
 
 

 

УКРАЇНА 

НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА  РАДА   

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

“19 ” квітня 2018 р.                 № 56 

 

Про закріплення територій обслуговування 

за закладами загальної середньої освіти  

Новоселицької ОТГ  

 

 

         Керуючись підпунктом 4 п. «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту»,  ст. 18 

Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684, з метою забезпечення 

здобуття дітьми шкільного віку загальної середньої освіти, виконком міської 

ради вирішив:  

 

1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти Новоселицької ОТГ (додаток). 

2.Рішення виконавчого комітету Новоселицької міської ради від 

25.05.2001 року № 222  «Про закріплення територій міста за 

загальноосвітніми навчальними закладами» вважати таким, що втратило 

чинність. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шову Д.Ф. 

         

 

 

В.о. міського голови                                                                               С.Арсеній   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Додаток  

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Новоселицької міської ради 

                                                                            «19» квітня 2018 року  № 56 

 

 

Список територій обслуговування, закріплених 

за закладами загальної середньої освіти Новоселицької ОТГ 

 

Новоселицька гімназія: 

м. Новоселиця - вул.Автомобілістів, вул.Богуна, вул.Гвардійська, вул.Гоголя, 

вул.Горького, вул.Джона Ріда, вул.Довбуша, вул.Долинянська, 

вул.Європейська, вул.Короленка, вул.Котляревського, вул.Крилова, вул.Л. 

Толстого, вул.Л. Українки, вул.Лермонтова, вул.Олексія Риндюка, вул.П. 

Мирного, вул.Паркова, вул.Промислова, вул.Прутська, вул.Раскової, 

вул.Селищанська, вул.Суворова, вул.Центральна: 33–35Б, 39, 41–41А, 43, 45, 

55А, 57–57А, 59, 61, 67–71, 73–83А, 85–97А, 99–101Б, 105, 107–111; 

вул.Шевченка, вул.Шкіля, вул.28 Червня, вул.8 Березня, пров.Крилова, 

пров.Л.Толстого, пров.П. Мирного, пров.Парковий, пров.Прутський, 

пров.Селищанський 1-й, пров.Селищанський 2-й, пров.1-й Шевченка, пров.1-

й 28 Червня 

 

Новоселицький ліцей: 

м. Новоселиця - вул.Банна, вул.Бессарабська, вул.Бондаренка, вул.Гейне, 

вул.Глібова, вул.Дружби, вул.Залізнична, вул.Зелена, вул.І. Франка, 

вул.Коберідзе, вул.Комарова, вул.Макаренка, вул.Миколи Мозгового, 

вул.Молодіжна, вул.Новоселицька, вул.Окружна, вул.Пирогова, 

вул.Привокзальна, вул.Ринкова, вул.Різдвяна, вул.Складська, вул.Х. 

Олентиря, вул.Хотинська, вул.Центральна: 1–32Б, 36, 40, 42, 44, 46–54, 56, 

58–58А, 60, 62; пров.Базарний, пров.Бессарабський, пров.Гейне, 

пров.Карамзіна, пров.Комарова, пров.Пирогова, пров.Складський, 

пров.Хотинський, пров.Шкільний 

 

Новоселицька ЗОШ № 3: 

м. Новоселиця - вул.Б. Хмельницького, вул.Буковинська, вул.В. Івасюка, 

вул.Вишнева, вул.Габи, вул.Героїв Майдану, вул.Горіхова, вул.Ємінеску, 

вул.Жовтнева, вул.Заводська, вул.Захисників Вітчизни, вул.Зеленогайська, 

вул.Карбишева, вул.Квіткова, вул.Клубна, вул.Кошового Олега, 

вул.Кремльова, вул.Матросова, вул.Миру, вул.Михайла Грушевського, 

вул.Некрасова, вул.О. Вишні, вул.О. Кобилянської, вул.Придорожна, 

вул.Птухіна, вул.Пушкіна, вул.Річна, вул.Садова, вул.Серікова, 

вул.Центральна: 72, 84, 98, 102А–104, 106, 130–224А; вул.Чернівецька, 

вул.Чкалова, вул.Шкільна, вул.1 Травня, пров.Героїв Майдану, 

пров.Зеленогайський, пров.Клубний, пров.Михайла Грушевського, 

пров.Придорожний, пров.Центральний, пров.2-й Зеленогайський 

 



 

Маршинецький НВК: 

село Маршинці 

 

Рингацький НВК: 

с. Рингач, 

с. Шишківці 

 

Рокитненська ЗОШ: 

с. Рокитне 

 

Слобідський НВК: 

с. Слобода, 

с. Ревківці 

 

Строїнецький НВК: 

село Строїнці 

 

 

 

 

Керуючий справами міськвиконкому                                                       І.Тоцька 

 

 

 


