
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та 

учнів 

12 квітня 2018 року Старокостянтинів   № 112 

 

 

З метою забезпечення здобуття громадянами загальної середньої освіти, 

вдосконалення контролю за охопленням навчанням та вихованням дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, керуючись п. 4 постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», п. п. 4 п. б ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити уповноваженим органом, відповідальним за організацію 

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради (далі - уповноважений орган). 

 

2. Уповноваженому органу:  

1) організувати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, які проживають чи перебувають на території міста Старокостянтинова, 

шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний 

рік народження окремо) (далі - реєстр); 

 

2) визначити посадову особу, відповідальну за створення та постійне 

оновлення реєстру (далі - посадова особа); 

 

3) закріпити території обслуговування за закладами дошкільної, 

загальної середньої освіти, що належать до сфери їх управління; 

 

4) забезпечити системний контроль за виконанням закладами загальної 

середньої освіти міста відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного 

віку та учнів, їх переведення, відрахування та відвідування ними навчальних 

занять. 
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3. Старокостянтинівському відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Хмельницькій області (Чубенко А.В.), службі у 

справах дітей виконавчого комітету міської ради (Черновський С.Г.), 

управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради (Шабельник Н.І.) у разі надходження повідомлення від посадової 

особи, що місце навчання (навчальний заклад) дитини шкільного віку не 

встановлено, проводити діяльність, пов’язану із захистом прав дитини на 

здобуття загальної середньої освіти відповідно до законодавства. 

 

4. Відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого 

комітету міської ради (Іванощук О.П.) щоквартально до 05 числа місяця, 

що настає за звітним періодом, інформувати уповноважений орган про 

реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання дітей шкільного віку.  

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 
 

 

 

Міський голова                                підпис                                М. Мельничук 


