
  

УКРАЇНА 

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  
від _20.07.2018______                        м. Долина             №__248__________ 

  

  

  

Про закріплення території обслуговування 

за закладами загальної середньої освіти 

 Долинського району та ведення обліку 

 дітей шкільного віку 

  

Керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, 

пунктом 1 частини першої статті 39, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статтями 13, 65 Закону України «Про освіту», на виконання пунктів 

4 та 5 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 та рішенню Долинської районної ради від 

05.06.2018 №559-29/2018 «Про делегування окремих повноважень Засновника закладів 

освіти управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації», з 

метою забезпечення права здобування початкової та базову середню освіту: 

1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у Долинському 

районі, що додається. 

2. Управлінню освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Т. Король), 

службі у справах дітей районної державної адміністрації (Г. Багира), Долинському 

відділенню поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області (В. Хомин), реєстратору територіальної громади відділу 

економіки Долинської міської ради за територіями обслуговування, органам місцевого 

самоврядування, керівникам (директорам, завідуючим) закладів загальної середньої освіти та 

комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр Долинської районної ради», сприяти у 

забезпеченні виконання вимог, викладених у пункті 2. Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів у Долинському районі. 

3. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

Долинського району, що належать до комунальної форми власності (додаток 2). 

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної 

адміністрації 12.04.2017 №105 «Про закріплення території обслуговування за 

загальноосвітніми навчальними закладами району». 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – управління освіти, молоді та спорту 

районної державної адміністрації. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної 

державної адміністрації Михайла Дидяка. 

  

Голова районної 

державної адміністрації                                                                       Юрій Мазур 

  



  

  

  

  

20.07.2018___ №__248___ 
  

  

ПОРЯДОК 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів уДолинькому районі 

  

1. Загальні положення 

  
1.1. Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у Долинському районі (далі 

– Порядок) визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів у Долинському районі з 

урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-

правових актів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 

року № 684. 

1.2. У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій Долинського 

району з метою забезпечення здобуття дітьми шкільного віку та 

учнями загальної середньої освіти. 

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 

діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, 

які повинні здобувати загальну середню освіту; 

учні– особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти; 

заклад освіти – заклад, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про інформацію». 

1.4. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час 

їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про 

захистперсональних даних». 

1.5. Залучення працівників закладів освіти до організації та 

ведення обліку дітей шкільного віку забороняється. 

  
                 2.Організація ведення обліку дітей шкільного віку та учнів 

        2.1. Облік дітей шкільного віку та учнів ведеться в межах Долинського району. 

          2.2. Управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації, 

як уповноважений орган за організацію ведення обліку дітейшкільного віку та учнів: 

    2.2.1. Організовує ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

які проживають чи перебувають в межах адміністративно-територіальної одиниці, шляхом 

створення та постійного оновлення даних про них (на кожний рік окремо). 

    2.2.2. Призначає посадову особу, яка відповідає за 

постійне оновлення реєстру обліку дітей шкільного віку та учнів (надалі – Реєстр). 

         2.3.  Посадова особа, що відповідає за постійне оновлення Реєстру: 

         2.3.1. Вносить до Реєстру персональні дані 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 

освітніми потребами). 

         2.3.2. Видаляє дані дитини з Реєстру у випадку: досягнення нею повноліття, здобуття 

нею повної загальної середньої освіти, наявності письмовопідтвердженої інформації про 

взяття її на облік (включення до Реєстру) на території іншої адміністративно-

територіальної одиниці, вибуття дитини на постійнемісце проживання за межі України (з 

припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні). 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження районної 

державної адміністрації 



        2.3.3. Для забезпечення прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти 

та дотримання вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних» 

має право отримувати дані про дітей шкільного віку від селищних, сільських 

рад Долинського району, Служби у справах дітей Долинської районної державної 

адміністрації, реєстратора територіальної громади відділу економіки Долинської міської 

ради, комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Долинської районної ради», 

Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області та закладів освіти Долинського району; з 

реєстрів або баз даних з метою використання для створення та оновлення Реєстру. 

2.3.4. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, звіряє їх 

з даними Реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни та доповнення. 

Дані можуть також бути внесені до Реєстру відповідно до письмової заяви батьків 

(одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої 

копії у разі її подання відповідальній особі Управлінню освіти, молоді та спорту Долинської 

районної державної адміністрації. 

У разі, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, 

протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в Реєстрі її дані 

до Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області та Службі у справах дітей Долинської 

районної державної адміністрації, для провадження діяльності відповідно до законодавства, 

пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти. 

2.3.5. Складає і подає на підставі даних Реєстру статистичний звіт про кількість дітей 

шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки 

України. 

На підставі статистичних звітів про кількість дітей шкільного віку, складаються і 

подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку затвердженому Міністерством 

освіти і науки України. 

2.4. Облік учнів ведуть заклади загальної середньої освіти та комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр Долинської районної ради», які забезпечують здобуття 

загальної середньої освіти. 

2.5. Заклади  освіти подають щороку, не пізніше 15 вересня, відповідальній особі 

Управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації дані всіх 

учнів, які до нього зараховані. 

2.6 У разі переведення учня до іншого навчального закладу або його відрахування в 

установленому порядку навчальний заклад, з якого переводиться або відраховується учень, 

подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідальній особі Управління освіти, молоді 

та спорту Долинської районної державної адміністрації дані такого учня, у тому числі місця 

продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти). 

2.6.1. Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого він 

переводиться, подаються: 

- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для 

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

- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про 

можливість зарахування до нього відповідного учня. 

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

до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються: 

- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для 

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

- 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). 



2.7. Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в 

закладах освіти інших адміністративно – територіальних одиниць, подають не пізніше 15 

числа наступного місяця з дня зарахування їх дані відповідальній особі Управління освіти, 

молоді та спорту Долинської районної державної адміністраціїта уповноваженому органу 

або його структурному підрозділу адміністративно – територіальної одиниці, на 

території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту. 

2.8. Керівники загальної середньої освіти невідкладно надають Долинському 

відділенню поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області та Службі у справах дітей районної державної адміністрації дані 

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

підряд з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов’язаної з захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.  

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджується відповідною 

медичною довідкою 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 зберігаються в його особовій справі протягом поточного 

навчального року. 

2.9. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку учнів, передбачену 

діючим законодавством України. 

  

 3.  Контроль за ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів 

  
3.1. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в Долинському 

районі здійснює уповноважений орган – Управління освіти, молоді та спорту Долинської 

районної державної адміністрації. 
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Території обслуговування, закріплені за 

 закладами освіти Долинського району 

1. Долинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

Вулиці: Грушевського 1-17 

(непарні номери), Обліски 1-111 

(крім 20а,20б,22а), Хмельницького 

4-63, Промислова, Тупікова, Шевченка, Пушкіна 

1-3, Омеляна Антоновича 53,55,65, Привокзальна, 

Кармелюка, Заозерна, Підлівче, Поповича, 

Мазурика, Верховинця, Вітовського, 8-го 

Березня, Довбуша, майдан Січових Стрільців, 

сквер Героїв Майдану 

2. Долинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №5 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

Вулиці: Грушевського 2-26,26а,26б 

(парніномери),вул.Пушкіна 4-10, Обліски 

20а,20б,22а 

3. Долинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №6 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

Вулиці: Грушевського 19, 21, 23, 28,28а, 30, 32, 

Степана Бандери 3, 

проспект Незалежності 2,4, 7, 8,8а,            10-

18(парніномери) 

4. Долинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

Вулиці:Чорновола, Степана Бандери 7,9,14, 

Молодіжна 4,6, 8, 8а, Котляревського, 

Яворницького, Яворівська , Нафтовиків, 

Хмельницького 60-197, Технічна, Лесі Українки, 

Брочківська, 

Бойківська, Чернишевського,Горбового, провулок 

Січків, проспект Незалежності 13–19 

(непарні  номери) 

5. Долинський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа 

І ступеня – дошкільний навчальний 

заклад» №2 Долинської міської ради 

Вулиці: вул.Івасюка, Західна, 

Дерлиці, Смерекова, Садова, 

Замкова, Винниченка, Томашківська, 

Лопатинського, Південна, Затишна, Панаса 

Мирного, Красівського, Антоновича 1-52, 54, 56, 

Медична, Грицей, Лаврищева, Данила 

Галицького, Пилипа Орлика, 

Космонавтів, Миру, Пилипченка, Пачовського, 

Соломії Крушельницької, Зелена, Омеляна 

Коваля, Коновальця, Стуса, Шептицького, 

Дністровська, Франка 1-10, Сумська, Оболонська 

1-15, алея Митрополита Андрея Шептицького, 

Бабієва Гора; с.Новичка (Шубинця, Нова, 

Сонячна, Кобилянської, Кобринської, 

Коцюбинського, Федьковича, Гайова, Горбового, 

Загір’я, Калмишевського, Богуна, Довженка) 

6. Вигодська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів   

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

селище Вигода, с.Пациків 

7. Вишківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

с.Вишків 

Додаток 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

від_20.07.2018_ №_248_ 



Івано-Франківської області 

8. Великотур’янський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.ВеликаТур’я 

9. Гошівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Гошів, с.Гериня 

10. Княжолуцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Княжолука 

11. Малотур’янський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.МалаТур’я 

12. Надіївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Надіїв 

13. Оболонська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

  

Вулиці: Чкалова, Чайковського, Стефаника, 

Рожкевич, Будівельників Устиновича, с.Новичка 

(Новичка, Піддубина, Глушко, Устиновича, 

Світанкова, Єсеніна, Медова); с.Оболоня 

(Винниченка, Молодіжна, Липовець, Степова, 

Мартовича, Грушевського, Кобринської, 

Знесіння, Сонячна, Шкільна, Усторонь, Одиниця, 

Липовець, Степова, Січових Стрільців, 

Кобринської, Знесіння, Сонячна, Івасюка) 

14. Раківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Раків 

15. Солуківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

  

с.Солуків, с.Дуброва 

16. Старомізунська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені В.Верховинця 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.СтарийМізунь 

17. Тростянецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Тростянець 

18. Тяпчанськийнавчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня 

с.Тяпче 



школа               І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» імені 

О.Дучимінської 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

19. Шевченківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

с.Шевченкове 

20. Белеївська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Белеїв 

21. Кропивницький навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» імені М.Тимочка 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Кропивник 

22. Лолинська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Лолин, с.Максимівка 

23. Новошинська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Новошин 

24. Підлісківська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Підліски, с.Ангелівка 

25 Пшеничниківський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Пшеничник 

26. Рахинянський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І,ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Рахиня 

27. Сенечівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Сенечів 

28. Слободо-Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Слобода-Долинська 

29. Яворівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Яворів 



30. Мислівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня 

школа                І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

  

с.Мислівка 

31. Новомізунська 

загальноосвітня школа І ступеня 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Новий Мізунь 

32. Новоселицька 

загальноосвітня школа І ступеня 

с.Новоселиця 

33. Оболонський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня 

школа              І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Оболоня (Шевченка, Франка 

11-120, Приміська, Миру, Зелена, 

Лесі Українки, Стуса, Горбового, Маричини, 

Букова, Підзапуст, Плютина, Ставище, Середня, 

Лісна) 

34. Якубівська 

загальноосвітня школа І ступеня 

Долинської районної ради 

Івано-Франківської області 

с.Якубів 

  

  

  

Заступник начальника управління освіти, молоді 

та спорту районної державної адміністрації                                        Віталій Олійник 

 


