
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  51 

 

 

від 19 червня   2017 року 

 

Про затвердження списків та 

кількості дітей шкільного віку та 

дітей, яким станом на 01 вересня 

2017 року виповнилося 5 років, по 

закріплених за школами територіях 

обслуговування 

 

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», з метою забезпечення 

своєчасного у і у повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку та 

забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти: 

1. Затвердити заходи для проведення обліку дітей і підлітків шкільного 

віку у 2017 році  (Додаток 1). 

2. Директорам шкіл: 

2.1. Призначити відповідальних осіб для виконання роботи, пов'язаної з 

обліком дітей та підлітків шкільного віку на закріпленій за школою території. 

2.2. Забезпечити збереження у контрольному стані списків дітей і 

підлітків шкільного віку разом з довідками з місця навчання тих учнів, які 

здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах, та списків 

дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку. 

3.  

4. Сектору освіти та гуманітарного розвитку надати до 25 серпня 2017 

року списки загальноосвітнім навчальним закладам відповідно до 

закріплених за ними територіями обслуговування для проведення 

перевірки дітей і підлітків згідно з наданими списками. 

5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на Семенюк В.І. 

 

 

 
 

               Сільський голова                                      С.Н. Лейбзон 



 

 

Додаток 1 

до розпорядження №  від 19.06.2017 р. 

Заходи 

Для проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2017 році 
 Зміст завдання Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Призначити осіб, відповідальних за облік дітей 

і підлітків шкільного віку 

до 20 червня Директори шкіл 

2. Скласти списки або здійснити уточнення 

списків, що існують 

з 20 червня 

по 15 серпня 

Особи, відповідальні 

за облік дітей і 

підлітків шкільного 

віку 

3. Вести роз'яснювальну роботу серед населення 

щодо обов'язковості здобуття дітьми та 

підлітками повної загальної середньої освіти та 

вживати заходи щодо реалізації права дітей і 

підлітків шкільного віку, які проживають на 

закріпленій за навчальними закладами 

території обслуговування, на здобуття повної 

загальної середньої освіти 

систематично Адміністрація шкіл, 

особи, відповідальні 

за облік дітей і 

підлітків шкільного 

віку 

3. Надати до сектору освіти та гуманітарного 

розвитку складені та уточнені списки у двох 

примірниках для погодження з фахівцем із 

шкільної та позашкільної освіти   

до 15 серпня  Директори шкіл 

4. Затвердити складені та уточнені списки та 

кількість дітей шкільного віку та дітей, яким 

станом на 01 вересня 2017 року виповнилося   

5 років рішенням сесії 

до 20 серпня Сільський голова 

5. Повернути списки дітей і підлітків шкільного 

віку загальноосвітнім школам 

до 25 серпня Сектор освіти та 

гуманітарного 

розвитку 

6. Перевірити явку дітей і підлітків до 

загальноосвітніх навчальних закладів 

до 05 вересня Директори шкіл 

7. Повернути списки до сектору освіти та 

гуманітарного розвитку з відмітками про те, чи 

з'явилися учні на навчання разом з довідками з 

місця навчання тих учнів, які здобувають 

освіту в інших навчальних закладах 

до 12 вересня Директори шкіл 

8. За наявності учнів, які проживають на 

закріпленій території і не були включені до 

списку, сформувати і надати додатковий 

список таких учнів (у двох примірниках) 

до 12 вересня Директори шкіл 

9. Скласти статистичний звіт (за формою 77-РВК) 

про кількість дітей і підлітків шкільного віку, 

які приступили до навчання, які не з'явилися до 

школи з різних причин, які мають вади 

фізичного розвитку 

до 15 вересня 

 

Директори шкіл 

до 30 вересня Сектор освіти та 

гуманітарного 

розвитку 

 

Секретар сільської ради       Л.С. Погрібна 


	УКРАЇНА

