
                                                                  
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

        РІШЕННЯ 

                                                                                                              

 

 “____”________ 2018                                   м. Шепетівка                                            № __________ 

 

 

 Про ведення обліку дітей  

шкільного  віку міста і учнів     

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), 

постанови КМУ від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів», з метою визначення механізму обліку дітей шкільного віку міста 

і учнів для забезпечення здобуття ними загальної середньої освіти, керуючись статтями 

32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1.Визначити відповідальними за створення та оновлення реєстру (бази даних) дітей 

шкільного  віку міста  управління освіти Шепетівської міської ради, обліку учнів заклади 

загальної середньої освіти. 

2.Затвердити форму ведення реєстру (бази даних) дітей шкільного  віку міста і учнів на 

кожний рік народження окремо у програмі ЕxсеІ відповідно до додатку 1. 

3.Шепетівському міськрайонному відділу Державної реєстрації актів цивільного стану, ЦНАП, 

Шепетівському відділу з питань реєстрації місця проживання, ПП «Управлінська компанія 

«Житлофонд», ПП «Управлінська компанія «Управдом», квартальним комітетам міста, іншим, 

щорічно до 20 серпня надавати управлінню освіти списки дітей міста, яким на 1 вересня 

поточного року виповнюється шість років за формою, зазначеною в додатку 2. 

4. Щорічно до 5 вересня службі у справах дітей надавати управлінню освіти список дітей, які 

перебувають у спеціальних установах і закладах, що здійснюють їх соціальний захист і 

профілактику правопорушень, Шепетівському Центру ПМСД ( за згодою) – список дітей, які не 

підлягають навчанню за станом здоров`я. 

5. Службі у справах дітей, Шепетівському відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, у 

випадку отримання інформації від управління освіти, закладів загальної середньої освіти, 

міського Центру СССДМ, управління у справах сім`ї, молоді та спорту, інших 

структурних підрозділів виконавчого комітету  або виявлення факту невстановленого місця 

навчання дитини шкільного віку, вживати заходів для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов`язаної  із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.  

6. При визначені території обслуговування за закладами загальної середньої освіти  

керуватись рішенням сесії Шепетівської міської ради від 25.03.2010 № 1 «Про закріплення 

території обслуговування за навчальними закладами міста з 01 квітня 2010 року». 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стасюк Н.В.,  

начальника управління освіти Тихончук Л.І., начальника служби у справах дітей 

Купрацевич К.В. 
 

 

Міський голова                                                                                                        М.І.Полодюк 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Виконавець: головний спеціаліст управління освіти                                          Л.Басистюк 

 

 

                     

 

 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

      

      Заступник міського голови                                                                                Н.Стасюк 

 

      Начальник управління освіти                                                                            Л.Тихончук 

 

      Наччальник служби у справах дітей                                                                 К.Купрацевич 

       

      Начальник юридичного відділу                                                                         Г.Бабась 

 

      Керуючий справами міськвиконкому                                                               В.Рачук 

 

 

 

 

                                                                                                                                    



                                                                                                                                Додаток 1  

                                                                                                                  до рішення виконкому 

                                                                                                                                     2018     №  

 

Форма ведення реєстру (бази даних) дітей шкільного  віку міста і учнів на кожний 

рік народження окремо  

 

№ з/п Прізвище, ім`я, 

 по батькові  

дитини 

 Дата 

народження 

 Місце  

проживання 

 або  

перебування 

Заклад 

загальної 

середньої 

освіти 

Форма навчання  

та  належність  

до осіб з з 

особливими 

освітніми  

потребами 

Рік  

навчання, 

клас, в  

якому 

навчається 

дитина 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

                                                                                                                                     Додаток 2  

                                                                                                                  до рішення виконкому 

                                                                                                                                     2018     № 

 

Списки дітей міста, яким на 1 вересня поточного року виповнюється шість років 

№ з/п Прізвище, ім`я, по батькові 

дитини (повністю) 

Дата народження  Місце  

проживання 

 або  

перебування 

Примітка 

1 2 3 4 5 

     

Примітка: станом на 1 вересня 2018 року виповниться 6 років дітям, які народилися 

після 1 вересня 2011 року по 1 вересня 2012 року. 

 

 

 

 

 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

Начальник  управління освіти                                                                         Л.І.Тихончук 

 

             Керуючий справами міськвиконкому                                                   В.І.Рачук 

                                                                                                             

 



 

 

Розсилка: 

1.Службі у справах дітей 

2.Шепетівському міськрайонному відділу Державної реєстрації актів цивільного стану; 

3.ЦНАП;  

4.Шепетівському відділу з питань реєстрації місця проживання; 

5.ПП «Управлінська компанія «Житлофонд»; 

 6.ПП «Управлінська компанія «Управдом»;  

7.Квартальним комітетам міста;  

8.Шепетівському Центру ПМСД; 

9.Шепетівському відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області 

 10.Міському Центру СССДМ; 

 11.Управлінню у справах сім`ї, молоді та спорту 


