
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
07.09.2022р.   смт Ємільчине №116 
 
 
Про закріплення територій 
обслуговування за закладами освіти 
Ємільчинської селищної ради  

 

 
 

Керуючись пп.1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою забезпечення територіальної доступності здобуття початкової та базової середньої 
освіти в закладах освіти, доступних і наближених до місця проживання, якісного ведення 
обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 66 Закону 
України «Про освіту», ст.8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пп. 3  п. 5 
постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку 
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» та з метою забезпечення права 
дитини на здобуття початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти у 
найбільш доступному та найближчому до її місця проживання закладі освіти (його 
структурному підрозділі, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає 
дитина), виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Закріпити території обслуговування для здобуття початкової, базової середньої та повної 
загальної середньої освіти за закладами освіти Ємільчинської селищної ради згідно додатку 
(додається). 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ДОДАТОК 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
07.09.2022р. № 116 

 
ПЕРЕЛІК 

територій обслуговування, закріплених за закладами освіти  
Ємільчинської селищної ради 

 
№ п/п Назва закладу освіти Територія обслуговування 

1. Ємільчинський ліцей №2 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с.Чміль, с. Нитине, 
вулиці смт. Ємільчине: 
50-річчя Перемоги 
Базарна 
Базарний п-к 
Берестецька 
Весняна 
Військова 
Гагаріна 
Гоголя 
Гришко 
Дружби 
Зарічна 
Затишна 
Зелена 
І. Франка 
Ковпака 
Короленка 
Корольова 
Космонавтів 
Курчатова 
Л. Українки 
Лівобережна 
Лісова 
М. Мариніной 
Мічуріна 
Мічуріна п-к 
Миру 
Молодогвардійців 
Набережна  
Наумова 
Незалежності №1-49 
Партизанська 
Садова 
Соборна №1-36 
Хліборобська 
Хмельова 

2. Ємільчинський ліцей №1 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с.Руденька, с.Медведеве, с.Мокляки, 
с.Кам’яногірка 
вулиці смт.Ємільчине:  
1 Травня 
40-річчя Перемоги 



Б. Хмельницького 
Ватутіна 
Вишнева 
Горького 
Горького п-к 
Грека 
Добровольського 
З. Космодем'янської 
Козацька 
Козацький п-к 
Кутузова 
Кутузова п-к 
Ломоносова 
Наума Тихого 
Незалежності №50 і до кінця 
О. Довженка 
Першотравневий 
Поліська 
Польова 
Пушкіна 
Соборна №37 і до кінця 
Соборний п-к 
Суворова 
Чехова 
Чкалова 
Шевченка 
Шевченка п-к 
Шкільна 
Яблунева 

2.1 Горбівська філія Ємільчинського 
ліцею №1 Ємільчинської селищної 
ради Житомирської області 

с. Горбове, с. Здоровець 

2.2 Хутір-Мокляківська філія 
Ємільчинського ліцею №1 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с. Хутір –Мокляки, с. Нараївка 

3. Андрієвицький ліцей 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с.Андрієвичі, с.Симони  

4. Березниківський ліцей 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с.Березники, с.Ситне, с.Адамове, 
с.Сергіївка, с.Запруда 

5. Великоцвілянський ліцей 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с.Велика Цвіля, с.Осова, с.Болярка, 
с.Рогівка, с.Тайки, с.Просіка, с.Старий 
Хмерин, с.Ілляшівка 

6. Кулішівський ліцей Ємільчинської 
селищної ради Житомирської 
області 

с.Куліші, с.Непізниначі, с.Старі 
Непізнаничі. 

7. 
Малоглумчанський ліцей 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області» 

с.Мала Глумча, с.Паранине, с.Дібровка, 
с.Володимирівка, с.Забаро-Давидівка, 
с.Кочичине, с.Малоглумчанка, с.Велика 
Глумча, с.Лука 



8. Миколаївський ліцей 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с.Миколаївка, с.Чміль, с.Осівка, с.Рудня-
Миколаївка, с.Полоничеве, с.Омелуша 

9. Підлубівський ліцей Ємільчинської 
селищної ради Житомирської 
області 

с.Підлуби 

10. Середівський ліцей Ємільчинської 
селищної ради Житомирської 
області 

с.Середи, с.Заровенка, с.Садки, с.Покощеве, 
с.Серби, с.Нові Серби, с.Старі Серби, 
с.Зосимівка, с.Вільшанка 

11. Степанівський ліцей Ємільчинської 
селищної ради Житомирської 
області 

с.Степанівка, с.Королівка, с.Лебідь, 
с.Ганнівка, с.Аполлонівка, с.Красногірка, 
с.Кривотин, с.Малий Кривотин, с.Косяк, 
с.Яменець, с.Мокляки 

12. Руднє-Іванівська гімназія 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с.Рудня-Іванівська, с.Жужіль 

13. Великояблунецька гімназія 
Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області 

с.Великий Яблунець, с.Малий Яблунець, 
с.Вірівка 

 
 
 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

 
Сергій ЖЕКА 

 
 
 
 




