
 

УКРАЇНА 

СЕЛЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                                    

31.08.2021                                                                                123-ОД  

Про закріплення за закладами освіти  

території обслуговування та облік  

дітей дошкільного та шкільного віку  

Селятинської  сільської ради  

 

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 8 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», статтею 19 Закону України «Про охорону 

дитинства», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року № 684 «Про затвердження порядку обліку дітей 

шкільного віку та учнів», з метою забезпечення своєчасного і повного 

обліку дітей шкільного віку та учнів території Селятинської сільської ради  

в 2021/2022 н.р.: 

 

 

1. Визначити відділ освіти, культури, молоді та спорту Селятинської 

сільської ради ТГ структурним підрозділом, відповідальним за створення та 

постійне оновлення реєстру даних про дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів (на кожен рік народження окремо), які проживають та навчаються на 

території Селятинської сільської ради.  

 

    2. Визначити в Селятинській сільській раді  території обслуговування 

та закріпити їх за закладами дошкільної та загальної середньої освіти 

(додається). 

      

     3. Відповідальність за ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, які 

зараховані до закладу загальної середньої освіти покладається на 

керівників закладів освіти (відповідно до п.10 постанови Кабінету 

Міністрів від 13.09.2017р. №684). 

     

    4. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти: 

    4.1. Щорічно подавати до відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Селятинської сільської ради освіти дані про всіх вихованців та учнів, які 

зараховані до закладу освіти, відповідно до вказаної  форми (додаток 1). 



                                                                               До 15 вересня 2021 року 

    4.2. Забезпечити постійний контроль за здобуттям повної загальної 

середньої освіти дітьми, які проживають на території обслуговування 

закладу, відвідуванням учнями закладу освіти. 

                                                                                                           Постійно 

    4.3. Терміново протягом 15 днів подавати інформацію в відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Селятинської сільської ради щодо 

руху учнів (вибуття або прибуття учнів чи вихованці закладу освіти), 

відповідно до вказаної форми (додатків 2,3,4). 

 Упродовж навчального року 

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

заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних 

причин заклад освіти невідкладно надає віповідному 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 

    4.5. 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», «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України» від 19 вересня 2018 р. №806. 

Упродовж навчального року 

    5. Провідному спеціалісту відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Селятинської сільської ради  (Політанському А.О.)  на підставі звітів, 

отриманих від закладів освіти, сформувати звіт за формою РВК -77 та 

подати Департаменту освіти і науки  Чернівецької обласної державної 

адміністрації. 

 до 25 вересня 2021 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 даного розпорядження покласти на 

начальника віддіу освіти, культури, молоді та спортк Селятинської сільської 

ради Косаря Р.Д. 

 

Сільський голова                                         Валерій ПОЛЯНЧУК 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови  

Селятинської сільської ради  

31.08.2021 №123-ОД 

 

Територія 

обслуговування закріплені за закладами освіти  

Селятинської сільської ради  

№ 

з/п 

Назва закладу освіти Територія 

обслуговування 

1. Плосківський ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Плоска, Лустун 

2. Плосківський ЗДО с. Лустун, Плоска 

3. Шепітський ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Шепіт, с. Андреківське 

4. Шепітський ЗДО с. Шепіт, с. Андреківське, 

Нижній Яловець, Верхній 

Яловець, с. Сарата 

5 Селятинський ОЗЗСО І-ІІІ 

ст. 

 

с. Селятин, с. Руська  

с. Галицівка, Руська, 

Нижній Яловець, Верхній 

Яловець, с. Сарата  

6. Селятинський ЗДО с. Селятин, с. Галицівка, с. 

Руська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	УКРАЇНА

