
 

ІВАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙОННОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ 
 

від 06 квітня 2020 р.        Іванівка    № 17 

 

 
Про проведення обліку дітей  

шкільного віку та учнів  

у 2020 році 

 

 

З метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного 

віку та учнів, контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року                   

№ 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів» (із змінами), 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» 

 

НАКАЗУЮ:  

 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти району для забезпечення 

своєчасного і в повному обсязі обліку учнів разом з органами місцевого 

самоврядування, Іванівським відділенням поліції Каховського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Херсонській області, службою у 

справах дітей районної державної адміністрації здійснити заходи згідно з додатком. 

3.  Вважати виконаним та зняти з контролю наказ відділу освіти культури, 

молоді та спорту районної державної адміністрації від 12 квітня 2019 року № 31 

«Про проведення обліку дітей шкільного віку та учнів у 2019 році». 

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

культури, молоді та спорту                                                     Людмила ШИКУЛЕНКО 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до наказу відділу освіти,  

культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації 

06 квітня 2020 р. № 17 

 

ЗАХОДИ 

для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку учнів 

 

1. Розмістити на сайті закладу та інформаційному стенді для батьків 

інформацію про закріплену відповідно до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 25 жовтня 2019 року № 238 «Про закріплення за 

закладами загальної середньої освіти району територій обслуговування» за 

закладом територію обслуговування, інформацію про період приймання заяв та 

гнучкий електронний режим їх прийому, спроможність закладу, кількість учнів у 

кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них.  

Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

До 15 квітня 2020 року 
 

Оприлюднювати на сайті закладу інформацію про наявність вільних місць.   

          Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

Впродовж двох робочих днів з дня 

появи вільного (вільних) місця (місць)     

протягом календарного року 
 

 2.  Надати відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації такі персональні дані всіх учнів, які зараховані до закладу, а саме: 

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

перебування, місце навчання (навчальний заклад), форма навчання та належність 

до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі — дані).  

Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

До 15 вересня 2020 року 
 

3. На підставі даних забезпечити перевірку явки дітей до закладів.  

Керівники закладів загальної 

  середньої освіти 

До 05 вересня 2020 року 
 

4. Надати до відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації список дітей, які не приступили до занять 01 вересня 2020 року в 

закладах загальної середньої освіти (із зазначенням причини) та інформацію про 

вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання. 

Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

До 05 вересня 2020 року 

 

 5. У разі переведення учня до іншого закладу або його відрахування в 

установленому   порядку   подавати   відділу   освіти,   культури,   молоді  та спорту  



 

 

2 

районної державної адміністрації дані такого учня, у тому числі місце продовження 

здобуття ним загальної середньої освіти. 

Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

Не пізніше 15 числа наступного місяця 

 

 6. У разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в 

закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, подавати їх дані відділу 

освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації. 

Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

Не пізніше 15 числа наступного місяця 

 

7. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях 

протягом 10  робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин 

невідкладно надавати Іванівському відділенню поліції Каховського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Херсонській області, службі у 

справах дітей районної державної адміністрації дані таких учнів для провадження 

діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття 

освіти. 

Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

Невідкладно за фактом  

 

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації                                        Людмила ШИКУЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


