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НАКАЗ 

 

Від 25.05.2020 р.                                м. Долина    № 202 

 

Про закріплення території обслуговування  

за закладами загальної середньої освіти 

Долинської міської об'єднаної територіальної громади 

та ведення обліку дітей шкільного віку 

на 2020/2021 навчальний рік  

 

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 13, 66 Закону України «Про освіту», ст.8 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», постановами Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів», від 19 вересня 2018 року №806 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684», 

відповідно до розпорядження міського голови від 22.05.2020 №104 «Про 

закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

Долинської міської об'єднаної територіальної громади та ведення обліку дітей 

шкільного віку на 2020/2021 навчальний рік» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти Долинської міської об’єднаної територіальної громади (додається). 

 

2. Встановити, що для здобуття початкової освіти територія обслуговування 

Долинського ліцею №7 охоплює територію обслуговування Долинського ліцею 

«Інтелект», територія обслуговування Долинської початкової школи охоплює 

територію обслуговування Долинського ліцею№1. 

 

3. Призначити відповідальними за ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів керівників закладів освіти (відповідно до п.10 постанови Кабінету 

Міністрів від 13.09.2017р. №684). 

 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 



 

4.1. Уточнити межі території та на підставі списків забезпечити перевірку 

явки дітей шкільного віку та учнів на навчання.  

До 05 вересня 2020 року 

4.2. Подати в управління освіти Долинської міської ради дані про всіх 

учнів, які зараховані до закладу.  

До 15 вересня 2020 року 

4.3. Забезпечити постійний контроль за здобуттям повної загальної 

середньої освіти дітьми, які проживають на території обслуговування закладу, 

відвідуванням учнями закладу освіти. 

Постійно 

4.4. У разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в 

закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, подавати їхні 

дані до структурних підрозділів адміністративно-територіальних одиниць, на 

території яких розташовані заклади освіти, в яких учні здобували загальну 

середню освіту. 

Не пізніше 15 числа наступного 

                                                                місяця з дня зарахування учнів 

4.5. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних 

заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних 

причин невідкладно надавати відповідному територіальному органу 

Національної поліції та службі у справах дітей дані про таких учнів для 

провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх 

прав на здобуття загальної середньої освіти. 

Упродовж навчального року 

4.6. Забезпечити контроль за веденням документації з обліку дітей, як 

це передбачено на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів», від 19 вересня 2018 р. № 806 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684».  

Упродовж навчального року 

5. Спеціалісту управління освіти Долинської міської ради (Х. Олексин) на 

підставі звітів, отриманих від закладів освіти, сформувати звіт за формою РВК -

77 та подати Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської обласної державної адміністрації.   

До 25 вересня 2020 року 

6. Покласти персональну відповідальність на керівників закладів загальної 

середньої освіти за охоплення повною загальною середньою освітою дітей і 

підлітків шкільного віку. 

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління     Володимир Сподар 

 

 



 

 

11. Солуківський ліцей  

Долинської міської 

ради 

Івано-Франківської 

області 

с. Солуків, с. Дуброва 


