
 
УКРАЇНА 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН 

Ф Е О Д  О С І Ї В С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А ДА 
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 від 10 лютого 2022 року                                                                               № 6 
с. Ходосівка 

 

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей  
дошкільного, шкільного віку, учнів та  
затвердження територій  обслуговування, 
які  закріплюються за закладами загальної  
середньої освіти Феодосіївської сільської ради 
 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 

№684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів», відповідно до 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 16.04.2018 № 367, керуючись ст.ст. 32, 52 Закону України 

від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів 

України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», виконавчий комітет Феодосіївської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити Порядок  ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів по Феодосіївській сільській раді згідно Додатку 1, що додається. 
 

2. Визначити Відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської 

ради відповідальним за організацію ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів Феодосіївської територіальної громади, 

шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про дітей та учнів. 

 

3. Затвердити території обслуговування та закріпити їх за закладами 

загальної середньої освіти Феодосіївської сільської ради, згідно з додатком 

Додатку 2, що додається. 
 

4. Відділу гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради: 



    

4.1. Щороку аналізувати результати розподілу і закріплення території 

обслуговування. 

4.2. Забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті відділу 

гуманітарного розвитку  до початку приймання заяв про зарахування учнів до 

закладів освіти. 
 

5. Відділу реєстрації місця проживання громадян, формування і ведення 

реєстру територіальної громади, державної реєстрації актів цивільного стану 

управління «Центр надання адміністративних послуг» з дотриманням вимог 

Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних» 

щороку до 15 вересня та при потребі надавати відділу гуманітарного розвитку 

Феодосіївської сільської ради інформацію про кількість дітей дошкільного 

віку та персональні дані дітей шкільного віку в межах відповідної 

адміністративно - територіальної одиниці (на кожен рік народження окремо). 
 

6. Відділу гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради на 

підставі сформованого реєстру складати статистичний звіт за формою 77-РВК 

«Звіт про кількість дітей шкільного віку» та подавати його до Департаменту 

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації щорічно до 25 

вересня.  

 

7. Службі у справах дітей Феодосіївської сільської ради спільно з 

працівниками Національної поліції України здійснювати заходи відповідно до 

законодавства, пов’язані із захистом прав дітей шкільного віку на здобуття 

загальної середньої освіти. 
 

8.  Організаційне виконання рішення покласти на Відділ гуманітарного 

розвитку. 

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови Білоусенка М.В. 

 
 
 

         Сільський голова                                                          Микола ПЯНЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Феодосіївської сільської  ради 

«__»_____2022 р. № ____ 

 

ПОРЯДОК 
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів по 

Феодосіївській сільській раді  
 

Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області (далі – 

Порядок) визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

на території Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської 

області і з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти: Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

захист персональних даних», «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», інших чинних нормативно-правових актів.  

Цим Порядком визначаються функції органів, установ та організацій 

Феодосіївської сільської ради з метою забезпечення здобуття освіти дітьми 

дошкільного, шкільного віку та учнями загальної середньої освіти.   

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, визначаються в Законі 

України «Про освіту» та в Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України №684 від 13.09.2017 (зі змінами). 

 

1. Організація ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів 

        1.1.   Облік дітей шкільного віку ведеться у межах Феодосіївської 

сільської ради. 

        1.2.  Відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради (далі – 

Відділ гумрозвитку):  

1.2.1. Організовує ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, які 

проживають чи перебувають на території Феодосіївської сільської ради, 

шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний 

рік окремо) (далі – Реєстр). 

1.2.2. Призначає посадову особу, відповідальну за створення та постійне 

оновлення Реєстру (далі – Відповідальна особа).  

1.2.3.  Відповідальна особа забезпечує: 

1.2.3.1. Внесення до реєстру персональних даних дітей шкільного віку 

(далі – Дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, 

місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма 

навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами). 

1.2.3.2. Видалення даних дитини з реєстру у випадку: досягнення 

повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності 

письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до 

реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття 



    

на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття 

загальної середньої освіти в Україні). 

1.2.3.3. Отримання даних: 

 від Відділу реєстрації місця проживання громадян, формування і ведення 

реєстру територіальної громади, державної реєстрації актів цивільного стану 

управління «Центр надання адміністративних послуг» Феодосіївської 

сільської ради про місце реєстрації, проживання та перебування дітей 

дошкільного та шкільного віку по Феодосіївській сільській раді (на кожен 

населений пункт окремо); 

від Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Феодосіївської сільської ради»  про дітей з особливими освітніми потребами, 

які проживають на території Феодосіївської сільської ради (на кожен 

населений пункт окремо); 

від закладів дошкільної та загальної середньої освіти Феодосіївської 

сільської ради про кількість вихованців в закладі та дані про дітей шкільного 

віку. 

1.2.3.4. Оновлює Реєстр шляхом отримання даних, у тому числі з інших 

реєстрів або баз даних, а також за заявою батьків дитини чи її законних 

представників та протягом 10 робочих днів здійснює їх обробку, звірку з 

даними Реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні змін та 

доповнення.  

1.2.3.5.  У випадку, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного 

віку зазначеної в Реєстрі не встановлено, надає протягом 5 робочих днів дані 

до відповідного територіальному органу Національної поліції та Службі у 

справах дітей та сім'ї Феодосіївської сільської ради для провадження 

діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини 

на здобуття загальної середньої освіти. 

1.2.3.6. Складає і подає на підставі данних Реєстру статистичний звіт про 

кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою 77-РВК «Звіт про 

кількість дітей шкільного віку».  

 

2. Організація ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 
2.1. Облік учнів ведуть заклади загальної середньої освіти Феодосіївської 

сільської ради (далі – Заклади освіти), які забезпечують здобуття загальної 

середньої освіти. 

2.2.  Заклади освіти: 

2.2.1. Подають щороку, не пізніше 15 вересня, Відповідальній особі дані 

про всіх учнів, які до нього зараховані. 

2.2.2. Подають Відповідальній особі не пізніше 15 числа наступного 

місяця з дня зарахування учнів, інформацію про учнів, які здобували загальну 

середню освіту в закладах освіти інших адміністративно – територіальних 

одиниць. 

2.2.3. Невідкладно надають Відповідальній особі дані у разі відсутності 

учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих 

днів підряд з невідомих або без поважних причин. 



    

2.2.4. Забезпечують зберігання в особовій справі учня протягом 

поточного навчального року відповідних медичних довідок закладу охорони 

здоров’я або письмових пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших 

законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для 

повнолітніх учнів), що підтверджують причини відсутності учня на 

навчальних заняттях.  

2.2.5. Подають Відповідальній особі не пізніше 15 числа наступного 

місяця з дня переведення або вибуття учня дані про такого учня, у тому числі 

місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти. 

2.3. Під час переведення учня до іншого закладу освіти, подаються:  

2.3.1. Заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 

представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для 

повнолітніх учнів). 

2.3.2. Письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу 

освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня. 

2.4. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України 

до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:  

2.4.1. Заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 

представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для 

повнолітніх учнів). 

2.4.2. Копія або сканована копія паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного 

документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі 

України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у 

дипломатичному представництві або консульській установі України за 

кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).  

2.5. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку учнів, 

передбачену діючим законодавством.  

 
3.  Контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів 
3.1. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в 

частині реалізації Відділом повноважень, визначених цим Порядком, здійснює 

Державна служба якості освіти. 

3.2. Контроль за веденням обліку учнів в закладах освіти здійснює 

Відповідальна особа, призначена Відділом гуманітарного розвитку 

Феодосіївської сільської ради. 

 

 
Заступник сільського голови                     Максим БІЛОУСЕНКО 

 
 
 
 
 
 



    

 Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Феодосіївської сільської  ради 

«__»_____2022 р. № ____ 

 
 

Перелік  
території обслуговування та закріплення їх за закладами загальної 

середньої освіти Феодосіївської сільської ради 
 

№ 
з/п 

Назва  закладу освіти 
 

 Території  обслуговування 

1 Гвоздівська філія «початкова школа – 

заклад дошкільної освіти» Опорного 

закладу освіти «Ходосівський заклад 

загальної середньої освіти»  

Феодосіївської сільської ради  

Обухівського району Київської області  

До території обслуговування належить 

села Гвоздів та Рославичі  

(початкова освіта) 

2 Іванковичівський навчально-виховний 

комплекс "загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти" 

Феодосіївської сільської ради  

Обухівського району Київської області  

До території обслуговування належить 

село Іванковичі  

3 Лісниківська загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів імені Михайла Грушевського 

Феодосіївської сільської ради  

Обухівського району Київської області 

До території обслуговування належить 

село Лісники 

4 Опорний заклад освіти «Ходосівський 

заклад загальної середньої освіти» 

Феодосіївської сільської ради Обухівського 

району Київської області 

До території обслуговування належить 

села Ходосівка  

села  Гвоздів та Рославичі (базова і 

профільна загальна середня освіта) 

5 Хотівський академічний ліцей імені Левка 

Лук'яненка Феодосіївської сільської ради 

Обухівського району Київської області 

До території обслуговування належать 

села: Хотів, Круглик, Кременище  

 
 

 

Заступник сільського голови                               Максим БІЛОУСЕНКО 
        
 

 


