НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
смт Новопсков

№ І’ТЗ

Про забезпечення проведення у 2018 році
щорічного обліку дітей і підлітків
шкиїьного віку у Новопсковському районі
Відповідно до ст.ст. 6, 16, 22, 28, 35 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 2,
4 статті 12 Закону України «Про освіту», п.1 ст. 13 Закону України «Про освіту», п.4
Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, з метою охоплення дітей
шкільного віку загальною середньою освітою та проведення щорічного обліку дітей:
1. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад Новопсковського району:
1.*} організувати ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи
перебувають в межах відповідної території сільських, селищних рад, із залученням
представників Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Луганській області та служби у справах дітей райдержадміністрації;
1.2 визначити території обслуговування і закріпити їх відповідними рішеннями
виконавчих комітетів сільських та селищних рад за закладами загальної середньої освіти,
за винятком 5-11 класів Білолуцької гімназії;
1.3 призначити відповідальну особу за створення і оновлення реєстру дітей
шкільного віку та складання списків дітей 5-річного віку, що проживають на території
відповідних сільських та селищних рад;
1.4 забезпечити ведення реєстру дітей і підлітків від 6 до 18 років та складання
списків дітей 5-річного віку, що проживають на території сільських та селищних рад (у
двох примірниках), їх уточнення у період з 15 травня по 15 серпня 2018 року та передачу
цих списків до відділу освіти до 20 серпня 2018 року;
2. Визначити відділ освіти райдержадміністрації відповідальним за створення та
постійне оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку Новопсковського району.
3. Відділу освіти райдержадміністрації:
3.1 створити та постійно оновлювати реєстр даних про дітей шкільного віку;
3.2 вносити персональні дані дитини шкільного віку до реєстру на підставі
поданих даних про дітей шкільного віку від виконавчих комітетів сільських, селищних
рад, навчальних закладів, служби у справах дітей райдержадміністрації;
3.3 протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснювати їх обробку, у
тому числі звіряти їх з даними реєстру та у разі потреби вносити до нього відповідні зміни
і доповнення;
3.4 у разі невстановлення місця навчання (навчального закладу) дитини шкільного
віку протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту надати наявні в

реєстрі її дані Новопсковському відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Луганській області та службі у справах дітей райдержадміністрації;
3.5 складати та подавати статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за
формою та у порядку, затвердженому Міністерства освіти і науки України.
3.6 забезпечити зберігання даних реєстру у контрольному стані до виповнення
дітям 18 років.
4.Закладам загальної середньої освіти Новопсковського району:
4.1 не пізніше 14 вересня 2018 року подавати до відділу освіти
райдержадміністрації дані про всіх учнів, які зараховані до навчальних закладів;
4.2 у разі зарахування, переведення учня до іншого навчального закладу або його
відрахування подавати до відділу освіти райдержадміністрації дані такого учня, у тому
числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти, не пізніше 15 числа
наступного місяця;
4.3 у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях
протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад
невідкладно подавати Новопсковському відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Луганській о^л®ш~та службі у справах дітей райдержадміністрації.
5.-‘ Контроль за виконаїїня'\} ць!б'гст рдада^зддження залишаю за собою.
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