
 

 

 
 

НОВОЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ 
 

22 квітня 2021  року                                м.Новояворівськ                   № 550 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 
Про затвердження території 

обслуговування за закладами  

загальної середньої освіти  

Новояворівської міської ради 

 

 

 
  

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

реалізації положень ст. 13 Закону України «Про освіту», на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів», враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти», для забезпечення права громадян на територіальну доступність 

початкової та базової середньої освіти враховуючи клопотання  начальника відділу освіти  

Новояворівської міської ради беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту; охорони здоров’я та соціального захисту 

населення Новояворівська міська рада,- 

 

 

ВИРІШИЛА: 
  

           1.Затведити території обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

Новояворівської міської ради для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій 

території, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у закладі освіти, що 

найбільш доступний та наближений до місця проживання дитини згідно додатку. 

 

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту; охорони здоров’я та соціального захисту населення  

та заступника міського голови В.Синенького. 

  
           

 

Міський голова       Володимир Мацелюх 

 



 

 

 

 

Список  

територій  обслуговування,  закріплених за закладами загальної середньої освіти 

Новояворівської міської ради 

 

№ 

з\п 

Назва ЗЗСО Населений пункт Вулиці 

 

1. 

Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №1 

м. Новояворівськ вул.Львівська 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23; 

вул. Бандери 1,2,3,4,6; 

вул. Франка 4,6 

вул.С.Стрільців1,2,4,5,6, 

9а,10,11,12,13,16,16/1, 

16/1а,16/2а,16б,18,20 

2. Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2 

м. Новояворівськ  

с. Когути 

с.Стені 

вул.Бандери 

7,8,9,10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,24,26,28, 30,32,34  

вул.Шептицького 1,3,5,5а,7 

3. Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №3 

м. Новояворівськ вул. Шухевича1,4,6,6а,8,11 

вул. Мазепи 1,3,5,7,9,9а 

вул. Шевченка 2,4,5а,6,8а,8б,8в,12, 

13,14,15,16,24,26 

вул. 50-річчя УПА 1,3,5 

4. Новояворівська початкова школа м.Новояворівськ вул.Ю.Липи 1,1а,2,3,4,5,7,8,9,12,14 

вул.Вербицького 1,1а,3,9,9а,11,13, 

15,16,17,18,19,20,22 

5. Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. 

М.Корчака 

смт. Шкло 

с. Солиги 

с. Стадники 

 

-\\- 

 

 

6. Бердихівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Бердихів -\\- 



 

 

с. Підлуби 

7. Кам’янобрідська ЗОШ  І-ІІІ ст.ім. 

П. Андрусіва  

с. Кам’янобрід -\\- 

8. Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

ім. Митрополита Андрея 

Шептицького 

с. Прилбичі -\\- 

9. Старицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. 

Ю.Костіва 

с. Старичі 

с. Воля Старицька 

-\\- 

10. Воледобростанський ЗЗСО І-ІІ 

ступенів 

с. Воля Добростанська  -\\- 

11 Мужиловицький НВК «ЗОШ  І-ІІ 

ст.-ДНЗ» 

с. Мужиловичі -\\- 

12. Добростанський ЗЗСО І-ІІ ступенів  с. Добростани 

с. Качмарі 

с. Кертинів  

-\\- 

13. Терновицький ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Терновиця -\\- 

14. Чолгинський ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Чолгині -\\- 

15. Старицька початкова школа. с. Старичі -\\- 

 

 

 

Секретар ради                                              Іванна Попик 

 


