
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ    

Зачепилівка 

 

04.05. 2018  №148 

Про організацію проведення 

обліку дітей дошкільного віку на 

території Зачепилівського 

району у 2018 році 

 

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 66 Закону України «Про освіту», статтею 18 Закону 

України «Про дошкільну освіту», відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки від 28.04.2015 №1/9-215 «Щодо обліку дітей дошкільного віку»,  

рішень ІХ сесії VІІІ скликання Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської області від 27.03.2018 № 252 «Про 

закріплення території обслуговування за закладами освіти»,  від 27.03.2018 № 

254 «Про проведення  обліку дітей дошкільного віку», з метою 

прогнозування мережі закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх 

запитів населення та проведення  своєчасного, належного обліку дітей 

дошкільного віку, забезпечення прав громадян на отримання дошкільної 

освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

1.  Провести своєчасний і в повному обсязі облік дітей від народження до 6       

років, що проживають на території Зачепилівського району, згідно 

закріплених територій. 

До 01.09.2018 

2. Затвердити план заходів щодо проведення обліку дітей від 0 до 6 років у 

2018 році (додаток 1).                       

3. Призначити керівників закладів освіти відповідальними особами за 

проведення обліку дітей дошкільного віку  на закріпленій території. 

4.  Керівникам закладів  дошкільної освіти: 

4.1. Створити робочу групу з обліку дітей дошкільного віку на території 

обслуговування, закріпленої за закладом освіти.     

                                    До 01.06.2018 



4.2. Направити до відділу освіти, молоді та спорту копію наказу про 

організацію обліку дітей дошкільного віку на території обслуговування.  

                  До 01.06.2018 

4.3. Провести організаційно - роз'яснювальну роботу з членами робочої групи 

з обліку дітей дошкільного віку та серед  населення. 

 До 10.06.2018       

4.4. Забезпечити складання робочими групами списків дітей дошкільного 

віку на підставі документів первинного обліку громадян, що зберігаються у 

житлово-експлуатаційних організаціях, управліннях житлово-будівельних 

кооперативів, органах місцевого самоврядування тощо. 

 З 10.06.2018 по 15.08.2018 

4.5. Уточнити списки дітей дошкільного віку, які не перебувають на 

первинному обліку, але проживають на території обслуговування заладу 

освіти та навпаки. 

До 05.09.2018 

4.6. Надати до відділу освіти, молоді та спорту копії рішень про 

затвердження списків станом на 05.09.2018, уточнені списки дітей 

дошкільного віку (прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою і підписом 

керівника  та затверджених у сільських радах з обов’язковою приміткою про 

різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти (заклад дошкільної освіти, 

групи при закладі загальної середньої освіти, соціально-педагогічний 

патронат тощо) (додаток 2). Вищевказані документи подавати в паперовому 

та електронному варіантах.  

    До 08.09.2018 

5.  Методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту (Гергель Т.В.): 

5.1.Здійснювати координацію та організаційно-методичні заходи щодо 

обліку дітей дошкільного віку.                                                                                    

Постійно 

5.2.Створити персоніфікований банк даних дітей дошкільного віку на основі 

уточнених списків. 

До 15.09.2018  

5.3.Узагальнити інформацію про кількість дітей та форми здобуття ними 

дошкільної освіти. 

                                                                                       До 15.09.2018 

5.4. Направити узагальнені дані про облік дітей дошкільного віку до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

                                    До 15.09.2018 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача  

методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                       О.О.Петренко 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач методичного кабінету                                          А.І.Бєляєва 

 

Методист                                                                                Т.В.Гергель 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, молоді та 

спорту Зачепилівської  районної 

державної адміністрації  

 02.05.2018 № 83 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської  районної державної адміністрації 

щодо проведення обліку дітей від 0 до 6 років у 2018 році 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітк

а 

1. Опрацювати нормативно-правову базу з питань  

проведення обліку дітей від 0 до 6 років  

До  

15.05.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Керівники ЗДО, 

ЗЗСО 

 

2. Провести своєчасний і в повному обсязі облік дітей 

від народження до 6 років, що проживають на 

території Зачепилівського району 

До  

15.09.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Керівники ЗДО, 

ЗЗСО 

 

3. Підготувати проект наказу відділу освіти, молоді 

та спорту «Про організацію проведення обліку 

дітей дошкільного віку на території 

Зачепилівського району у 2018 році»   

До  

10.05.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

 

 

4. Призначити керівників закладів освіти 

відповідальними особами за проведення обліку 

дітей дошкільного віку  на закріпленій території 

До  

15.05.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

 

 

5. Розглянути питання про проведення обліку дітей 

дошкільного віку у 2018 році на нараді з 

керівниками ЗДО, ЗЗСО 

До  

25.05.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Керівники ЗДО, 

ЗЗСО 

 

6. Здійснити аналіз стану організації обліку дітей від 

0 до 6 років у навчальних закладах та створення 

робочих груп 

До  

15.06.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

 

7. Здійснювати методичний супровід  організації 

роботи робочих груп закладів освіти, які складають 

списки дітей на підставі документів первинного 

обліку громадян  

До  

10.09.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Керівники ЗДО, 

ЗЗСО  

 

8. Скласти персоніфікований банк даних дітей 

дошкільного віку на основі уточнених списків 

До  

15.09.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Керівники ЗДО, 

ЗЗСО  

 

9. Узагальнити інформацію про кількість дітей та 

форми здобуття ними дошкільної освіти  

До  

15.09.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Керівники ЗДО, 

ЗЗСО 

 

10. Направити узагальнені дані про облік дітей 

дошкільного віку в районі до Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

До  

15.09.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Керівники ЗДО, 

ЗЗСО 

 

11. Розглянути питання про підсумки проведення 

обліку дітей дошкільного віку у 2018 році на 

нараді з керівниками ЗДО, ЗЗСО 

До  

20.10.2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Керівники ЗДО, ЗЗСО 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської  районної державної 

адміністрації  02.05.2018 № 83 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії (виконкому) 

 ______________________________ ради  

 ______ ___________№ _______ 

  

Списки дітей дошкільного віку, які проживають на території обслуговування _____________________________ 

(2012-2018 роки народження) 

 

№ 

з/п 

П І Б  

дитини 

Стать Дата 

народження 

Сільська 

(селищна) рада 

Домашня адреса  Форма здобуття дошкільної 

освіти  

 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2012(які не навчаються у школі) 

1 Іванов Іван 

Іванович 

ч 06.09.2012 Руновщинська   

сільська рада 

с.Руновщина  

вул. Українська 4/4 

Руновщинський ДНЗ я/с 

«Сонечко» 

1 старша 

Фактично 

проживає 

 

        

2013 

1 Петрова Поліна 

Петрівна 

ч 22.05.2013 Орчицька 

сільська рада 

с.Залінійне Група підготовки до школи 

на базі Орчицької ЗОШ 

 

        

 

Примітка:  до списків дітей дошкільного віку обов’язково вносяться діти дошкільного віку, які фактично проживають на території 

обслуговування, але не прописані. До списку не вносити дітей, які йтимуть до 1-го классу в 2018 році!!!



  


