
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24.05. 2018  № 149 

м. Золотоноша 

 

Про закріплення за закладами загальної середньої  

освіти територій обслуговування 

 

На виконання ст. 12, 13 Закону України „Про освіту”, ст. 18 Закону 

України „Про загальну середню освіту”, з метою забезпечення територіальної 

доступності повної загальної середньої освіти учнів, враховуючи клопотання 

відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету (07.05.2018 

№ 975), керуючись п. 2 „а” ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Закріпити за закладами загальної середньої освіти території обслуговування 

згідно з переліком (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 17.10.2012 № 507 „Про облік дітей і підлітків 

шкільного віку на території міста”. 

3. Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету                              

(Строкань О.М.) забезпечити оприлюднення інформації про закріплення 

території обслуговування на сайтах та інформаційних стендах закладів 

загальної середньої освіти.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Суддю С.В. та відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

 

Міський голова                                                       В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 
Строкань 53303 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 24.05.2018  № 149 
 

 

Території обслуговування за загальноосвітніми закладами міста 

 

 Спеціалізована школа № 1 з поглибленим вивченням економіки та 

правознавства – вул. Черкаська (непарна сторона від № 12 по № 52, непарна 

сторона від № 15 по № 85), вул. Суворова, вул. Скляренка, вул. Січова (парна 

сторона від № 28 по № 66, непарна сторона від № 31 по № 61),  

вул. Незалежності (парна сторона від № 2 по № 24, непарна сторона від № 1 по  

№ 7), вул. Вишнева, вул. Бараннікова, вул. Ринкова (парна сторона від № 26 по 

№ 40, непарна сторона від № 21 по № 31), вул.Обухова (парна сторона від № 26 

до кінця вулиці, непарна сторона від від № 9 до кінця вулиці), вул. Семенівська 

(парна сторона від № 42 до кінця вулиці, непарна сторона від № 19 до кінця 

вулиці), вул. Залізняка, вул. Гайдамаки, вул. Неверовського (від вул. 

Красногірської до вул. Обухова), вул. Монастирська (Пролетарська) (непарна 

сторона від № 1 до кінця вулиці, парна сторона від № 106 по № 116),  

вул. Козацька, вул. Красногірська, вул. Нафтобазівська, вул. Шота Руставелі,  

вул. Новоселівська (парна сторона від № 4 по № 38, непарна сторона від № 5 по 

№ 49), вул.  Незалежності (парна сторона від № 38 до кінця вулиці, непарна 

сторона від № 43 до кінця вулиці), вул. Іподромна, вул. Леонтовича, вул.  

Богдана Хмельницького, вул. Сливи, вул. Заводська, вул.  Проїзд Театральний, 

вул. М.Грушевського, вул. Чайковського, вул. Спортивна, вул. Запорізька, вул. 

Новоселівська (парна сторона від № 40 по № 58, непарна сторона від № 51 по 

№ 59), вул.  Саксаганського (Медведовського), вул. Котляревського,  

вул. Тургенєва, вул. Терещенка.  

 

Спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій - вул. Шевченка 

(не парна сторона від № 1 по № 33), вул.  Привокзальна, вул. Никифора 

Борисяка, вул. Галини Лисенко, вул. Грибоєдова, вул. Шмідта,  

вул. Промислова, вул. Луї Пастера, вул. Залізнична, вул. Сонячна,  

вул. Південна, вул. Можайського, непарна сторона від № 45 по № 159 (до р. 

Золотоношка), вул. Гоголя, вул. Благовіщенська (парна сторона від № 176 по  

№ 202, непарна сторона від № 243 по № 261), вул. Соборна, вул. Євгена Півня 

(Лепсе), вул. Лікарняна, вул. Пирятинська, вул. Нова, Зоряна, вул. Обухова 

(парна сторона від № 2 по № 14).  

 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - вул. Шевченка (парна 

сторона від № 20 по № 72 (до р. Золотоношка), вул. Замкова (Комунарівська),  

вул. Тюліна, вул. Михайла Пономаренка (Щорса), вул. Миколаївська,  

вул. Братів Тимківських (Першотравнева), вул. Старобазарна, вул. Водопійна, 

вул. Шевченка (парна сторона від № 2 по № 16), вул. Богодухівська 

(Червонопрапорна), вул. Пирогова, вул. Весняна, вул. Енергетиків, 



вул.Струнківська, вул. Струнківська Набережна, вул. Сагайдачного, вул.Східна, 

вул. Невського, вул. Рєпіна, вул. Колективна, вул. Чкалова, вул.Перова, вул. 

Визволення, вул. Згарська, вул Кропивнянська (Пархоменка), вул. Хліборобна, 

вул. Берегова, вул. Героїв Праці, вул.Добровольського, вул.Ново-Берегова,  

вул. Волкова, селище Гришківка, хутір Ярки. 

 

Гімназія ім.С.Д. Скляренка – вул. Черкаська (непарна сторона від № 89 

по № 125) до мосту, вул. 23-го Вересня (парна сторона від № 30 по № 70 

непарна сторона від № 27 по № 59), вул. Ринкова (парна сторона від № 38 до 

кінця вулиці, непарна сторона від № 33 до кінця вулиці), вул. Уляни Громової, 

вул.Панаса Мирного, вул. Олелька Островського, вул. Черкаська (парна 

сторона від № 54 по № 120), вул. Благовіщенська (парна сторона від № 2 по  

№ 10, непарна сторона від № 1 по № 7), вул. 23-го Вересня (парна сторона від 

№ 2 по № 28, непарна сторона від № 1 по № 25), вул. Гулака Артемівського, 

вул.Жуковського, вул.Холоднівська, вул.Садовського, вул.Олега Кошового, 

вул.Новоселівська (парна сторона від № 60 по до кінця вулиці, непарна сторона 

від № 63 до кінця вулиці), вул.Олеся Гончара, вул. Гайдара, вул. Гагаріна, 

вул.Мелесівська, вул.Вільхівська, вул. Садовий проїзд, вул.Січова (парна 

сторона від № 2 по № 26, непарна сторона від № 1 по № 25), вул.Незалежності 

(парна сторона від № 26 по № 40, непарна сторона від № 11 по № 45), 

вул.Спартаківська, вул.Шевченка (парна сторона від № 98 по № 186, непарна 

сторона від № 175 по № 235), вул. Новоселівська (парна сторона № 2, 2-А, 

непарна сторона від № 1 по № 3), вул.Обухова (непарна сторона від № 1 по № 

7), вул.Горького, вул. Сергія Шелухіна (Ватутіна), вул. Лермонтова,  

вул. Гетьмана Полуботка, вул. Танкістів, вул. Івана Богуна, вул. Переяславська, 

вул. Ісаака Болеславського (Паризької Комуни), вул. Неверовського (парна 

сторона від №2 до кінця вулиці, непарна сторона від № 1 до кінця вулиці), 

 вул. Івана Гонти, вул. Анатолія Пашкевича (Ковпака), вул. Миколи Лисенка, 

вул. Курчатова, вул. Черняхівського, вул. Павла Тичини, вул. Лісова, 

вул.Жашківська, вул. Черкаська (парна сторона від № 124 до кінця вулиці, 

непарна сторона від № 127 до кінця вулиці), вул. Туликова, вул. Якова 

Костюковського (Ковби), вул. Ніколаєва, вул. Назара Крупки (Матросова), 

вул.Максимовича, вул. Відродження, вул. Канівська. 

 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – вул. К. Полатайло (парна 

сторона від № 2 по № 52, непарна сторона від № 1 по № 59), 

вул.Молодогвардійська, вул. Тиха, вул. Некрасова, вул. Проїзд Польовий, 

вул.Менделєєва, вул. Антипівська, вул. Василя Симоненка (Жовтнева) (парна 

сторона від № 22 до кінця вулиці, непарна сторона від № 15 до кінця вулиці), 

вул. Любов Шевцової, вул. Шолохова, вул. Монастирська (Пролетарська) 

(парна сторона від № 62 до № 104), вул. Підгірна, вул. Санаторна  

(Л. Корвалана), вул. Паркова (непарна сторона від № 1 до кінця вулиці), 

вул.Барабашівська (парна сторона від № 2 до кінця вулиці), вул. Барабашівська 

(непарна сторона від №1 до кінця вулиці), вул. Семенівська (парна сторона від 

№ 2 по № 42, непарна сторона від № 1 по № 17), вул. Монастирська 



(Пролетарська) (парна сторона від № 2 по № 60), вул. Домантовича, 

вул.Толстого, вул. Шкільна, вул. Заслонова, вул. Троїцька, вул. Обухова (парна 

сторона від № 16 по № 24), вул. бульвар Баха, вул. Баха (парна сторона від № 2 

по № 90, непарна сторона від № 3 по № 63), вул. Миру, вул. Франка, вул. Лесі 

Українки, вул. Валентина Чурути (Чапаєва), вул. К. Полатайло (парна сторона 

від № 54 до кінця вулиці, непарна сторона від № 61), вул. Василя Симоненка 

(Жовтнева) (парна сторона від № 2 по № 20, непарна сторона від № 1 по № 13), 

вул. Паркова (парна сторона від № 2 до кінця вулиці), вул. Баха (парна сторона 

від № 94 до кінця вулиці, непарна сторона від № 65 до кінця вулиці), 

вул.Достоєвського, вул. Степана Разіна, вул. Північна, вул. Величка,  

вул. Молодіжна.  

 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 – вул. Мічуріна,  

вул. Пушкіна (парна сторона від № 90 до кінця вулиці, непарна сторона від  

№ 77 до кінця вулиці), вул. Крилова, вул. Карпенка Карого, вул. Богунського 

(парна сторона від № 2 по № 12, непарна сторона від № 1 по № 33), вул. 

Чумацька, вул. Пилипа Орлика, вул. Старицького, вул. Степова, вул. 

Кропивницького, вул. Осіння, вул. Низова, вул.  Лугова, вул. Трудова, вул. 

Трудовий проїзд, вул. Олександра Навроцького (Кузнєцова), вул.  

Благовіщенська (парна сторона від № 128 по № 176, непарна сторона від № 141 

по № 241), вул. Пушкіна (парна сторона від № 36 по № 60 непарна сторона від 

№ 15 по № 43), вул. 23-го Вересня (парна сторона від № 90-А по № 100, 

непарна сторона від № 81 по № 103), вул. К. Думитрашка, вул. Піддубного,  

вул. Київська, вул. Коробкова, вул. Корольова, вул. Черкаська (парна сторона 

від № 2 по № 10, непарна сторона від № 1 по № 13), вул. Шевченка (непарна 

сторона від № 161 по № 169), вул. Благовіщенська (парна сторона від № 12 по 

№ 126, непарна сторона від № 9 по № 139), вул. Нагірна, вул.  Воїнів-

миротворців (Інтернаціональна), вул.Зозулівська, вул. Заплавна, вул. Ринкова 

(парна сторона від № 2 по №38, непарна сторона від № 1 по № 29), вул. 

Дібрівська, вул. Сковороди, вул.Шепелівська, вул. Варвари Корж, вул. Чехова, 

вул. Кутузова, вул.  Дружби, вул. О. Савицького, вул. Куниці, вул. Пушкіна 

(парна сторона від № 2 по № 34, непарна сторона від № 1 по № 13), вул.  23-го 

Вересня (парна сторона від № 72 по № 90, непарна сторона від № 61 по № 79), 

вул.Вороновича, вул. Невмиваки, вул. Малиновського, вул. Нечуя Левицького, 

вул. Павлова, вул.  Богунського (парна сторона від № 42 до кінця вулиці), вул. 

Пушкіна (парна сторона від № 62 по № 90, непарна сторона від № 45 по № 75), 

вул.Миколи Негоди (Колгоспна), вул. Комарова, вул. Карбишева,  

вул. Курченко, вул. Джеджелія, вул. 23-го Вересня (непарна сторона від № 105 

до кінця вулиці), вул. Луки Кримського (Боженка), вул. Ушакова, вул.Нахімова, 

вул. Наталії Ужвій. 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура  


