
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

06 червня 2019 року         № 169 
 
 

Про закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти, що 

розташовані на території Комсомольської 

селищної ради 
  

 Відповідно до пункту 3 розпорядження  голови райдержадміністрації  

«Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у Зміївському 

районі» від 24.05.2019 р. № 120, на виконання делегованих повноважень 

зазначених у підпункті 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої освіти, 

що розташовані на території Комсомольської селищної ради (додаток № 1). 

2. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти (Дзюба В.В., 

Гутаріна Л.В., Валесян Т.П., Назаренко Т.І.) постійно проводити 

роз’яснювальну роботу з батьками або іншими законними представниками 

учнів про обов’язковість реєстрації місця проживання дітей. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О.В. 

 

 

Заступник 

Комсомольського  

селищного голови                                                                            М.М. Дубнюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради 

від 06 червня 2019 р. № 169 

 

Території обслуговування, яка закріплена  за закладами загальної середньої 

освіти, що розташовані на території Комсомольської селищної ради 
 

 

1. Благодатська ЗОШ I-II ступенів  - територія сел. Благодатне; 

 

2. Шебелинська ЗОШ I-III ступенів - територія сел. Донець; 

 

3. Слобожанський ліцей № 1 - вулиці смт. Слобожанське: 

• Лермонтова (всі будинки, крім № 2, 4, 7, 12); 

• С.Закори (всі будинки, крім № 23, 25,27 29);  

• Спортивна будинок № 18; 

• Ярослава Мудрого будинки № 14, 16, 20, 22; 

• Культури (всі будинки); 

• Дружби будинки № 14-25; 

• Оздоровча (всі будинки); 

• Ціолковського будинки № 13, 15, 17-24; 

• Будівельна будинки № 46 – 54; 

• Пушкінська будинки № 24 - 27; 

• Залізнична (казарма 295 км.) (всі будинки); 

• Маяковського № 13. 

• пров. Лермонтова (всі будинки); 

 

4. Слобожанська гімназія № 2 - вулиці смт. Слобожанське: 

• Лермонтова будинки № 2, 4, 7, 12; 

• С.Закори будинки № 23, 25,27 29;  

• Спортивна (всі будинки, крім № 18); 

• Ярослава Мудрого будинки № 1,2,3,4,7,8, 9,10,13,15; 

• Миру (всі будинки); 

• Дружби будинки № 1-13; 

• Енергетиків (всі будинки); 

• Шевченко (всі будинки); 

• Горького (всі будинки); 

• Ціолковського будинки № 3, 5, 6, 7, 8, 10,12,14, 16; 

• Будівельна будинки № 2 – 44; 

• Пушкінська будинки № 2 - 21; 

• Маяковського (всі будинки, крім № 13); 

• Ломоносова  (всі будинки); 

• Комунальна (всі будинки); 

• Вишнева (всі будинки); 

• Садова (всі будинки); 

• Озерна будинок № 245, а; 

• пров. Ломоносова (всі будинки). 

 

 

 

Заступник 

Комсомольського  

селищного голови                                                                                         М.М. Дубнюк 


