
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка      № 114                            20 вересня 2021 р. 

Про ведення обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів на території Софіївської селищної 

територіальної громади 
 
 

          Керуючись  ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Законом України «Про освіту», Постановою  Кабінету Міністрів 
України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 
дітей шкільного віку та учнів» (зі змінами), беручи до уваги те, що на 
території держави щорічно протягом вересня – листопада місяця проводиться 
профілактична акція «УРОК»,  метою якої є недопущення порушення права 
дітей на здобуття ними дошкільної  та загальної середньої освіти,  
виконавчий комітет селищної ради вирішив: 
 

 

        1.Організувати облік дітей дошкільного,  шкільного віку та учнів, які 
проживають чи перебувають на території Софіївської селищної 
територіальної громади. 
        2.Визначити відділ освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради уповноваженим органом відповідальним за організацію ведення обліку 
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають  
у межах  Софіївської селищної територіальної громади. 
       3. Відділу освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради: 

       3.1.Здійснити організаційні заходи щодо створення реєстру даних про 
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають 
у межах Софіївської селищної територіальної громади  (далі - реєстр). 
       3.2.Призначити особу, відповідальну за створення та постійне оновлення 
реєстру даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів. 
 



      3.3.Здійснювати координацію роботи щодо обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів та контроль за веденням закладами освіти обліку 
учнів і вихованців. 
      3.4.Надавати наявні в реєстрі дані дитини шкільного віку відповідному 
територіальному органу Національної поліції України та службі у справах 

дітей Виконавчого комітету Софіївської селищної ради  для провадження 
діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини 
на здобуття загальної середньої освіти, у разі коли місце навчання дитини не 
встановлено. 
       3.5.Протягом вересня -  листопада місяця 2021 року  у рамках 
профілактичної акції «УРОК» до служби у справах дітей  Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради, починаючи з 01 вересня по 15 вересня 
щоденно, та в подальшому через кожні 10 днів,   до листопада 2021 року,  
надавати   список дітей із адресами їх реєстрації, проживання, контактними 
телефонами їх законних представників та зазначення причин їх не охоплення  
освітніми послугами, за формами, що додаються. 
       3.6.Складати та подавати зведені статистичні звіти про кількість дітей 
дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому 
Міністерством освіти і науки України. 
      4.Головному спеціалісту (з реєстрації місця проживання з покладанням 
повноважень адміністратора) надати до відділу освіти Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради статистичну інформацію щодо кількості дітей 
віком від 0 до 18 років за роками народження станом на 01 вересня, 
зареєстрованих на території Софіївської селищної територіальної громади. 
      5. Координацію роботи щодо виконанням даного рішення покласти на 
начальника відділу освіти Виконавчого комітету селищної ради Мазенко 
В.А., контроль – на заступника селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради – Маська А.О. 
 

 

 

 

Селищний голова                                                  П. СЕГЕДІЙ 

 


