ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.09.2020

м. Ужгород

№ 569

Про організацію ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів у 2020 – 2021 роках
Відповідно до статей 6 і 22 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статей 32 і 44 Закону України „Про місцеве самоврядування”,
статей 11 – 13 Закону України „Про освіту”, статті 8 Закону України „Про
повну загальну середню освіту”, статті 19 Закону України „Про дошкільну
освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684
„Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку
та учнів” (зі змінами), враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України
від 16.04.2018 № 367 „Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
загальної середньої освіти”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
5 травня 2018 року за № 564/32016, з метою забезпечення своєчасного
і належного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, а також
виконання чинного
законодавства у частині охоплення їх відповідно
дошкільною та повною загальною середньою освітою:
1. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам, виконавчим
органам місцевих рад (ОТГ):
1.1. У взаємодії із територіальними органами Національної поліції та
службами у справах дітей забезпечити виконання Порядку ведення обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 (зі змінами), для чого у
межах компетенції :
1.1.1. Організувати ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку,
які проживають чи перебувають у межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці, шляхом створення (до 1 січня 2021 року) та постійного
оновлення (щомісяця) електронного реєстру даних про них (на кожний рік
народження окремо) за формою згідно з додатком 1.
1.1.2. Визначити структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний
за створення і постійне оновлення реєстру.
1.1.3. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної
середньої освіти, що належать до сфери управління.
1.2. З метою повного і своєчасного наповнення, а також систематичного
оновлення реєстру забезпечити подання структурному підрозділу відповідними
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службами (з обов’язковим дотриманням вимог, встановлених законами України
„Про інформацію”, „Про захист персональних даних”) щомісячної інформації
про кількість дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, місце їх навчання чи
причини, що унеможливлюють здобуття дітьми дошкільної або повної
загальної середньої освіти.
1.3. Забезпечити:
1.3.1. Обробку інформації про дітей віком від 0 до 18 років протягом
10 робочих днів з дня її отримання, у тому числі звіряння з даними реєстру
та у разі потреби внесення відповідних змін та доповнень до нього.
1.3.2. Формування і подання статистичного звіту про кількість дітей
дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що затверджені
Міністерством освіти і науки України.
1.4. Заборонити залучення працівників закладів освіти до організації
та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку.
2. Службі у справах дітей облдержадміністрації (Якімеліна С. С.)
забезпечити подання до 5 листопада 2020 року службами у справах дітей
райдержадміністрацій, міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад
структурним підрозділам інформації про дітей дошкільного та шкільного віку,
що станом на 1 жовтня 2020 року перебувають на обліку, як такі, що опинилися
у складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування.
3. Інклюзивно-ресурсним центрам відповідно до компетенції забезпечити
подання щомісячної інформації про дітей дошкільного та шкільного віку,
які за станом здоров’я не підлягають навчанню.
4. Рекомендувати головному управлінню Національної поліції в
Закарпатській області (Шляховський О. А.) забезпечити взаємодію
територіальних органів Національної поліції в Закарпатській області із
зацікавленими сторонами у частині організації обліку дітей дошкільного та
шкільного віку, а також забезпечення їх навчанням.
5. Зведену інформацію про облік дітей дошкільного та шкільного віку,
а також охоплення їх навчанням подавати департаменту освіти і науки
облдержадміністрації у такі терміни:
за формами згідно з додатками 2, 3 – щокварталу до 5 числа місяця,
що настає за звітним періодом;
за формою згідно з додатком 4 – до 5 січня, 5 квітня та 5 липня 2021 року.
6. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
6.1. Здійснювати координацію роботи з ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів.
6.2. Узагальнену інформацію про облік дітей дошкільного, шкільного віку
та учнів подати облдержадміністрації до 15 листопада 2021 року.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Коцюбу О. А.
Голова державної адміністрації

Олексій ПЕТРОВ

Додаток 1
до розпорядження
29.09.2020 № 569
РЕЄСТР
дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають чи перебуваютьу межах
____________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

№
з/п

ПІБ
дитини

Дата
народження

Місце
проживання
(перебування)

Місце
навчання
(заклад
освіти)

Форма
Клас Належність
Причини,
навчання (група)
до
через якідитина
категорії
не навчається
осіб з ООП

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Примітка

Ганна СОПКОВА

Додаток 2
до розпорядження
29.09.2020 № 569
КІЛЬКІСТЬ
закладів дошкільної освіти (у тому числі приватних) та дітей в них
у ____________________________

Ганна СОПКОВА

Село

Місто

Усього

Село

Відсоток
охоплення
різними
формами
дошкільної
освіти

Місто

Відсоток
охоплення
ЗДО
(НВК,
ЗЗСО,
гімназії,
ліцеї, що
мають
дошкільний
підрозділ)
Усього

Село

Місто

Село

Місто

Усього

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Усього

Село

Місто

Усього

Село

Усього

Місто

Усього

Село

Усього

Місто

Інші форми

Село

Кількість
У них дітей Соціальногруп для
педагогічний
дітей
патронат
дошкільного
віку при
школах

Місто

У них дітей

Село

У них груп

Місто

Кількість
ЗДО
(НВК,
ЗЗСО,
гімназії,
ліцеї, що
мають
дошкільний
підрозділ)
Усього

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

Додаток 3
до розпорядження
29.09.2020 № 569
КІЛЬКІСТЬ
дітей дошкільного віку
в ______________________________________

Ганна СОПКОВА

Село

Місто

Усього
Усього

Село

Місто

Від 5 до 6 (7)
років
Усього

Село

Місто

Усього

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Село

Усього

Місто

Усього

Село

Усього

Місто

Від 4 до 5 років

Село

Від 3 до 4 років

Місто

Від 2 до 3 років

Село

Від 1 до 2 років

Місто

Від 0 до 1 року
Усього

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

Додаток 4
до розпорядження
29.09.2020 № 569
ІНФОРМАЦІЯ
про кількість дітей шкільного віку та здобуття ними повної загальної середньої освіти
в _____________________________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

Загальна
кількість
дітей
шкільного
віку
від 6 до
18 років

Навчаються для здобуття повної
загальної середньої освіти
усього
у тому числі у:
ЗЗСО ЗП(Т)О
ЗВО

Навчають- Навчаються
ся професії у спеціальних
без
закладах
здобуття
загальної
повної
середньої
загальної
освіти
середньої
освіти

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Не здобувають повну загальну середню освіту
усього

із них:
6віком від 7 до 18 років
річного усього за станом
з
віку
здоров’я
інших
(не
причин
підлягають
навчанню)

Ганна СОПКОВА

