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ОХТИРСЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
м. Охтирка хр_d

Про затверджецня територiй обслуговування
закладiв загально1 середньоi освiти та закладiв
дошкiльноi освiти Охтирськоi MicbKoi
територiальноТ громади

Вiдповiдно до пiдгryнкту 4 пункту (б)> cTaTTi 32 Закону УкраiЪи <Про
мiсцеве самовряДуваннrI в УкраiЪi>>, cTaTTi 66 Закону Украiни <<Про ocBiTy>,
статеЙ 18, 19 ЗакоНу Украiни кПро дошкiлъну ocBiTy>>, cTaTTi 8 Закону
УкраiЪи кПро повну заг€Lлъну середню ocBiry>>, Порядку веденнrI облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного Biky та учнiв, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTPiB УкраiЪи вiд 13 вересня 2017 р. Jф 684 (.i змiнами), керуючись
частиноЮ б cTaTTi 59 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>
виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради вирiшив:

1. Затвердити територii обслуговування закладiв загальноТ середньоТ
освiти та закладiв дошкiльноi освiти (додаеться).

2. Нача-гlьнику вiддiлу освiти Охтирськоi MicbKoi ради Троню А.В.
забезпечити здiйснення к,онтролю за здобуттям дошкiльноТ та повноi загальноi
середнъоТ ocBi
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вул. Чкалова (з |,2 по З5, 44)
пров. Малиновий
пров. Щунайський
вул. КиТвська (до пров. ЮрiiЪського )
вул. Паркова
пров. Юрiiвський
вул. Незалежностi
вул. Армiйська (до пров. ЮрiiЪського)
пров.,Щрукарський (9, 9-А)
пров. Квiтковий

тЕ,риторLя оБслугов)rвАння
дошкiльного навчального закладу <<Сонечко>>

вул. Армiйська (вiд пров. ЮрiТвсъкого i до кiнця)
пров. Кутузова
пров. Прирiчний
пров. Табiрний
пров. Луговий
пров. Кармелюка
вул. елизавети Пелеховоi
пров. Менделеева
вул. Киiвська (вiд пров. ЮрiТвського i до кiнця)
пров. Лiсний
пров.,Щачний
вул. Кащеева
пров. BiKTopa Штагера
пров. полковника мiлiцii Кобзаря В.В.

ТЕРИТОРIЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
дошкiльного навчального закладу <<Берiзка>>

вул. Перемоги (з 40,51 до 79,100)
вул. Зiновiя Гафановича (з 10, 17 до кiнця)
вул. Слобiдська (зЗ7,28 до |47, |48)
вул. Чкалова (з З7 , 46 до кiнця)
вул. Ракетникiв
вул. Шевченка (з 3б, З7 до 77 ,78)
вул. Велика Зарiчна (з 1 ,2 до 51, 58 )
пров. Зарiчний
пров. Павлова
пров. Кузнсчний
пров. Миколи Хвилъового
пров.,Щонський
пров. Гафановича
пров. Сумський
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