
Додаток 1 

до наказу управління світи  
                                                                                      01.03.2019  №62-ОД                

 

ТЕРИТОРІЇ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. ШОСТКА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
№ 

з/п 

Навчальний заклад  Територія обслуговування 

1 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№1 «Дзвіночок» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул.Чернігівська,2,4,7,8,9,9а,11,12,12а,13,14,15,15а

17,19,19а,19б,21,21а 

вул. Індустріальна, 3,4,5,6,9,13,15,27,29,31,33,35,37 

вул. Свободи, 

1,2,4,5,6,7,8,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29 

2 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№2 «Іскорка» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул. та пров. Івана Євдокименка 

вул. Миру, 2,4,8,10а,12,14 

вул. Різдвяна 

вул. Свободи, 

26,28,32,33/2,35,37,39,41,42,43,43а,44,45,46, 

47,49, 49а,51,55,57,59,78,80,82,101,103 

3 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№3 «Ведмежатко» 

Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

вул. Шевченка, 4,6,6а,14,14а,15,17,19,21,25,27,27а 

пров. Шевченка, 1,2,3,3а,4,5,5а,6,7 

вул. Щедріна, 2,4,5,6,8,10,12,14,16 

пров. Щедріна, 1 

вул. Горького, 1,3,3а,4,5,5а,7а,7,9,20,24 

вул. Прорізна, 2,4,4а,6,9,11,12,13,20,22,24,25 

пров. Прорізний, 2 

вул.  Весняна, 15,28 

4 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№4 «Казка» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул. Заводська та пров. Заводський 

вул. та пров. Чайковського 

вул. та пров. Джамбула 

вул. та пров. 8 Березня 

вул. Паркова та пров. Парковий   

вул. Березова Роща 

вул. Слобідська та пров. Слобідський 

вул. Ярова 

вул. Східна 

вул. Соснова та пров. Сосновий 

вул. Кошового 

вул. Народна та пров. Народний 

вул. Бульварна 

вул. Стальського 

вул.  Заводська 

вул. Чайковського 

вул. Трудова 

5 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№5 «Теремок» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул. Знаменська 

вул. Світла,  пров. Світлий 

вул. Піщана  

вул. Хуторська 

вул. Кооперативна  

вул. Західна  

вул. Фабрична 

вул. Річкова  



вул.  Лазурна 

вул. Поліська 

пров. Хуторський  

пров. Лазурний 1-ий,  пров. Лазурний 2-ий 

вул.  Українська 

вул. Набережна  

вул. Матросова 

вул.  Пушкіна 

вул. Крилова 

вул. Белінського 

вул. Каштанова 

вул. Герцена 

пров. Набережний  

вул. Грушевського,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17 

вул. Гагаріна, 3,4,5,6,7,8,10,14а,28,30,32,34 

вул. Депутатська, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14а,15,17 

пров. Депутатський, 6,8,10 

вул. Свободи, 31 

6 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№7 «Горобинка» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул. Музична 

вул. Калинова 

вул. Кшенського 

вул. та пров. 2 Вересня 

вул. та пров. Красна Поляна 

вул.  Грибоєдова 

вул. Ціолковського 

вул. та пров. Павлова 

вул. та пров. Маяковського 

вул. та пров. Котовського 

вул. Івана Богуна 

вул. Тиха 

вул. Галана 

вул. Київська 

вул. Свемовська, 1,2,2а,2б,3,4,4а,5,5а,6,6а,7,8,8а, 

8б,10 

7 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№8 «Оленка» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул. Садовий бульвар, 

3,5,8,9,9а,10,12,14,15а,16,18,20,23,26,27,33,34,35,39

41,43, 44,46, 48,49,57,62,73,79 

8 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№9 «Десняночка» 

Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

вул. Спаська та пров. Спаський 

вул. Молодіжна та пров. Молодіжний  

вул. Гончарова 

вул. Привокзальна, 

3,4,5,6,7,9,10,11,13,15,16,17,19,21,23 

вул. Робоча, 

2,4,5,6,7,8,9,10,10а,11,12,12а,13,14,15,15а,16,17,18, 

19,20,21,22 

вул.  Студентська, 4,6,6а,7,8,9,10,14,17а,21 

9 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№10 «Незабудка» 

Шосткинської міської ради 

вул. Зелена 

вул. Онупрієнко, 4,4а,5,5а,6,7,8,9,11,15,17,17а,72 

вул. Партизан 

вул. Декабристів 

вул. та пров. Некрасова 

вул. 6 Гвардійської дивізії, 2,4,5,7,7б,9 



Сумської області» вул. Ветеринарна 

10 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№11 «Казка» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул. Січнева, 1,2,3,4,5 

вул. Короленка та пров. Короленка 

вул. та пров. Марата 

вул. Миру 

11 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№12 «Росинка» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул. та пров. Тімірязєва 

вул. Лісова 

вул. Менделєєва 

вул. та пров. /І-ІІІ/ Вінниця 

вул. Червона та пров. Червоний 

вул. Вишнева 

вул. та пров. Ясна Поляна 

вул. Озерна та пров. Озерний 

вул. Кутузова 

12 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№29 «Колобок» Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

вул. Степова 

вул. Польова 

пров. Стальського 

вул. та пров. Будівельний 

вул. Нова 

вул. Тургенєва 

вул. Новаторів 

вул. Спортивна та пров. Спортивний 

вул. Коцюбинського 

вул. Волошкова 

вул. Крупецька 

вул. Північна 

вул. та пров. Ломоносова 

вул. Мічуріна 

вул. Чернишевського 

вул. Лобачевського 

вул. Ветеранська 

вул. Перемоги 

13 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський навчально-

виховний комплекс: загально 

освітня школа І-ІІІ ступенів № 

6 – дошкільний навчальний 

заклад ім. Героя Радянського 

союзу Колодко М.О. 

Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

вул. Троїцька 

вул. Зоряна  та пров. Зоряний 

вул. Колодко та пров. Колодко 

вул. Скоропадського, пров. Зарічний,   пров. 

Скоропадського  

вул. Механізаторів 

вул. Шкільна та пров. Шкільний 

вул. Сакко та Ванцетті 

вул. Вознесенська та пров. Вознесенський 

вул. Чехова пров. Чехова  

вул. 6 Гвардійської Дивізії 2, 4, 5, 7, 7-б, 9 

14 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Шосткинський навчально-

виховний комплекс: загально 

освітня школа І-ІІІ ступенів № 

9 – дошкільний навчальний 

заклад  Шосткинської міської 

ради Сумської області» 

вул.  Авіації та пров. Авіації 

вул. Бакинська та пров. Бакинський 

вул. Б.Хмельницького 

вул. Ватутіна та І, ІІ пров. Ватутіна 

вул. Виноградна та пров. Виноградний 

вул. Рідна 

вул. Воронізька та пров. Воронізький 

вул. Кленова 

вул. Гречко 

вул. 9 Травня 

вул. Квіткова та пров. Квітковий 



вул. Довженка 

вул. Докучаєва 

вул. Єсеніна 

вул. Кармелюка 

вул. Київська  з № 31 

вул. Комарова та пров. Комарова 

вул. Корнійчука 

вул. Сонячна,  пров. 1-й Сонячний, пров. 2-й 

Сонячний, 

вул. Куліша 

вул. Лермонтова 

вул. Лесі Українки 

вул. Бузкова та пров. Бузковий 

вул. Молодіжна 

вул. Святомиколаївська 

вул. Нахімова 

вул. Лугова пров. Луговий 

вул. О. Кобилянської та пров. О.Кобилянської 

вул. Осипенка 

вул. Соборна 

вул. Родини Кривоносів та пров. Родини 

Кривоносів 

вул. П. Мирного 

пров. Павлова 

вул. Першотравнева 

вул. Мазепи      

вул. Разіна 

вул. Садова 

вул. Покровська 

вул. Суворова 

вул. Сумська та пров. Сумський 

вул. Сергія Коворотного,  пров. Сергія 

Коворотного  

вул. Тичини 

вул. Ушакова та пров. Ушакова 

вул. Ушинського та І, ІІ пров. Ушинського 

вул. Франко 

вул. Григорія Сковороди та пров. Григорія 

Сковороди  

вул. Челюскінців та пров. Челюскінців 

вул. Чкалова 

вул. Шалімова 

вул. Шолохова  

вул. Остапа Вишні та пров. Остапа Вишні  

вул. Южна 

15 Комунальний заклад 

«Ображіївський навчально-

виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені І.М.Кожедуба – 

дошкільний навчальний заклад 

Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

С. Ображіївка 

 

Заступник начальника управління освіти                                       Л.О.Волошко 



Додаток 2 

до наказу управління світи  
                                                                                      01.03.2019  №62-ОД                

 

УПОВНОВАЖЕНІ  ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ, ПОВ`ЯЗАНОЇ З 

ОБЛІКОМ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  м. ШОСТКА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

№ з/п Навчальний заклад Уповноважена особа 

1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №1 

«Дзвіночок» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Неселевська О.В.- 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

2 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №2 

«Іскорка» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Казаріна Л.В. - 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

 

3 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №3 

«Ведмежатко» Шосткинської міської 

ради Сумської області» 

Чечун Т.А. - завідуюча    

закладом дошкільної 

освіти 

4 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №4 

«Казка» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Салівонова Л.М. - 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

5 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №5 

«Теремок» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Максимова О.М. - 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

6 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №7 

«Горобинка» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Пастушенко Г.В. – 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти  

7 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №8 

«Оленка» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Упірова А.В. – 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

 

8 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №9 

«Десняночка» Шосткинської міської 

Осадча М.А. – 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

 



ради Сумської області» 

9 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №10 

«Незабудка» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Пирогова А.М. - 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

10 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №11 

«Казка» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Козлова Т.Г. - 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

11 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №12 

«Росинка» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Авраменко Л.О. - 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

12 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №29 

«Колобок» Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Чепкасова Т.О. - 

завідуюча    закладом 

дошкільної освіти 

13 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: загально освітня 

школа І-ІІІ ступенів № 6 – дошкільний 

навчальний заклад ім. Героя Радянського 

союзу Колодко М.О. Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

Плацинда О.Л. – в.о. 

директора навчально-

виховного комплексу 

14 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: загально освітня 

школа І-ІІІ ступенів № 9 – дошкільний 

навчальний заклад   Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

Федорченко О.П. – 

директор навчально –

виховного комплексу 

15 Комунальний заклад «Ображіївський 

навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені І.М.Кожедуба – дошкільний 

навчальний заклад Шосткинської міської 

ради Сумської області» 

Гончаренко А.М. –  

директор навчально –

виховного комплексу 

 

 

 

Заступник начальника управління освіти                                       Л.О.Волошко 

 


