
Луцька міська рада
Рішення виконавчого комітету

 від 15.08.2018 №505-1 м. Луцьк
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.01.2018 № 23-1 «Про

затвердження мікрорайонів закладів загальної середньої освіти та ведення обліку дітей
шкільного віку та учнів»

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»,  враховуючи  рішення  міської
ради 25.07.2018 № 44/10 «Про перейменування комунального закладу «ЛНВК
загальноосвітня  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів  –  правознавчий  ліцей  з
посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області», з
метою забезпечення здобуття громадянами повної загальної  середньої  освіти
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести  зміни  в  додаток  2  до  рішення  виконавчого  комітету  міської

ради від 24.01.2018 № 23-1 «Про затвердження мікрорайонів закладів загальної
середньої освіти та ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»:

- з  переліку  вулиць,  закріплених  за  Луцьким  навчально-виховним
комплексом  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  №  7  –  природничий  ліцей,
виключити  наступні вулиці: Балакирева, Бородіна, Вишневу, Вишнівецьку (до
будинку № 33), Героїв Крут, Говорова, Грекова, Дубнівську (парна сторона з
будинку  № 26,  непарна  сторона  з  будинку  № 47),  Заводську,  Збаразьку,
провулки  Збаразькі  1-2,  Ізмайлова,  Коротка,  Лопатіна,  Надрічну,  Нікішева,
Нечуя-Левицького,  Паторжинського,  Профспілкову,  Робітничу,  Садовського,
Скрябіна, Ставки, Східну (парна сторона), Трункіна, Фестивальну;

-  доповнити  перелік  мікрорайонів  закладів  загальної  середньої  освіти
пунктом 22  та  закріпити  за  комунальним закладом «Луцький ліцей  Луцької
міської  ради  Волинської  області»  наступні  вулиці:  Балакирева,  Бородіна,
Вишневу,  Вишнівецьку (до будинку № 33),  Героїв Крут,  Говорова,  Грекова,
Довженка,  Дубнівську  (парна  сторона  з  будинку  № 26,  непарна  сторона  з
будинку  № 47),  Заводську,  Збаразьку,  провулки  Збаразькі  1-2,  Ізмайлова,
Калинову,  Коротка,  Лопатіна,  Млинівську  (до  будинку  № 10),  Надрічну,
Нікішева,  Нечуя-Левицького,  Панаса  Мирного,  Паторжинського,  Привітну,
Прилуцьку,  Профспілкову,  Робітничу,  Садовського,  Скрябіна,  Сонячну,
Ставки, Східну (парна сторона), Трункіна, Фестивальну.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Пустовіта Г.О.

 
 Секретар міської ради                                                                Григорій Пустовіт
 
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                                  Юрій Вербич

Лещенко 724800     


