
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

07.05.2019                                                                               № 98 

 

Про організацію роботи щодо 

обліку дітей дошкільного   

Зачепилівського району 
 

         На виконання ст. 3 Закону України «Про освіту», підпункту 4 пункту 

«б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.17 Закону 

України «Про дошкільну освіту», Положення про відділ освіти, молоді та 

спорту Зачепилівської районної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови Зачепилівської районної державної адміністрації від 

06.04.2018 №97, Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року № 684 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 806 від 19.09.2018), з метою належної 

організації роботи відділу освіти, молоді та спорту, закладів освіти щодо 

обліку дітей  дошкільного, шкільного віку та учнів і охоплення їх навчанням, 

наказую: 

 

1.Призначити відповідальним за здійснення обліку дітей віком від 0 до 6 (7) 

років методиста районного методичного кабінету, який опікується   

дошкільною освітою,  Гергель Тетяну Вікторівну 

                                                                   Протягом 2019/2020 навчального року 

2. Покласти персональну відповідальність за достовірність даних щодо 

здійснення обліку дітей віком від народження до 6 (7) років на керівників 

закладів дошкільної освіти. 

                                                                   Протягом 2019/2020 навчального року 

 

3. Методисту районного методичного кабінету Гергель Т.В.:  

3.1. Тримати на контролі  стан відвідування дітьми закладів дошкільної 

освіти.  

 Щоденно,  



                        протягом навчального року 

3.2. Здійснювати організацію ведення обліку дітей дошкільного віку, які 

проживають чи перебувають на території  Зачепилівського району згідно з 

Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 

року № 684 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України № 806 від 19.09.2018). 

Постійно 

3.3. Підготувати проект розпорядження голови Зачепилівської районної 

державної адміністрації «Про закріплення території обслуговування за 

закладами дошкільної та загальної середньої освіти». 

           До 25. 05. 2019  

3.4. Створити та постійно оновлювати реєстр даних про дітей дошкільного та 

шкільного віку в Зачепилівському районі відповідно до п. 6 Порядку ведення 

обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою  Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 із змінами, внесеними 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 806 від 19.09.2018. 

                                                                                                        Постійно 

3.5. Здійснювати контроль за веденням обліку вихованців закладів 

дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році. 

                                                                                                       Постійно 

3.6. На підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного віку 

скласти і надати зведений статистичний звіт за формою та у порядку, 

затвердженому Міністерством освіти і науки України у Департамент науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації: 

 

3.6.1. Статистичний звіт закладу дошкільної освіти за формою 85-к станом на 

01.01.2020. 

                                                                            До 28.02.2019 

                                                                                                                      

3.6.2.Інформацію про охоплення дітей 3-6 (7) років дошкільною освітою 

(додаток 3  - № ЗДО -3, таблиці 1,2,3,4) 

До 25.08.2019 

До.01.11.2019 

До 01.12.2019                     

(остаточна) 

3.6.3.Інформацію про загальну кількість дитячого населення від 0 до 6 років  

станом на 15.09.2019 (додаток 4 - №ЗДО-5) 

                                                                                                           До 15.09.2019 



 

 

3.7. Забезпечити надання інформації про відвідування дітьми закладів 

дошкільної освіти району до Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації.  

                                                                                                                 Щоденно,  

                                                                                протягом навчального року 

                                                        

4. Керівникам закладів дошкільної  освіти: 

4.1.  Проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу серед населення з 

питань  здобуття дітьми дошкільного віку дошкільної освіти. 

                                                                                                  Протягом року 

4.2. Забезпечити якісне проведення обліку дітей віком від народження до 6 

(7) років у мікрорайонах, закріплених за закладами дошкільної  освіти. 

                                      З 15 .06. до 15 .08. 2019   

4.3. Подати до відділу освіти, молоді та спорту уточнені списки дітей віком 

від 0 до 6 (7) років, які проживають чи перебувають на території сільських 

рад (із приміткою про різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти. 

      До 15 .08. 2019  

4.4. Надати до відділу освіти, молоді та спорту: 

4.4.1. Статистичний звіт закладу дошкільної освіти за формою 85-к станом на 

01.01.2020. 

                                                                                До 10.02.2019 

                         

4.4.2.Списки дітей від 0 до 6 років  за відповідною формою (додаток 1) 

                                                                                                           До 05 .09. 2019 

4.4.3.Інформацію про  дітей  5 – річного віку,  які  проживають або 

перебувають на  території сільської  ради станом  на  15.08.2019  року 

(додаток 2).                                                                                                                         

                                                                                                            До 20.08.2019 

4.4.4.Інформацію про охоплення дітей 3-6 (7) років дошкільною освітою 

(додаток 3  - № ЗДО -3, таблиці 1,2,3,4) 

                                                                                          До 15.08.2019 

                                                                                          До 25.10.2019 

                                                                                           До 25.11.2019                     

                                                                                           (остаточна) 

4.4.5.Інформацію про загальну кількість дитячого населення від 0 до 6 років  

станом на 15.09.2019 (додаток 4 - №ЗДО-5) 

                                                                                                           До 10.09.2019 



5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

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

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                               О.ПЕТРЕНКО                                                                                  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


