
 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

«14» травня 2021                                                                                                                   № 69 

 
Про організацію обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку  

та учнів, які проживають чи 

перебувають у межах Саф`янівської 

сільської територіальної громади 

Ізмаїльського району Одеської 

області  

 

 

 

Відповідно статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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

освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 зі 

змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367 «Про 

затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», Законів 

України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», з метою  забезпечення 

здобуття дітьми дошкільного, шкільного віку та учнів Саф`янівської сільської ради 

дошкільної та повної загальної середньої освіти, виконавчий комітет Саф`янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

 

ВИРІШИВ: 

 

1 Організувати облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи 

перебувають на території Саф'янівської сільської ради. 

2 Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

Саф`янівської сільської ради згідно з додатком 1. 

3 Визначити управління освіти Саф'янівської сільської ради відповідальним за 

організацію обліку дітей дошкільного віку та створення і оновлення реєстру дітей 

шкільного віку, які проживають чи перебувають у межах Саф'янівської сільської 

територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області (далі – Реєстр).  

4 Завідувачам сільських військово-облікових бюро відділу організаційно-кадрової 

роботи апарату Саф'янівської сільської ради, старостам сіл: 

4.1 До 10 вересня щороку надавати до управління освіти дані про кількість дітей 

дошкільного та шкільного віку, які проживають чи перебувають на території відповідних 

населених пунктів (на кожний рік народження окремо) (додаток 2). 

4.2 До 15 числа щомісячно надавати до управління освіти Саф'янівської с/р 

інформацію для оновлення Реєстру даних (народження, зміна місця проживання). 



5 Директорам закладів дошкільної освіти Саф'янівської с/р до 15 вересня щороку 

надавати до управління освіти Саф'янівської с/р інформацію про кількість вихованців, які 

відвідують заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом (на 

кожний рік народження окремо). 

6 Директорам закладів загальної середньої освіти Саф'янівської с/р: 

6.1 Організувати ведення обліку учнів з дотриманням вимог п. п. 11 – 13 чинного 

Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.  

6.2 До 15 вересня щороку надавати до управління освіти інформацію про всіх учнів, 

які зараховані до закладу (на кожний рік народження окремо) (додаток 3). 

6.3 Подавати не пізніше 15 числа наступного місяця управлінню освіти Саф'янівської 

с/р дані про учнів, яких переведено до іншого закладу освіти або відраховано з нього, 

зазначаючи місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти (заклад освіти). 

6.4 Забезпечити інформування не пізніше 15 числа наступного місяця з дня 

зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладі освіти іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, уповноваженого органу адміністративно-

територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень 

здобував загальну середню освіту. 

6.5 Невідкладно повідомляти Ізмаїльський районний відділ поліції ГУНП в Одеській 

області, Службу у справах дітей Ізмаїльської районної державної адміністрації у разі 

відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих 

днів підряд з невідомих або без поважних причин, для провадження  діяльності відповідно 

до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти. 

7 Управлінню освіти Саф'янівської с/р (Якименко Т. Г.):  

7.1 Призначити з числа працівників управління освіти особу, відповідальну за ведення 

обліку дітей дошкільного віку та створення і постійне оновлення реєстру дітей шкільного 

віку, які проживають чи перебувають у межах Саф'янівської сільської територіальної 

громади. 

7.2 Здійснити організаційні заходи щодо створення реєстру даних про дітей шкільного 

віку, які проживають чи перебувають у межах Саф'янівської сільської територіальної 

громади.  

7.3 Забезпечити системний контроль за виконанням закладами дошкільної, загальної 

середньої освіти Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 

частині обліку вихованців та учнів, їх переведення, відрахування та відвідування ними 

навчальних занять. 

8 Відповідальній особі за створення та постійне оновлення Реєстру: 

8.1 Вносити до реєстру наступні персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, 

ім’я по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце 

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

освітніми потребами. 

8.2 Видаляти дані дитини 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). 

8.3 Використовувати для створення та оновлення Реєстру отримані дані про дітей 

шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних. 

8.4 Здійснювати протягом 10 робочих днів з дня отримання даних їх обробку з 

дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних 

даних», звіряти їх з даними Реєстру та у разі потреби вносити до нього відповідні зміни і 

доповнення. 

8.5 Повідомляти Ізмаїльський районний відділ поліції ГУНП в Одеській області, 

Службі у справах дітей Ізмаїльської районної державної адміністрації у разі відсутності 



інформації про місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку, протягом 5 робочих 

днів з дня встановлення відповідного факту, для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої 

освіти. 

8.6 Складати і подавати на підставі даних Реєстру та даних щодо кількості дітей 

дошкільного віку статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за 

формою та у порядку затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

9 Ізмаїльському районному відділу поліції ГУНП в Одеській області (Кучугура О. 

М.) (за згодою), Службі у справах дітей Ізмаїльської районної державної адміністрації 

(Арешкіна С. І.) (за згодою), старостам сіл Саф'янівської сільської ради: 

9.1 Надавати управлінню освіти Саф'янівської с/р інформацію про дітей шкільного 

віку, які не охоплені навчанням з невідомих/без поважних причин. 

9.2 Вживати заходів щодо захисту права дитини на здобуття загальної середньої 

освіти, запобіганню дитячій бездоглядності, поверненню до навчання дітей шкільного 

віку  

10 Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Саф'янівської сільської ради 

(Беженар В. Ю.) щорічно до 01 вересня надавати управлінню освіти Саф'янівської 

сільської ради інформацію про належність дітей, які проживають чи перебувають на 

території Саф'янівської сільської територіальної громади, до категорії осіб з особливими 

освітніми потребами. 

11 Комунальному некомерційному підприємству Саф'янівської сільської ради 

«Центральна районна лікарня» (Садковський О. В.) щорічно до 01 вересня надавати до 

управління освіти Саф'янівської с/р список дітей від 6 до 18 років, які не підлягають 

навчанню і мешкають на території Саф'янівської сільської ради. 

12 Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника Саф'янівського 

сільського голови П. В. Хаджикова. 

 

 

 

 

 

 

 

Саф`янівський сільський  голова                                                       Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 


