
 

ІВАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙОННОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

НАКАЗ 
 

від 06 квітня 2020 р.        Іванівка    № 18 

 

Про визначення періоду приймання 

заяв про зарахування у 2020 році 

 

 Відповідно до пункту 6 Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 06 квітня 2020 року № 99 «Про 

проведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 2020 році», 

Закону України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення 

і поширення коронавірусної хвороби (COVID)-19)», листа Міністерства 

освіти і науки України від 31 березня 2020 року № 1/9-182 «Щодо 

організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти» 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити датою початку приймання заяв (зокрема у гнучкому 

електронному режимі у разі продовження карантину та режиму надзвичайної 

ситуації) про зарахування у 2020 році до комунальних закладів загальної 

середньої освіти району, для здобуття загальної середньої освіти, –  

30 квітня, а до 10-11 класів – з 15 травня по 15 червня. 

 2. Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» Закону України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID)-19)», 

у разі продовження карантину та режиму надзвичайної ситуації, перебіг 

місячного строку для прийому заяв та видачі наказу про зарахування до 

комунальних закладів загальної середньої освіти району продовжити з 

урахуванням часу, що минув до завершення карантину, та організувати 

прийом документів, необхідних для зарахування, після припинення 

карантину. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти району: 
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1) у визначений пунктом 1 цього наказу період здійснити  приймання 

заяв про зарахування до закладів (зокрема у гнучкому електронному режимі 

у разі продовження карантину та режиму надзвичайної ситуації) з 

урахуванням викладеного у пункті 2 цього наказу; 

2) зарахування учнів проводити згідно з Порядком зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, 

відповідно до території обслуговування, закріпленої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 25 жовтня 2019 року № 238 «Про 

закріплення за закладами загальної середньої освіти району територій 

обслуговування». 

4. Оприлюднити цей наказ та інформацію про гнучкий режим прийому 

документів для зарахування та їх копій, зокрема електронною поштою у 

сканованій формі без електронного цифрового підпису на сайті відділу 

освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації та 

сайтах закладів загальної середньої освіти району. 

5. Вважати виконаним та зняти з контролю наказ відділу освіти 

районної державної адміністрації від 12 квітня 2020 року № 33 «Про 

визначення дати початку приймання заяв про зарахування у 2019 році».  

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту                                          Людмила ШИКУЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


