
УКРАЇНА 
ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

25 травня 2021 року Золочів № 85 

Про організацію роботи 
щодо обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів 
Золочівської селищної ради 

На виконання ст. З Закону України «Про освіту», підпункту 4 пункту «б» 

статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.17 Закону України 

«Про дошкільну освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року № 684 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України № 806 від 19.09.2018), Положення про відділ освіти, молоді 

та спорту Золочівської селищної ради, затвердженого рішенням позачергової 

XXV сесії VIII скликання Золочівської селищної ради від 25 травня 2020 року 

№ 4971, рішення виконавчого комітету Золочівської селищної ради від 07 

травня 2021 року №105 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів на території Золочівської селищної ради», з метою належної організації 

роботи відділу освіти, молоді та спорту, закладів освіти щодо обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів і охоплення їх навчанням 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту 

Золочівської селищної ради Борох Юлію Юріївну відповідальним: 

Упродовж 2021/2022 навчального року 



2. Покласти персональну відповідальність за достовірність наданої інформації 

щодо відвідування учнями шкільних занять на керівників закладів загальної 

середньої освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

3. Призначити консультанта Комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Золочівської селищної ради Зашаловську 

Оксану Миколаївну відповідальним: 

- за внесення змін до електронного реєстру даних про дітей від 0 до 6 (7) 

років; 

- за збір інформації про відвідування вихованців закладів дошкільної освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

4. Покласти персональну відповідальність за достовірність даних щодо 

здійснення обліку дітей віком від народження до 6 (7) років на керівників 

закладів дошкільної освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

5. Головному спеціалісту Борох Ю.Ю. та консультанту Зашаловськів О.М: 

5.1. Подавати інформацію про відвідування дітьми закладів дошкільної освіти, 

занять учнями закладів загальної середньої освіти Золочівської селищної ради 

до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

Щоденно, 

упродовж навчального року 

5.2. Організувати роботу, в межах повноважень відповідальних осіб відділу 

освіти, молоді та спорту, з проведення обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку і учнів, та постійне оновлення реєстру. 

Постійно 

5.3. Забезпечити виконання закладами дошкільної та загальної середньої освіти 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», листа 

Міністерства освіти і науки України від 28.04. 2015 №1/9-215 «Щодо обліку 

дітей дошкільного віку». 



з 

Постійно 
5.4. Здійснювати обробку даних про дітей дошкільного віку та учнів закладів 

освіти, звіряти їх з даними реєстру та вносити до нього відповідні зміни і 

доповнення у разі потреби. 

5.5. Надавати Службі у справах дітей, сімей та молоді Золочівської селищної 

ради та відділенню поліції № 2 Богодухівського РВП Головного управління 

Національної поліції в Харківській області, у разі коли місце навчання дитини 

не встановлено, наявні в реєстрі дані дитини для провадження діяльності, 

пов'язаної із захистом прав дитини на здобуття загальної середньої освіти. 

Протягом 5 робочих днів із дня 

встановлення відповідного факту 

5.6. Здійснювати координацію роботи щодо обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та контроль за веденням закладами освіти обліку дітей. 

Постійно 

5.7. Щорічно надавати статистичний звіт на підставі даних реєстру про 

кількість дітей дошкільного, шкільного віку та учнів за формою та у порядку, 

затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

До ЗО вересня 
6. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

6.1. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення з питань 

здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти. 

Упродовж року 
6.2. Здійснити облік учнів закладу та надати відповідальному за здійснення 

обліку дітей шкільного віку та учнів, дані всіх учнів, які зараховані до 

відповідного закладу освіти. 

До 05.09.2021 

6.3. Надати до відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради: 

- звіт закладу загальної середньої освіти за формою ЗНЗ-1. 

До 04.09. 2021 

- списки дітей 5-річного віку за відповідною формою (Додаток 1) 



До 04.09. 2021 

- інформацію про рух учнів за відповідною формою (Додаток 2) до 15 числа 

кожного місяця. 

6.4. Призначити відповідальну особу за збір щоденної інформації щодо 

відвідування учнями навчальних занять та подання інформації до відділу 

освіти, молоді та спорту (в телефонному режимі та паперовому вигляді). 

До 01.09.2021 
6.5. Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням учнями занять та 

інформувати відділ освіти, молоді та спорту про учнів, які відсутні в закладі 

освіти, вказуючи причини пропусків уроків. Зведену інформацію подавати до 

відділу освіти, молоді та спорту щосереди за визначеною формою (Додаток 3). 

Щоденно до 10.00 год., 

упродовж навчального року 

6.6. При переведенні учня до іншого навчального закладу або його 

відрахування або зарахування до закладу освіти керуватися п. 11,12 Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів затвердженого, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 із змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 806 від 

19.09.2018. 

6.7. У разі відсутності учнів, які не досягай повноліття, на навчальних заняттях 

протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин 

невідкладно надати до відділення поліції №2БогодухівськогоРВП відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, 

служба у справах дітей, сімей та молоді Золочівської селищної ради таких 

учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов'язаної із 

захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти. 

7. Керівникам закладів дошкільної освіти: 

7.1. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення з питань 

здобуття дітьми дошкільного віку дошкільної освіти. 

Упродовж року 



7.2. Забезпечити проведення обліку дітей віком від народження до 6 (7) років у 

мікрорайонах, закріплених за закладами дошкільної освіти. 

З 15.06. до 14 .08. 2021 

7.3. Подати до відділу освіти, молоді та спорту уточнені списки дітей віком від 

0 до 6 (7) років, які проживають чи перебувають на території сільських рад (із 

приміткою про різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти. 

До 14 .08. 2021 

7.4. Надати до відділу освіти, молоді та спорту: 

- статистичний звіт закладу дошкільної освіти за формою 85-к. 

Станом на 01.01.2022 

- списки дітей 5-річного віку за відповідною формою (Додаток 4) 

До 05 .09. 2021 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу 

освіти, молоді та спорту Широкову Л.Б. 

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

Б о р о х , 5 - 0 4 - 1 3 

В. Наговіцина 



З наказом ознайомлені: 

1 $ Б°Р°Х ю ю -
2. Зашаловська О.М. 



Додаток 1 
до наказу відділу освіти, ' 
молоді та спорту 
Золочівської селищної ради 
від 25.05.2021 №85 

Інформація 
про дітей 5-річного віку, які навчаються в 

станом на 01.09. 20 року 
(назва закладу загальної середньої освіти) 

№ ПІД учня Дата 
народження 

клас 

Директор 
Виконавець 



Додаток 2 
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту 
Золочівської селищної ради 
від 25.05.2021 №85 

Інформація про рух учнів закладу загальної середньої освіти станом на 
15 2021 року 

№ 
з/п 

ПІП 
учня 

Дата 
народження 

В який 
клас 

прибув/ 
з якого 
класу 
вибув 

Назва 
заклад 

уз 
якого 

прибув 

Назва закладу до 
якого вибув 

Дата 
відрахування/ 
зарахування 

Директор 

Виконавець 



Додаток З 
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту 
Золочівської селищної 
ради 

від 25.05.2021 №85 

ІНФОРМАЦІЯ 
про відвідування учнями закладу загальної 

середньої освіти 
станом на 20_ року. 

Загальна 
кількість 

учнів 

Кількість 
учнів, які 

відвідували 
ЗЗСО 

НЕ ВІДВІДУВАЛИ: Загальна 
кількість 

учнів 

Кількість 
учнів, які 

відвідували 
ЗЗСО 

Всього 
Згідно 3 

медичною 
довідкою 

Згідно 3 
поясненням 

и батьків 

Без 
поважни 
х причин 

Проблемні 
діти 

1 2 3 4 5 6 7 

Примітки: число у І стовпці дорівнює сумі чисел, що зазначена у 2 і 3 стовпцях; 
число у 3 стовпці дорівнює сумі чисел, що зазначена у 4, 5, 6 стовпцях, 
у 7 стовпці вказувати кількість дітей з числа тих, хто без поважних причин не 
відвідує ЗЗСО 

Директор 

Виконавець 



Додаток 4 
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту 
Золочівської селищної 
ради 

від 25.05.2021 №85 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про дітей 5 — річного віку, які проживають або перебувають на території 

селищної ради 
ста н ом н в 15.08.2021 

№ Номер гос Адреса Прізвище, Прізвище, Дата Форма 
з/п подарства дитини ім'я, по ім'я, по народ охопленн Примі 

в погоспо (село, батькові батькові ження я тка 
дарській вулиця, одного 3 дитини дошкільн 

книзі с/ради номер 
будинку, 
квартири) 

батьків, або 
осіб, що 

XXI 
замінюють 

ою 
освітою 

1 
2 
3 
4 
5 

Директор 

Виконавець 

і 


