
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ  
 

 

       24 березня 2021 року  № 52 

 

Про організацію обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів 

Лубенської територіальної громади 

 

З метою створення умов для здобуття дітьми та учнями обов’язкової 

загальної середньої освіти, дітьми та вихованцями дошкільної освіти, 

здійснення контролю за охопленням навчанням дітей шкільного віку, за 

відвідуванням ними навчальних занять, а також формування оптимальної 

мережі закладів освіти Лубенської територіальної громади, відповідно до 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (зі змінами), Закону України 

«Про інформацію»,  «Про захист персональних даних», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження 

порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», 

керуючись п.п. 4 п. «б» ст. 32, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

вирішив: 

 

1. Визначити Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області відповідальним за створення 

та оновлення реєстру даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

Лубенської територіальної громади. 



2. Затвердити Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів Лубенської територіальної громади (додаток 1). 

3. Створити до 20 вересня 2021 року  реєстр даних дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території 

Лубенської територіальної громади. 

4. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти Лубенської територіальної громади (додаток 2). 

5. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної освіти 

Лубенської територіальної громади (додаток 3). 

6. Сектору ювенальної превенції Лубенського районного відділу поліції, 

службі у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, старостам сіл  в межах своїх 

повноважень сприяти створенню та оновленню реєстру дітей шкільного віку 

шляхом надання Управлінню освіти виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області даних про дітей 

зазначеного віку, які проживають чи перебувають на території Лубенської 

територіальної громади. 

7. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Лубенської територіальної 

громади забезпечити виконання вимог, викладених у п.10 Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Лубенської територіальної 

громади. 

8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від 22.08.2018  №193 «Про організацію обліку дітей 

дошкільного і шкільного віку в м. Лубни». 

9. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління 

освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області Костенка М.В. 

10.  Контроль   за   виконанням    рішення  покласти  на заступника  

Лубенського міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. 

 

Лубенський міський голова                                 Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

 

                                                                                                Додаток 1 

                                                                                             до рішення виконавчого комітету 

                                                                           Лубенської міської ради 

                                               24.03.2021р. №  52 

 

 

ПОРЯДОК 

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

 та учнів Лубенської територіальної громади 

 

1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів Лубенської територіальної громади, що ведеться з метою 

забезпечення охопленням  дошкільною освітою, здобуття ними повної 

загальної середньої освіти. 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 

діти дошкільного віку – особи у віці від 3 до 6 (7) років, які повинні 

здобувати дошкільну освіту; 

діти шкільного віку - особи у віці 6 - 18 років, які повинні здобувати  

загальну середню освіту; 

вихованці – особи, які охоплені дошкільною освітою в закладах дошкільної 

освіти; 

учні - особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти; 

заклад освіти - заклад загальної середньої, професійно-технічної, вищої 

освіти І-ІІ рівня акредитації, що забезпечує здобуття загальної середньої 

освіти. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про захист персональних даних», «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей». 

3. Обробка та захист персональних даних дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

4. Облік дітей дошкільного, шкільного віку ведеться в межах Лубенської 

територіальної громади. 

5. Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області здійснює облік дітей дошкільного, 

шкільного віку, які проживають чи перебувають на території Лубенської 

територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру 

даних про них, на кожний рік народження окремо (далі - реєстр). 

6. До реєстру вносяться такі персональні дані дитини дошкільного, 

шкільного віку: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, 

місце проживання чи перебування, місце виховання, навчання (заклад 

освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими 

освітніми потребами (далі - дані). 



Дані дитини дошкільного, шкільного віку видаляються з реєстру у разі: 

-  досягнення нею повноліття; 

-  здобуття нею повної загальної середньої освіти; 

-  наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік 

(включення до реєстру) на території іншої адміністративно- територіальної 

одиниці; 

-  її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з 

припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні). 

7. Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області для забезпечення прав дітей 

дошкільного, шкільного віку на здобуття дошкільної, загальної середньої 

освіти та з дотриманням вимог Законів Україна «Про інформацію» і «Про 

захист персональних даних» мають право: 

7.1. Отримувати дані дітей дошкільного, шкільного віку від служби у справах 

дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і 

профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування інших адміністративно-територіальних одиниць, 

житлово-експлуатаційних організацій та закладів освіти. 

7.2. Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані, у 

тому числі з інших реєстрів або баз даних. 

7.3. Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку забороняється. 

7.4. Лубенський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Суми), управління охорони здоров’я Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, Лубенський міськрайонний відділ 

державної міграційної служби України у Полтавській області, сектор 

ювенальної превенції Лубенського районного відділу поліції, служба у 

справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, спеціалісти по роботі з органами самоорганізації 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, старости сіл  надають Управлінню освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області за відповідними запитами в межах повноважень дані про 

дітей дошкільного, шкільного віку, які проживають чи перебувають на 

території Лубенської територіальної громади. 

8. Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області протягом 10 робочих днів з дня 

отримання даних здійснює їх обробку, у тому числі звіряє їх з даними 

реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення. 

Дані також можуть бути внесені до реєстру відповідно до письмової 

заяви батьків (одного з батьків) дитини дошкільного, шкільного віку чи 

інших законних представників або її сканованої копії у разі її подання до 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 



У разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не 

встановлено, Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області протягом п'яти робочих днів з 

дня встановлення відповідного факту надають наявні в реєстрі її дані сектору 

ювенальної превенції Лубенського районного відділу поліції та службі у 

справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов'язаної із захистом права дитини на здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

9. На підставі даних реєстру Управління  освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області складає 

звіт про кількість дітей дошкільного віку, про охоплення дітей дошкільного 

віку дошкільною освітою, звіт про кількість дітей шкільного віку за формою 

та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.  

10. Облік вихованців, учнів ведуть заклади освіти (заклади дошкільної, 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти І-ІІ рівня акредитації 

міста Лубни, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти), які 

подають щороку не пізніше 15 вересня Управлінню освіти дані всіх 

вихованців, учнів, які до нього зараховані. 

11. У разі переведення вихованця,  учня до іншого закладу освіти або його 

відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться 

або відраховується вихованець, учень, подає не пізніше 15 числа наступного 

місяця Управлінню освіти дані такого вихованця, учня, у тому числі місце 

охоплення дошкільною освітою, або продовження здобуття ним загальної 

середньої освіти (заклад освіти). 

Під час переведення вихованця, учня до іншого закладу освіти до 

закладу освіти, з якого він вибуває, подаються: 

-  заява  батьків (одного з батьків) вихованця, учня чи інших його 

законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява 

учня (для повнолітніх учнів); 

-  письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу 

освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня. 

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до 

закладу освіти, з якого він вибуває, подаються: 

-  заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 

представників  (для учнів, які не досягли повноліття) або заява 

учня (для повнолітніх учнів); 

-  копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного 

документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі 

України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у 

дипломатичному представництві або консульській установі України за 

кордоном (для учнів, які не досягли повноліття). 

12.  Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували повну загальну 

середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних 



одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування 

їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу 

адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано 

заклад освіти, в якому учень здобував повну загальну середню освіту. 

13. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних 

заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих або без поважних 

причин заклад освіти невідкладно надає сектору ювенальної превенції 

Лубенського районного відділу поліції та службі у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, 

пов’язаної із захистом їх прав на здобуття повної загальної середньої освіти. 

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються 

відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров'я або письмовим 

поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників 

(для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що 

зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року. 

14.  Контроль за веденням обліку вихованців закладів дошкільної освіти, 

учнів закладів загальної середньої освіти здійснює Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради                                                               Юлія БІЛОКІНЬ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            



                                                                                                 

 

                                                                                                Додаток  2 

                                                                                             до рішення виконавчого комітету 

                                                                           Лубенської міської ради 

                                              24.03.2021р. № 52 

 

 

Території обслуговування,  

закріплені за закладами загальної середньої освіти  

Лубенської територіальної громади 

 
№ 

з/п 

Назва закладу загальної 

середньої освіти 
Території обслуговування 

1 Лубенська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №1 

Лубенської міської ради 

Полтавської області 

Вул. Депутатська з провулком і тупиком, Ярослава 

Мудрого №№20-60, №№23-47, Григора Тютюнника, 

Владислава Бєлоруса, Метеорологічна (до колишнього 

АТП-15309), Чкалова, І і ІІ Плютенці з тупиком, Зелена, 

Шишкіна, Козацька, Дубовий гай з провулком, Крилова, 

Людмили Руденко з тупиком, Некрасова з провулком і 

тупиком, Ломоносова, Олега Кошового, проспект 

Володимирський №№2-40, №№1-43, Володимирський 

майдан (обидві сторони), площа Ярмаркова. 

2 Лубенська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №2 

Лубенської міської ради 

Полтавської області 

Проспект Володимирський  №№45-97, №№42-98-а, 

Ціолковського, Репіна, Авангардна з провулками, Миру, 

Метеорологічна з провулками, Сонячна, Черняховського, 

Лермонтова з тупиком, Кононівська з провулками, Безроди 

Анатолія з провулками, Польова, Богдана Хмельницького з 

тупиками, Залізнична №№1-47 з І та ІІ провулками. 

3 Лубенська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №3 

Лубенської міської ради 

Полтавської області 

Вул. Шкільна, Олександрівська №№2-12, №№1-15, 

Покровська, Інтернаціональна, Північно-Кільцева з 

провулками, 8 Березня з провулками, Південно-Кільцева, 

Кам'янопотоцька №№ 1-35,  №№ 2-48, Дружби, Садова з 

провулками і тупиком, Новоселецька з провулками, Ярська, 

Дачна, Гагаріна, Мистецька, Миколи Лисенка, Остапа 

Вишні, Героїв Чорнобиля, Володимира Леонтовича з 

провулками, Петра Калнишевського з провулком і тупиком, 

Гвардійська з провулками. 

4 Лубенський заклад 

загальної середньої освіти  І 

– ІІІ ступенів №4 

Лубенської міської ради 

Полтавської області 

Вул. Гоголя, Толстого від №№ 8-16, № 17 до кінця, Лісна, 

Гавсевича, П'ятикопа, Паркова, Козакова, Миронченка, 

Суворова, Ушакова, 18 Вересня, Яблунева, Кольцова, 

Молодіжна з провулками, Лубенської Республіки, 

Скаржинської, Малія, Коренецького, Дмитра Сірика, 

Мічуріна, Анни Керн, Бузкова, Глінки, Василя Барки, 

Кобилянської, Панаса Мирного, Гайдая, Чайковського, 

Березова, Південна, Симоненка, Коцюбинського, 

Артеменка, Донченка, Авіаторська з І і ІІ тупиком, 

Драгоманова (від вул. Горького і до кінця), Толстого (від 

вул. Горького і до кінця), Тернівська з провулками і 

тупиком, Степова з провулками, Анатолія Буценка, 



Зайкевича, Малика. 

5 Лубенська спеціалізована 

школа І – ІІІ ступенів №6 

Лубенської міської ради 

Полтавської області 

Вул. Вишневецьких, Першотравнева з І, ІІ провулками, 

Монастирська, Кузні, Ботанічна, Свободи, Щелканова, 

Петра Лубенського, Грушевського. 

6 Лубенська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №7 

імені Героя України Віри 

Роїк  Лубенської міської 

ради Полтавської області 

Вул. Курчатова, Чехова з провулками, Вільшанська, 

Ватутіна з провулками і тупиком, Матросова, 

Олександрівська від №13 і №16 до кінця, Тракторна з 

провулками і тупиком, Прикордонників, Айвазовського, 

Ініціативна, Декабристів, Партизанська, Незалежна, 

Кооперативна, Українська, Будівельників, Поліни Осипенко 

з провулками, Перемоги, Кам'янопотоцька від №36 і №49 

до кінця, Кизима, Братів Шеметів, Яновської з тупиком, 

Остряніна, Кривоноса, Мгарська, Лубенського полку з 

трьома провулками. 

7 Лубенська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №8 

Лубенської міської ради 

Полтавської області 

Площа Вокзальна, вул. Привокзальна, Маяковського, 

Деповська з тупиком, Залізнична (крім №№1-47) з ІІІ 

провулком, Барвінкова з провулками, Верстатобудівників з 

провулками та тупиком, Осовська з провулками, Робітнича 

з провулками і тупиком, Калинова, Нова з провулками, 

Фабрична з провулками і тупиком, Григорія Сковороди з 

чотирма провулками, Лугова, Заміська, Вані Сацького, 

Заводська, Колективна, Індустріальна з тупиками, проспект 

Володимирський №99 до кінця, Луценка. 

8 Лубенський навчально-

виховний комплекс №9 

"Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-дошкільний 

навчальний заклад" 

Лубенської міської ради 

Полтавської області 

Вул. Круглицька з провулками і тупиками, Вишнева, 

Київська з провулками, Автомобільна, академіка 

Вернадського з провулками, Тупікова, Новаківська, 

проспект Володимирський (будинки №№216,218,218а). 

9 Лубенська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №10 

Лубенської міської ради 

Полтавської області 

Площа академіка Олексія Бекетова, вул. Котляревського, 

Горького, Комарова, Бульварна, Короленка з провулками і 

тупиками, Лесі Українки, Драгоманова (початок до вулиці 

Горького), Островського з провулками, Достоєвського з 

провулком та І і ІІ тупиком, Крута Карпилівка,  Карпилівка, 

Франка з тупиком, Старо-Троїцька, Інститутська, 

Виноградна, Курченка, Генерала Ляскіна, У. Громової, 

Братська з тупиком, Пушкіна, Наливайка, Толстого №№2-6, 

№№1-15, Хорольський спуск, Гетьмана Дорошенка, 

Ярослава Мудрого №№1-21, №№2-18, Поділ з провулками, 

Затишна, Рубцова, Єсеніна, Н.Вал, І та ІІ В.Вал з тупиком, 

Халявицького, Шевченка з провулком, Олійниці з 

провулками, Гірська, Зарічна, площа Слави. 

10 Березотіцька 

загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

с. Березоточа 

с. Суха Солониця 

с. Піски 

 



11 Вищебулатецька 

загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області  

с. Вищий Булатець 

с. Кононівка 

с. Малий В`язівок 

с. Нижній Булатець 

с. Чуднівці    

12 Войнихівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

с. Войниха 

с. Куп`єваха 

с. Тернівщина 

с. Шершнівка 

с. Назарівка 

 

13 Ісківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області 

с. Ісківці 

с. Пулинці 

14 Литвяківська 

загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

с. Литвяки 

с. Покровське 

с. Червоні Пологи 

15 Михнівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області 

с. Михнівці 

с. В`язівок 

с. Олександрівка 

с. П`ятигірці 

с. Терни 

с. Мацківці 

с. Мацкова Лучка 

16 Новаківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів ім. 

П.М. Щербаня Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Новаки 

с. Пишне 

 

17 Опорний заклад 

«Вовчицький ліцей  імені 

В.Ф. Мицика Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської 

області» 

с. Вовчик 

с. Висачки 

с. Вовча Долина 

с. Кузубівка 

с. Тишки 

с. Крутий Берег 

с. Хорошки 

с. Ломаки 

с. Чернече 

c. Окіп 



с. Селюків 

18 Опорний заклад 

«Засульський ліцей  

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області» 

с. Засулля 

с. Солониця 

19 Опорний заклад 

«Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів імені Ф.Д. Рубцова 

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області» 

с. Калайдинці 

с. Клепачі 

с. Лушники 

с. Хитці 

с. Халепці 

с. Вільшанка 

с. Мгар 

с.Луки 

20 Опорний заклад «Оріхівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів імені В.М. 

Леонтовича Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської 

області» 

с. Оріхівка 

с. Крем`янка 

с. Матяшівка 

с. Свічківка 

с. Стадня 

с. Барвінщина 

с. Березівка 

с. Кревелівка 

с. Тотчино 

с. Шинківщина 

21 Снітинська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області 

с. Снітин 

с. Броварки 

с. Ремівка 

с. Снітине 

 

 
 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради                                                               Юлія БІЛОКІНЬ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                Додаток 3 

                                                                                             до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Лубенської міської ради 

                                               24.03.2021р. № 52 

 

 

                                   

Території обслуговування,  

закріплені за закладами дошкільної освіти  

Лубенської територіальної громади 

 
№ з/п 

 

Назва закладу дошкільної 

освіти 
Території обслуговування 

1 Лубенський заклад 

дошкільної освіти № 1 

«Дзвіночок» 

Вул. Маяковського,  Деповська з тупиком, Залізнична 

(крім №№ 1-47) з ІІІ провулком, Барвінкова з 

провулками, Осовська з провулками, Робітнича з 

провулками і тупиком, Калинова, Фабрична з 

провулками і тупиком, Григорія Сковороди з 

провулками, Лугова, Заміська, Вані Сацького, 

Заводська, Колективна, Індустріальна з тупиками.  

 

2 Лубенський дошкільний 

навчальний заклад № 3 

«Смородинка» 

Вул. Верстатобудівників з провулками та тупиком, 

Нова з провулками,  проспект Володимирський 

 №№ 45-97, проспект Володимирський від № 99  до 

кінця (крім проспект Володимирський буд. 

№№216,218,218а), Луценка, Рєпіна, Авангардна з 

провулками, Миру, Ціолковського, Безроди Анатолія 

з провулками, вул. Привокзальна, плоша Вокзальна. 

3 Лубенський дошкільний 

навчальний заклад № 5 

«Зірочка» 

Вул. Гоголя,  Толстого від №№ 8-16, № 17 до кінця, 

Лісна, Гавсевича, П'ятикопа,  Паркова, Козакова, 

Миронченка, Суворова, Ушакова, 18-го Вересня, 

Яблунева, Кольцова, Молодіжна з провулками, 

Лубенської Республіки, Скаржинської, Малія,  

Коренецького, Дмитра Сірика, Мічуріна, Анни Керн,  

Бузкова, Глінки, Василя Барки, Кобилянської, Панаса 

Мирного, Гайдая, Чайковського, Березова, Південна, 

Симоненка, Коцюбинського, Артеменка, Донченка, 

Авіаторська з І та ІІ тупиком, Драгоманова, ( від вул. 

Горького і до кінця), Толстого (від вул. Горького і до 

кінця), Тернівська з провулками     і    тупиком,   

Степова   з   провулками, Анатолія Буценка, 

Зайкевича, Малика. 

4 Лубенський дошкільний 

навчальний заклад № 8 

«Чебурашка» 

Вул. Депутатська з провулками і тупиком, Ярослава 

Мудрого від № 28-60, 23-27/49, Григора Тютюнника, 

Владислава Бєлоруса, Метеорологічна (до 

колишнього АТП 15309), Чкалова, І і ІІ Плютенці з 

тупиком, Зелена, Шишкіна, Козацька, Дубовий гай з 

провулком, Крилова, Людмили Руденко з тупиком,              

Некрасова з провулком і тупиком, Ломоносова,     



Олега Кошового, проспект Володимирський №№ 2-

40, №№1-43, Володимирський майдан (обидві 

сторони), площа Ярмаркова. 

5 Лубенський дошкільний 

навчальний заклад № 9 

«Берізка» 

Проспект Володимирський №№ 42-98-а, 

Метеорологічна з провулками, Сонячна, 

Черняховського, Лермонтова з тупиком, Кононівська 

з провулками, Польова, Богдана Хмельницького з 

тупиками, Залізнична   № № 1-47 з І та ІІ провулками. 

 

6 Лубенський дошкільний 

навчальний заклад № 10 

«Сонечко» 

Площа академіка Олексія Бекетова, вул. 

Котляревського, Горького, Комарова, Бульварна, 

Короленка з провулками і тупиками, Лесі Українки, 

Драгоманова (початок до вул. Горького), 

Островського з провулками, Достоєвського з 

провулком та І і ІІ тупиком, Крута Карпилівка, 

Карпилівка, Франка з тупиком, Старо-Троїцька, 

Інститутська, Виноградна, Курченка, Генерала 

Ляскіна, Уляни Громової, Братська з тупиком, 

Пушкіна, Наливайка, Толстого №№2-6, №№ 1-15, 

Хорольський спуск, Гетьмана Дорошенка, Ярослава 

Мудрого №№1-21, 2-18, Поділ з провулками, 

Затишна, Кузні, Рубцова, Єсеніна, Нижній Вал, І та ІІ 

Верхній Вал з тупиком, Халявицького, Шевченка з 

провулком, Олійниці з провулками, Гірська, Зарічна, 

площа Слави. 

 

7 Лубенський дошкільний 

навчальний заклад № 11 

«Ластівка» 

Вул. Курчатова, Чехова з провулками, Вільшанська, 

Ватутіна з провулками і тупиком, Матросова, 

Олександрівська від №№ 13 і № 16 до кінця, 

Тракторна з провулками і тупиком, Прикордонників, 

Айвазовського, Ініціативна, Декабристів, 

Партизанська, Незалежна, Кооперативна, Українська, 

Будівельників, Поліни Осипенко з провулками, вул. 

Перемоги, Кам'яно-Потоцька від №№36 і 49 до кінця,  

Кизима, Братів Шеметів, Яновської з тупиком, 

Остряніна, Кривоноса, Мгарська, Лубенського полку 

з трьома провулками. 

 

8 Лубенський заклад 

дошкільної освіти № 12 

«Червона шапочка» 

Вул. Шкільна, Олександрівська від № 2 до 12, №№1-

15, Покровська, Інтернаціональна, Північно-Кільцева 

з провулками, 8-го Березня з повулками, Південно-

Кільцева, Кам’яно-Потоцька  №№ 1-35,2-48, Дружби, 

Садова з провулками і тупиком, Новоселецька з 

провулками, Ярська, Дачна, Гагаріна, Мистецька, 

Лисенка, Остапа Вишні, Героїв Чорнобиля, 

Володимира Леонтовича з провулками, Петра 

Калнишевського з провулком і тупиком. 

 

9 Лубенський заклад 

дошкільної освіти № 17 

«Золотий ключик» 

Вул. Вишневецьких, Гвардійська з провулками,  

Першотравнева з І і ІІ провулками, Монастирська, 

Ботанічна, Свободи, Щелканова, Петра Лубенського, 

Грушевського. 

 



10 Лубенський навчально-

виховний комплекс №9 

«Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» 

Вул. Круглицька з провулками і тупиками, Вишнева, 

Київська з провулками, Автомобільна, ак. 

Вернадського з провулками, Тупикова, Новаківська, 

проспект Володимирський (будинки 

№№216,218,218а). 

 

11 Березівський заклад 

дошкільної освіти 

«Берізонька» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Березівка 

с. Кревелівка 

с. Тотчино 

с. Шинківщина 

12 Вищебулатецький заклад 

дошкільної освіти 

“Вербиченька” Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Вищий Булатець 

с. Кононівка 

с. Малий В`язівок 

с. Нижній Булатець 

с. Чуднівці    

13 Войнихівський заклад 

дошкільної освіти 

“Струмочок” Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Войниха 

с. Куп`єваха 

с. Тернівщина 

с. Шершнівка 

с. Назарівка 

 

14 Засульський заклад 

дошкільної освіти 

“Колосок” Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Засулля 

с. Солониця 

15 Литвяківський заклад 

дошкільної освіти  

“Лебідонька” Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Литвяки 

с. Покровське 

с. Червоні Пологи 

16 Михнівський заклад 

дошкільної освіти 

“Сонечко”  Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Михнівці 

с. В`язівок 

с. Олександрівка 

с. П`ятигірці 

с. Терни 

с. Мацківці 

с. Мацкова Лучка 

 

17 Новаківський заклад 

дошкільної освіти 

«Сонечко» Лубенської 

міської ради Лубенського 

с. Новаки 

с. Пишне 

 



району Полтавської області 

18 Оріхівський заклад 

дошкільної освіти 

“Калинонька” Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Оріхівка 

с. Крем`янка 

с. Матяшівка 

с. Свічківка 

с. Стадня 

с. Барвінщина 

 

19 Пісківський заклад 

дошкільної освіти “Лісова 

казка” Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

с. Піски 

 

20 Березотіцький заклад 

дошкільної освіти 

«Берізка» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Березоточа 

с. Суха Солониця 

 

21 Вовчицький заклад 

дошкільної освіти 

«Дзвіночок» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Вовчик 

с. Висачки 

с. Вовча Долина 

с. Кузубівка 

с. Тишки 

с. Крутий Берег 

c. Окіп 

с. Селюків 

 

22 Ісковецький заклад 

дошкільної освіти «Золота 

рибка» Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

с. Ісківці 

с. Пулинці 

23 Калайдинцівський заклад 

дошкільної освіти 

«Віночок» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Калайдинці 

с. Клепачі 

с. Лушники 

с. Хитці 

с. Халепці 

с. Вільшанка 

с. Мгар 

с. Луки 

 

24 Снітинський заклад 

дошкільної освіти 

с. Снітин 

с. Броварки 



«Пролісок» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Ремівка 

с. Снітине 

25 Хорошківський  заклад 

дошкільної освіти 

«Сніжинка» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

с. Хорошки 

с. Ломаки 

с. Чернече 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради                                                               Юлія БІЛОКІНЬ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 


