
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 13 квітня 2021 року        № 45  

 

Про ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів в Надвірнянській 

міській територіальній громаді 

 

Відповідно до статі 32 Закону України „Про місцеве самоврядування”, статті 66 

Закону України „Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 

року № 684 „Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів” (зі змінами), з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в Надвірнянській міській територіальній 

громаді, виконавчий комітет Надвірнянської міської ради 

 

в и р і ш и в: 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 31.03.2021 №49 "Про 

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в Надвірнянській міській 

територіальній громаді". 

2. Визначити управління освіти Надвірнянської міської ради відповідальним за 

створення та постійне оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку та учнів в 

Надвірнянській міській територіальній громаді. 

3. Закріпити за закладами загальної середньої освіти Надвірнянської міської 

ради  території  обслуговування, згідно з додатком. 

3.1 Зважаючи на розподіл території та для уникнення непорозумінь при наборі учнів 

1-11 класів між закладами загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради по місту 

Надвірна  надати переважне право побажанням батьків у формуванні класних колективів. 

4. Центру надання адміністративних послуг Надвірнянської міської ради 

надавати управлінню освіти: 

4.1. щорічно до 01 вересня для оновлення реєстру інформацію про дітей від 

народження до 18 років на кожен рік окремо; 

4.2. у разі прибуття дітей з іншої адміністративно-територіальної одиниці або 

вибуття з населених пунктів територіальної громади інформацію про них у терміни, 

визначені чинним законодавством України. 

5. КП «Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги» 

(в.о.директора Сем'янів Е.І) щорічно до 01 вересня надавати управлінню освіти 

Надвірнянської міської ради інформацію про дітей, яким до 01 вересня поточного року 

виповнюється 6-18 років, які не можуть навчатися за висновками лікарсько-

консультаційної комісії. 

6. Службі у справах дітей Офісу соціальних послуг Надвірнянської міської 

ради (начальник служби Писклинець Т.В.), Надвірнянському відділу поліції Головного 

управління національної поліції в Івано-Франківській області (т.в.о.начальника 

Цідило Р.М.) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 

№684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» зі 

змінами. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Гундяка Я.В. та начальника управління освіти Дзем'юк Т.М. 

 

 

Міський голова                                                                                Андрійович З.М. 



 

          Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 13.04.2021 №45 

 

Території обслуговування,  

які закріплені за закладами загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради 

 

1. Мирненська початкова школа   -  с. Мирне 

2. Лісновелесницька початкова школа -  с. Лісна Велесниця 

3. Верхньомайданська гімназія  - с. Верхній Майдан 

4. Стримбівська гімназія   - с. Стримба 

5. Гвіздський ліцей    - с. Гвізд   

6. Краснянський ліцей   - с. Красна 

7. Ліснотарновицький ліцей  - с. Лісна Тарновиця 

8. Лоївський ліцей    - с. Лоїва 

9. Молодківський ліцей   - с. Молодків 

10. Назавизівський ліцей   -  с. Назавизів 

11. Парищенський ліцей   - с. Парище 

 

12. Надвірнянський ліцей ім. В.Чорновола №1 

м.Надвірна:  вул.Соборна, вул.Дем’янчука, вул.Січових Стрільців, вул.І.Гонти,  

 вул.Олени Пчілки, вул.Яворницького, вул.Кармелюка, вул.Касіяна, 

вул.Стефаника, вул.М.Старицького, вул.І.Підкови, вул.Комарова,  

 вул.Ярослава Мудрого, вул.Полуботка, вул.Сірка, вул.Куліша, 

вул.Забережна, вул.Шевченка, вул.Січинського, вул.Шашкевича, 

вул.Винниченка, вул.Заводська, вул.Панаса Мирного, вул.Вокзальна, 

вул.Майданська, вул.Княгині Ольги (ліва сторона), вул.Чорновола,  

 м-н Шевченка, вул.Рамішвілі (33-45), вул.Лисенка, вул.Відродження, 

вул.Гірська, вул.Дружби, вул.Полуботка, вул.Петрушевича,  

 вул.400-років Надвірної, вул.Новопроектна, вул.Височана, вул.Багряного, 

вул.Калнишевського, вул.Шухевича, вул.Молодіжна, пров.Мазепи, 

вул.Шептицького, вул.Воз’єднання, вул.Вагилевича, вул.Ринкова, 

вул.Міцкевича, вул.Визволення, вул.Хмельницького, вул.Головацького, 

вул.Польова, вул.Прикарпатська, вул.Садова, вул.Мельничука, вул.Тихого, 

вул.Чайковського, вул.Квіткова, вул.Олімпійська, вул.Комунальна 

 

13. Надвірнянський ліцей № 2 

м.Надвірна:  вул.Княгині Ольги (права сторона),  вул.Мазепи, вул.16 липня, вул.Франка. 

  вул.Козацька, вул.Роксолани, вул.Коцюбинського, вул.Сковороди,  

  вул.Марійки Підгірянки, вул.Івасюка, вул.Дорошенка, вул.Річна, 

  вул.Набережна, вул.Коновальця, вул.Лепкого 



 

14. Надвірнянський ліцей №3 

м.Надвірна:  вул.100-річчя нафтовиків, вул.Вітовського, вул.Наливайка,  

  провул.Наливайка, вул.Недовга, вул.Купчинського, вул.Кармелюка,  

  вул.Незалежності, вул.Довженка, провул.Довженка, вул.Федьковича, 

  вул.Коперніка, вул.Олени Степанівни, провул.Олени Степанівни 1-й,  

  провул.Олени Степанівни 2-й, провул.Олени Степанівни 3-й,  

  провул.Олени Степанівни 4-й, провул.Олени Степанівни 5-й, 

  провул.Олени Степанівни 6-й, вул.Довбуша, вул.Корольова,  

  провул.Корольова, вул.Марка Черемшини, вул.Шкрумеляка, 

  провул.Шкрумеляка, вул.Кобринської, вул.Стуса, вул.Руднєва, 

  вул.Шептицького, вул.Богуна,  провул.Богуна. вул.Зелена,    

  вул.Грушевського, вул.Крушельницької,  вул.Бандери, вул.Софії Галечко,  

  вул.Сагайдачного, вул.Котляревського, вул.Володимира Великого,  

  провул.Володимира Великого, вул.Ольжича, вул.Лесі Українки 

 

15. Надвірнянський ліцей № 4  

м.Надвірна:  вул.Костя Левицького, вул.Кобилянської, вул.Рамішвілі (1-32),  

  вул.Сірика  (1-27), вул.Данила Галицького, вул.Юлії Солдак, вул.Бузкова, 

  вул.Василіянок, вул.Виговського, вул.Гайдамацька, вул.Героїв Крут, 

  вул.Лугова, вул.Пластова, вул.Полковника Грома, вул.Рухівська,   

  вул.Лукача, вул.Федяя, вул.Просвітянська, вул.Перехідна, вул.Яцури,  

  вул.Курбаса, вул.Стецько, вул.Гаврилюка, вул.Ломоносова 

 

16. Надвірнянська гімназія № 1. 

м.Надвірна:  вул.Сірика (29,30) 

 

 

 

 

 Керуючий справами 

 виконавчого комітету     Антонюк О.Б. 

 

 


