
УКРАЇНА
СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

29 травня 2020 року ■ м. Семенівка №90

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Семенівської міської ради від 19.04.2018 №03 «Про 
організацію ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»

На виконання статті 66 Закону України «Про освіту», керуючись статтею 
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 17.07.2019 №681), відповідно до 
рішення другого засідання тридцять першої сесії сьомого скликання 
Семенівської міської ради від 14.01.2020 №707 «Про прийняття об’єкту галузі 
освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад міста та сіл 
Семенівського району Чернігівської області у комунальну власність 
Семенівської міської ради та затвердження нової редакції Статуту», 
виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Семенівської міської 
ради від 19.04.2018 року №03 «Про організацію ведення обліку дітей шкільного 
віку та учнів»:

- додаток до рішення виконкому Семенівської міської «Території 
обслуговування, закріплені за закладами загальної середньої освіти 
Семенівської міської ради» викласти у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського



Додаток
до рішення виконкому міської ради 

29 травня 2020 року № 90

Території обслуговування, 
закріплені за закладами загальної середньої освіти 

Семенівської міської ради

Назва закладу
Семенівський ЗСО І-ІІІ ст. №1

Семенівська гімназія №2

Територія обслуговування
вулиці: Центральна з провулками, Щимель, 
Самойловича з провулками, Лесі Українки, 
Дарвіна, Калинова, Сотниківка, Замістя. 
Садова, Комунальна, Нова, Паркова, 
Широкий План, Качукова, Енергетиків, 
Красна, В.Сенько з провулками, Кавказька, 
Зарічна, Кути, с.Лісківщина, с.Логи, 
с.Михайлове, с.Прогрес, с.Ракужа, 
с.Березовий Гай, с.Карповичі _____________

Семенівський ЗСО 
ш

-III ст.№3

Семенівський ЗСО І-ІІ ст. №5

вулиці: Б.Хмельницького з №2 по №42, з №1 
по №45, Шкільна з №2 по №40, з №1 по 
№43, Жовтнева з №2 по №40, з №1 по №51, 
Вишнева з №1 по №21, з №2 по №26, 
Сонячна, Горавовка, Березова Роща, 
Дахновича, Пряма з №2 по №100, з №1 по 
№109, Першотравнева, Шевченко, 
Лікарняний Хуторок, Польова,
Скоробагатого, Лісова, Молодіжна,
провулки Б.Хмельницького та Жовтневий, 
Прикордонників, 'Гагаріна, В.Коробко, 
Ч ер вона Пло ща, Мирна__________________
вулиці: Б.Хмельницького з №44 та №57 до 
кінця вулиці, Вишнева з №23 та №28 до 
кінця вулиці, Жовтнева з №42 та №53 та до 
кінця вулиці, Приозерна, Привокзальна, 30 
років Перемоги, Лугова, Шкільна з №42 та 
№45 до кінця вулиці, Ювілейна,
с.Миколаївка, с. Залізний Міст
вулиці: Пряма з №102 та №111 до кінця 
вулиці, Новоселиця, Мирошниківка, 

охоровщина, М.Мотори, Кайдашівка, 
сима Грачова, провулки Квітневий та

ий



Костобобрівський ЗСО І-ІІІ ст. - с.Костобобрів, с.Сергіївське, с.Архипівка, 
с.Зоря, с.Леонівка, с.Галаганівка, 
с.Грем’ячка

Погорільський ЗСО І-ІІІ ст. - с.Погорільці, с.Лосівка, с.Тополівка, 
с.Орликівка, с.Баранівка, с.Блешня, с.Мхи, 
с.Першотравневе, с.Стара Гутка, 
с.Вільшанка, с.Жаданівка, с.Лосевочка, 
с.Шведчина

Тимоновицький ЗСО І-ІІІ ст. - с.Тимоновичі, с.Заріччя, с.Калинівське, 
с.Медведівка, с.Брониви, с.Луб’яне, 
с.Чорнозем

Олександрівський ЗСО І-ІІІ Ст. - с.Олександрівна, с.Газопровідне, с.Зелена 
Ронда, с.Карасі, с.Криульки, с.Максимихине, 
с.Угли, с.Фроли

Янжулівська філія І-ІІ ст. 
Семенівської гімназії №2

- с.Янжулівка, с.Покровське

Хотіївський ЗСО І ст. - с.Хотіївка, с.Дачне, с.Кринички,
Чорнорізький ЗСО І-ІІ ст. - с.Чорний Ріг, с.Бобрик Другий, 

с.Козилівщина, с.Лубня
Іванівський ЗСО І-ІІІ ст. -Іванівна, с.Зелений Гай, с.Іван-Путь, 

с.Кривуша, с.Марс, с.Ракути, с.Східне

Олена КРЕСС


