25
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Мікрорайон ЗЗСО № 9
1. пров. Травневий
2. вул. Захисників України (від вул. Консульської до вул. Ля – Сейнської)
3. вул. Осипенко
4. вул. Українських партизан
5. вул. Вітрильна,
6. вул. Азовського козацтва,
7. вул. Причальна
8. вул. Петропавлівська
9. вул. Чкалова
10. вул. Приморська
11. вул. Корабельна (повністю парні й непарні сторони)
12. вул. Приазовська (повністю)
13. Приазовський тупик
14. вул. Ревуцького
15. вул. Меотіди
16. пров. Маяковий
17. вул. Покровська
18. вул. Свободи (від пр. Західного до пр. Праці)
19. вул. Нахімова
20. вул. Дачна
21. вул. Італійська (від пр. Західного до вул. Захисників України)
22. вул. Італійська (від пр. Західного до вул. пр. Азовського)
23. вул. Консульська (від пр. Західного до будинку №65)
24. Мелітопольське шосе №22
25. Мелітопольське шосе №№ 78, 83, 85
26. пр. Західний
27. пр. Праці (від вул. Ля - Сейнської до вул. Консульської)
28. вул. Ля - Сейнська (від пр. Західного до вул. Захисників України)
29. вул. Підгірна (самовільна забудова)
30. вул. Підгірна від № 1 до кінця
Мікрорайон ЗЗСО № 11
1. вул. Північна №№ 3, 3-а, 3-б, 3-в, 5, 7, 9, 11, 13, 15
2. вул. Європейська №№ 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 84, 88, 92, 94, 94-а, 82
3. вул. Європейська №№ 41-105
4. вул. Троїцька
5. вул. Євстаф'єва
6. вул. Азовська
7. вул. Черняхівського
8. ст. Берда
9. Шевченка №№ 1, 5, 7, 11, 12, 13б
10. вул. Троїцька
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Мікрорайон ЗЗСО № 13
1. вул. Вроцлавська
2. вул. Медова
3. вул. Остапа Вишні
4. вул. Весела
5. пров. Донський
6. площа Смоленська
7. вул. Туристична
8. вул. Фестивальна (від Мелітопольського шосе права сторона)
9. вул. Магнітогорська
10. вул. Пугачова
11. пров. Миру
12. пров. Північний
13. вул. Лесі Українки
14. вул. Кармелюка
15. вул. Патріотична
16. вул. Халтуріна
17. вул. Василя Кравченка
18. вул. Гетьманська
19. вул. Матвєєва
20. Мелітопольське шосе (парна сторона) від комбінату «Буддеталь»
21. пров. Полтавський
22. вул. С. Разіна
23. вул. Сурикова
24. вул. Серафимовича
25. вул. Старова
Мікрорайон ЗЗСО № 16
1. вул. Гостинна (від вул. Першотравневої до кінця)
2. вул. Першотравнева, №№ 3, 32, 34 – приватний сектор (від вул. Горького до
вул. Грецької)
3. вул. Лієпайська №№ 13, 17, 19, 21, 22 (від початку до вул. Першотравневої),
приватний сектор (від вул. Першотравневої до кінця)
4. пр. Східний №№ 228, 230, 232, 234, приватний сектор (від вул. Земської до
кінця)
5. вул. Земська (від вул. Центральної до пр. Східного)
6. вул. Лютеранська (від вул. Центральної до пр. Східного)
7. вул. Привокзальна (від вул. Земської до вул. Морської)
8. вул. Морська (парна, непарна сторони - від вул. Першотравневої
до пр. Східного) №№ 50, 52-58; №№ 43,45
9. вул. Тищенка № 2, приватний сектор
10. вул. Ямбольська №№ 6, 3, 10, 20
11. вул. Радищева
12. вул. Виноградна
13. вул. Чернишевського (від вул. Мічуріна до вул. Новоросійської)
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14. вул. Новоросійська (від вул. Чернишевського до вул. Курортної)
15. вул. Горького (від вул. Першотравневої в бік пр. Східного до кінця)
16. вул. Гагаріна
17. вул. Новоросійська (від вул. Маяковського до вул. Чернишевського)
18. вул. Герцена (від вул. Мічуріна до вул. Новоросійської)
Мікрорайон ЗЗСО №20
1. вул. Руднєвої (Макорти )
2. вул. Чехова
3. вул. Лермонтова від № 1 до № 100
4. вул. Молодіжна від № 1 до № 20
5. вул. Попова
6. вул. Тургенєва від № 1 до № 64
7. вул. Піщана
8. вул. Мічуріна від № 1 до вул. Герцена
9. вул. Крилова
10. вул. Сонячна
11. вул. Зоряна
12. вул. Тімірязєва (від вул. Руднєвої до вул. Чернишевського)
13. вул. Герцена (від вул. Бородіна до вул. Мічуріна)
14. вул. Чернишевського (від вул. Бородіна до вул. Мічуріна)
15. вул. Жуковського від № 1 до № 137
16. вул. Дружби
17. вул. Гоголівська
18. вул. Бородіна від № 1 до № 60
19. вул. Баха (від вул. Руднєвої до вул. Чернишевського)
20. тупик Руднєвої
21. тупик Іжевський
22. пров. Курський
23. тупик Стадіонний
24. вул. Мічуріна №№ 79, 81б, 85, 85а
25. вул. Коцюбинського
26. вул. Франка
27. вул. Крилова
28. вул. Некрасова
29. вул. Короленка
30. вул. Маяковського (парна та непарна сторони)
31. проїзд Крилова
Мікрорайон гімназії № 1 «Надія»
1. вул. Володимира Хавкіна
2. вул. Пушкіна
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Мікрорайон багатопрофільної гімназії № 2
1.
2.
3.
4.
5.

вул. Волонтерів №№ 51, 51а, 51б, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69
вул. Північна №№ 1, 1а, 1б, 1в, 8, 19, 21, 23, 25, 27, 27а
б. Шевченка №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10 а
вул. Європейська №№ 11- 40, № 52/49
вул. Софіївська №№ 99, 103, 105, 107, 109
Мікрорайон гімназії № 3 «Сузір'я»

1. вул. Степанянця №№ 2, 3, 5, 7, 9
2. вул. Потійська №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10-а, 11, 13, 15, 23
3. вул. Кутузова №№ 1, 3, 5
4. вул. Хіміків №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
5. вул. Хмельницького №№ 4, 6, 8, 10
6. вул. Ярослава Мудрого №№ 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
7. вул. Польська №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
8. пров. Транспортний №№ 3,4,6,6а,8,10,12,14,16
9. Мелітопольське шосе №№ 13-23, №№ 26, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66,
72, 75, 78, 85 (від їдальні «Ранок» до вул. Кабельників)
10. вул. Європейська №№ 1, 2, 3, 5
Мікрорайон НВК № 1 «Мрія» (І корпус, с. Нововасилівка)
1. вул. Центральна №№ 1-139, №№ 2-142
2. вул. Таврійська №№ 1 - 15, №№ 2 – 148
3. вул. Єсеніна №№ 1 - 65, №№ 2-54
4. вул. Садова №№ 7 - 69, №№ 2 - 84
5. вул. Соборна №№ 1 - 13, №№ 2 - 26
6. пров. Шкільний № 5
7. пров. Вчительський №№ 1 - 41, №№ 2-38
8. пров. Вишневий №№ 5-13, №№ 10-18
9. пров. Космічний № 9
10. пров. Підгірний №№ 1 - 45, №№ 2 - 26
11. вул. Шевченка №№ 1 - 17, №№ 2 - 20
12. вул. Горького №№ 1 - 83, №№ 2 - 90
13. вул. Пушкіна №№ 7 - 65, №№ 4 – 70
14. вул. Гагаріна №№ 4 - 250, №№ 9-167
15. вул. Волі №№ 1 - 25, №№ 2 - 24
16. пров. Достоєвського №№ 1 - 45, №№ 4 – 46
17. пров. Чехова №№ 1 - 29, №№ 2 - 22
18. пров. Лермонтова №№ 1 - 39, №№ 2-46
19. пров. Гоголя №№ 1-9, №№ 2-24
20. вул. Дружби №№ 1-137, № 2а-118
21. вул. Квіткова №№ 45-97, №№ 2-64
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22. вул. Зоряна №№ 7 – 67-е
23. вул. Молодіжна №№ 3-11, № 4-10, № 30
24. вул. 40 років Перемоги №№ 1-51, №№ 10-46
25. вул. Маріупольське шосе
26. пров. Івана Франка №№ 1-13
Мікрорайон НВК № 1 «Мрія» (ІІ корпус, село Роза)
1. вул. Виноградна №№ 1 - 10
2. вул. Медична №№ 1 - 12
3. вул. Садова №№ 1 - 12
4. вул. Степова №№ 2 - 100
5. вул. Південна №№ 1 - 12
6. вул. Зелена №№ 1-10
7. вул. 40 років Перемоги №№ 1 – 45
8. вул. Гагаріна №№ 1-14
10. пров. Квітковий № 1
11. вул. Миру №№ 1-177

Заступник начальника відділу освіти
Марина Ієговська 3 56 51

Жанна БЕЗРОДНЯ

