
 
 

ЛИПОВОДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 ГОЛОВИ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
 

   24 .05. 2018                                  смт Липова Долина                     № 184-ОД 
                   
 

Про організацію роботи  

щодо     обліку        дітей  

шкільного віку та учнів 

   

 

        Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації, статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 13, 66 Закону України «Про освіту», статті 18 Закону України 

«Про загальну середню освіту», законів України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональний 

даних», Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 та з метою 

забезпечення своєчасного належного обліку дітей шкільного віку та учнів у 

районі, виконання норм законодавства у частині охоплення учнівської молоді 

повною загальною середньою освітою: 

 1.  Затвердити склад робочої групи з питань організації обліку дітей 

шкільного віку та учнів у Липоводолинському району (далі – Робоча група) у 

складі згідно з додатком. 

 2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Липоводолинської районної 

державної адміністрації відповідальним за створення та постійне оновлення 

реєстру дітей шкільного віку та учнів.  

 3.  Закріпити  за  закладами  загальної  середньої  освіти району території  

обслуговування згідно  з додатком  2. 

 4.  Робочій групі забезпечити ведення обліку дітей шкільного віку та учнів 

відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684. 

 5. Відділу освіти,  молоді  та  спорту  Липоводолинської районної  

державної адміністрації  за  участю  Липоводолинського відділення поліції 

Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції у 

Сумській області та  служби  у  справах  дітей Липоводолинської районної 

державної адміністрації: 

  



 

 

 

 1)  забезпечити створення та постійне оновлення реєстру даних про дітей 

шкільного віку та учнів Липоводолинського району (на кожний рік окремо) 

згідно з додатком 3. 

 2) інформувати про вжиті заходи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів 

голову Липоводолинської районної державної адміністрації щороку до 10 

жовтня.  

 6. Рекомендувати виконавчим комітетам селищної та сільських рад: 

 1) організувати на підставі списків первинного обліку громадян ведення 

обліку дітей шкільного віку за встановленою формою (додаток 3), окремо на 

дітей яким до 1 вересня 2018 року виповнюється 5 років і дітей і підлітків, яким 

до 1 вересня 2018 року виповнюється 6-18 років (на кожен рік народження 

окремо), які проживають чи перебувають в межах відповідної території 

селищної та сільських рад; 

 2) визначити посадову особу, відповідальну за створення та постійне 

оновлення реєстру; 

 3) забезпечити ведення реєстру дітей і підлітків від 6 до 18 років та 

складання дітей 5-річного віку, що проживають на території селищної та 

сільських рад (в електронному вигляді та два примірники в друкованому 

вигляді), їх уточнення та передачу списків до відділу освіти, молоді та спорту 

Липоводолинської районної державної адміністрації  щороку до 15 серпня. 

    7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Липоводолинської районної державної адміністрації від  10.04.2017 №  191-ОД  

«Про облік  дітей  і підлітків шкільного віку». 

 8.  Контроль  за  виконанням  цього розпорядження  покласти  на  

заступника голови  Липоводолинської районної  державної  адміністрації  

Грицая В.М. 

   

 

Голова Липоводолинської  

районної державної адміністрації                                                  І.О.Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                                

 



                               

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Липоводолинської районної  

державної адміністрації  

24.05.2018    № 184 -ОД 

 

 

Склад робочої групи  

з питань організації обліку дітей  

шкільного віку та учнів у Липоводолинському районі 

 

 

Керівник апарату Липоводолинської 

районної державної адміністрації                                               М.І.Решітько 

      

 

Начальник відділу освіти, молоді  

та спорту Липоводолинської  

районної державної адміністрації                                              Л.М.Дмитрушко   

 

 

 

 

Грицай 

Володимир Миколайович 

- заступник голови Липоводолинської РДА,                                                                    

керівник робочої групи  

Дмитрушко 

Любов Миколаївна  

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Липоводолинської РДА, заступник керівника 

робочої групи 

Демиденко  

Світлана Миколаївна 

Каливод 

Олександр Віталійович                                            

- 

 

- 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 

спорту Липоводолинської РДА  

т.в.о. начальника Липоводолинського 

відділення поліції Роменського                                                                          

відділу поліції Головного управління                                                                     

Національної поліції у Сумській                                                                     

області (за згодою)                                                                                                      

Костян  

Людмила Юріївна 

- 

 

начальник служби у справах дітей 

Липоводолинської РДА  

Молошна 

Ніна Олексіївна            

Ноздра  

Валентина Дмитрівна                                 

- 

 

- 

заступник головного лікаря 

Липоводолинської ЦРЛ   

методист районного методичного кабінету 

відділу  освіти, молоді та спорту 

Липоводолинської РДА  

 

 



 

 

Додаток 2  

до розпорядження голови                                                             

Липоводолинської районної  

державної адміністрації  

24.05. 2018    № 184-ОД 

 

 

Перелік 

територій обслуговування, закріплених за 

закладами загальної  середньої  освіти району  

 

№ 

з/п 

Назва закладу Територія 

обслуговування  

1 Байрацький навчально-виховний комплекс: 

Байрацька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – Байрацький дошкільний 

навчальний заклад Липоводолинської 

районної ради 

с.Байрак, с.Довга Лука, 

с.Липівське 

 

2 Беївський   навчально-виховний комплекс: 

Беївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– Беївський дошкільний навчальний заклад 

Липоводолинської районної ради  

с.Беєве, с.Куплеваха, 

с.Мельникове, 

с.Олещенкове 

3 Берестівська  загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної 

ради 

с.Берестівка, с.Кімличка, 

с.Яловий Окіп                

4 Калінінська загальноосвітня школа                           

І-ІІ ступенів Липоводолинської районної ради 

с.Суха Грунь, с.Легуші 

5 Капустинська  загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної 

ради 

с.Капустинці, с.Гришки, 

с.Клюси, с.Тарасенки 

6 Колядинецький навчально-виховний 

комплекс Липоводолинської районної ради 

с.Колядинець, с.Великий 

Ліс, с.Вовкове, с.Греки, 

с.Колісники, с.Костяни 

7 Комунальний заклад Липоводолинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради 

смт Липова Долина 

с.Побиванка, с.Червона 

Долина, с.Червона Гірка,                 

с. Лучка, с.Бухалове, 

с.Веселе, с.Галаївець, 

с.Чирвине 

8 Московський навчально-виховний комплекс 

Липоводолинської районної ради  

с.Московське, с.Аршуки, 

с.Весела Долина, 

с.Воропаї, с.Стягайлівка, 

с.Хоменкове 

9 Панасівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Липоводолинської районної ради 

с.Панасівка, с.Липівка, 

с.Столяреве 



10 Підставська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Липоводолинської районної ради 

с.Підставки, с.Мельники, 

с.Слобідка 

11 Подільківська загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної 

ради 

с.Подільки, с.Велика 

Лука, с.Весела Долина, 

с.Коломійцева Долина, 

с.Потопиха 

12 Русанівський навчально-виховний комплекс 

Липоводолинської районної ради 

с.Русанівка 

13 Саївський навчально-виховний комплекс: 

Саївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– Саївський дошкільний навчальний заклад 

Липоводолинської районної ради 

с.Саї, с.Антоненкове, 

с.Голуби, с.Карпці, 

с.Мар’янівка, 

с.Нестеренки, с.Рудоман, 

с.Товсте  

14 Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Липоводолинської районної ради 

с.Семенівка, 

с.Новосеменівка 

15 Синівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Липоводолинської районної ради 

с.Синівка, с.Довжик 

16 Яганівський навчально-виховний комплекс 

Липоводолинської районної ради 

с.Яганівка, с.Бугаївка, 

с.Грабщина 

17 Яснопільщанський навчально-виховний 

комплекс Липоводолинської районної ради 

с.Яснопільщина, 

с.Іванівка,      

с.Коцупіївка, с.Макіївське 

 

 

Керівник апарату Липоводолинської 

районної державної адміністрації                                                   М.І.Решітько 

      

 

Начальник відділу освіти, молоді  

та спорту Липоводолинської  

районної державної адміністрації                                            Л.М.Дмитрушко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 3  

до розпорядження голови                                                             

Липоводолинської районної  

державної адміністрації  

24.05.2018     № 184-ОД 

 

 

Реєстр даних про дітей шкільного віку та учнів  

Липоводолинського району  

 

Рік народження 20___ 

 

№ 

з\п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

дитини 

Дата 

народже

ння 

Місце 

проживанн

я чи 

перебуван

ня 

Місце 

навчання 

(навчальни

й заклад) 

Форма 

навчан

ня 

Належність 

до категорії 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 
 1 2  3 4  5  6   7 

       

 

 

Керівник апарату Липоводолинської 

районної державної адміністрації                                                   М.І.Решітько 

 

      

Начальник відділу освіти, молоді  

та спорту Липоводолинської  

районної державної адміністрації                                            Л.М.Дмитрушко   

 

                                    


