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Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «08» червня 2021р.                       м. Біла Церква                                               № 436 

 

 

Про ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку й учнів 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 02 червня 2021 року № 378, відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 32, частини 

5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13, абзацу 9 

частини 2 статті 66 Закону України «Про освіту», статей 8, 9 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року 

№ 684 (зі змінами), Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами), з метою проведення 

своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів 

Білоцерківської міської територіальної громади та захисту прав здобувачів освіти, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Визначити управління освіти і науки Білоцерківської міської ради уповноваженим 

органом, відповідальним за ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

2. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади (згідно з додатком 

№ 1). 

3. Закріпити заклади дошкільної та загальної середньої освіти за інклюзивно-

ресурсними центрами комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади 

для проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, 

розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини та інших 

послуг, визначених чинним законодавством України (згідно з додатком № 2). 

4. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради забезпечити: 

4.1. унесення зміни до технічного завдання електронної програми реєстру даних 

дітей шкільного віку й учнів щодо обліку дітей дошкільного віку; 

4.2. виконання всіх заходів, що стосуються забезпечення ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, відповідно до Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2017 року №684 (зі змінами) (далі – Порядок); 

4.3. системний контроль за ведення закладами освіти обліку учнів та вихованців, їх 

зарахування, переведення, відрахування та відвідування ними навчальних занять; 

4.4. подання протягом п’яти робочих днів Білоцерківському районному управлінню 

поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та службі у справах 

дітей Білоцерківської міської ради інформації, якщо місце навчання (заклад освіти) дитини 

шкільного віку не встановлено; 

4.5. оновлення реєстру даних дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

Білоцерківської міської територіальної громади на кожен рік окремо. 

5. Управлінню адміністративних послуг Білоцерківської міської ради: 
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5.1. надавати щоквартально Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради 

інформацію для оновлення реєстру даних дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

Білоцерківської міської територіальної громади (від 2 до 18 років) на кожен рік окремо 

відповідно до опису технічного завдання програми реєстру даних дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів Білоцерківської міської територіальної громади у терміни, що не 

суперечать чинному законодавству України; 

5.2. у разі прибуття учнів з іншої адміністративно-територіальної одиниці або 

вибуття з Білоцерківської міської територіальної громади подавати управлінню освіти і 

науки Білоцерківської міської ради інформацію про них у терміни, визначені чинним 

законодавством України. 

6. Рішення виконавчого комітету від 23 червня 2020 року № 331 «Про ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів» (зі змінами від 27 січня 2021 року № 51) 

вважати таким, що втратило чинність. 

7. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


