
УКРАЇНА  
ВИ ГО ДСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА  

Долинського району Івано-Ф ранківської області 
Виконавчий комітет

РІШ ЕННЯ № 139

від 19.12.2019 р. смт. Вигода

Про організацію ведення обліку

дітей дошкільного, ш кільного віку та учнів

у Вигодській селищній раді

Відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту», статті 4 Закону 

України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», статтей 2, 6 Закону України «Про захист персональних даних», статтей 

1, 5 Закону України «Про інформацію», Постанови Кабінету М іністрів України 

від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів» керуючись статтями 32, 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Вигодської 

селищної ради від 30.08.2019 № 271-09/2019 «Про закріплення території 

обслуговування за закладами освіти Вигодської селищ ної ради», з метою 

забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів у Вигодській селищній раді, здобуття ними дошкільної 

та загальної середньої освіти виконавчий комітет Вигодської селищної ради

ВИРІШ ИВ:

1. Визначити уповноваженим органом для забезпечення ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Вигодської селищної ради відділ 

освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради.

2. Ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у Вигодській 

селищній раді проводити відповідно до чинного законодавства.



3. Головному лікарю Вигодської міської лікарні Студенту М.Д. щорічно до 

05 серпня надавати відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради 

інформацію про кількість дітей, яким до 1 вересня поточного року 

виповнюється 6-18 років, які не можуть навчатися за висновками інклюзивно- 

ресурсних центрів чи висновків лікарсько-консультаційних комісій за формою. 

(Додаток №1).

4. Старостинським округам, центру надання адміністративних послуг 

Вигодської селищ ної ради, щорічно до 5 вересня надавати відділу освіти, 

молоді та спорту Вигодської селищної ради інформацію про кількість дітей від 

народження до 18 років (по кожному року окремо), зареєстрованих у кожному 

населеномі пункті Вигодської селищної ради станом на 01 вересня за формою 

(Додаток № 2).

5. Відділу у справах дітей та соціальних послуг Вигодської селищної ради, 

Долинському відділенню поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано- 

Франківській області:

5.1 Надавати відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної 

ради інформацію про дітей із функціонально-неспроможних сімей та сімей, які 

відмовляються інформувати про місце навчання своїх дітей за формою; 

(Додаток № 3)

5.2 Інформувати відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної 

ради про дітей, які не навчаються, у разі їх виявлення за формою (Додаток 

№ 3);

5.3 Здійснювати заходи щодо повернення дітей, які не навчаються, до 

закладів загальної середньої освіти.

6. Відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищ ної ради:

6.1 Призначити відповідальну особу з числа працівників відділу освіти, 

молодів та спорту Вигодської селищної ради для виконання роботи, пов’язаної 

з проведенням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, та постійним 

оновленням реєстру;

6.2 Уносити до реєстру персональні дані дитини шкільного віку: 

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



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

належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами;

6.3 Видаляти з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення 

нею 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).

6.4 Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані 

про дітей ш кільного віку, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

6.5 Здійснювати протягом 10 робочих днів з дня отримання даних їх 

обробку з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист 

персональних даних», у тому числі звіряти їх з даними реєстру та у разі 

потреби вносити до нього відповідні зміни і доповнення.

6.6 Вносити або змінювати дані про дитину в реєстрі відповідно до 

письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини чи інших законних 

представників згідно п. 8 Постанови Кабінету М іністрів України 

від 13 вересня 2017 року № 684 (зі змінами).

6.7 Складати та подавати на підставі даних реєстру статистичний звіт 

про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, 

затвердженому М іністерством освіти і науки.

7. Керівникам закладів освіти Вигодської селищ ної ради всіх типів та форм 

власності:

7.1 Н адавати щороку не пізніше 15 вересня відділу освіти, молоді та 

спорту Вигодської селищ ної ради дані про всіх учнів, які зараховані в заклад, та 

дані про кількість вихованців, які відвідують заклад.

7.2 Здійснювати облік дітей шкільного віку та учнів щодо зарахування, 

переведення, відрахування із закладу освіти.

7.2.1 Подавати не пізніше 15 числа наступного місяця відділу освіти, 

молоді та спорту Вигодської селищної ради дані про учнів, які переведенні до



іншого закладу освіти або відраховані з нього, зазначаючи місце продовження 

здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).

7.2.2 Забезпечити інформування не пізніше 15 числа наступного місяця з 

дня зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладах освіти 

інших адміністративно-територіальних одиниць, уповноваженого органу 

адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад 

освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

7.3. Невідкладно повідомляти відділ у справах дітей та соціальних 

послуг Вигодської селищ ної ради, Долинське відділення поліції Калуського 

відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області у разі відсутності учня на 

навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без 

поважних причин.

8. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ 

освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради .

9. Контроль за виконанням даного рішення
j  О с$ /її ґ
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Селищний голова

аю за собою.

Ярослав Наум



/
Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету 

Вигодської селищ ної ради 

від 19.12.2019 № 139

Форма реєстру

даних дітей віком від 6 до 18 років, які не можуть навчатися за висновками 

психолого-медико-педагогічних комісій (інклюзивно-ресурсних центрів), 

висновків лікарсько-консультаційних комісій

№
з/п

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Дата
народження

Адреса реєстрації та 
перебування

Назва документу, за 
яким встановлено, що 
дитина не може 
навчатися (дата, №)



Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету 

Вигодської селищ ної ради 

від 19.12.2019 № 139

Форма реєстру 

даних дітей віком від 0 до 18 років

№
з/п

Прізвище, 
ім ’я, по 
батькові

Дата
народження

Адреса реєстрації чи перебування



Додаток № З

до рішення виконавчого комітету 

Вигодської селищ ної ради 

від 19.12.2019 № 139

Форма реєстру

даних дітей віком від 6 до 18 років, які не навчаються, або батьки яких 

відмовляються інформувати про місце навчання

№
з/п

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Дата
народження

Адреса реєстрації 
або перебування

М ісце навчання


