
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.01.2021 № 13 

м. Золотоноша 

 

Про організацію ведення обліку дітей  

 

Розглянувши клопотання відділу освіти (18.01.2021 № 107) про 

організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

відповідно до ст. 66 Закону України „Про освіту”, Порядку ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, із змінами, 

керуючись п. 1 „а” ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Організувати облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які 

проживають чи перебувають у межах Золотоніської територіальної громади. 

2. Закріпити за закладами освіти, переданих у комунальну власність 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради, території обслуговування 

згідно з додатком.  

3. Визначити відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

уповноваженим органом, відповідальним за організацію ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у межах 

Золотоніської територіальної громади. 

4. Відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради  

(Строкань О.М.): 

4.1.  Призначити відповідальну особу, для виконання роботи, пов’язаної з 

проведенням обліку дітей дошкільного, шкільного віку і учнів, та постійне 

оновлення реєстру. 

4.2.  Забезпечити виконання закладами дошкільної, загальної середньої освіти 

Золотоніської територіальної громади постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2017 року № 684 (зі змінами) „Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів” щодо обліку дітей у 

підпорядкованих їм закладах освіти. 
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5. КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” Золотоніської міської ради (Прокопчук О.С. ) щорічно до 

15 серпня надавати відділу освіти список дітей від 0 до 6-ти років, які є 

мешканцями Золотоніської територіальної громади та знаходяться на обліку в 

сімейних лікарів. 

6. КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської районної 

ради (Примак С.В.) щорічно до 25 серпня надавати відділу освіти списки дітей 

віком від 5 до 18 років, які не можуть навчатися за висновками лікарсько – 

консультаційних комісій. 

7. КУ „Інклюзивно-ресурсний центр” Золотоніської міської ради  

(Кузнєцова О.В.) щорічно до 25 серпня надавати списки дітей відділу освіти, 

які перебувають на обліку в центрі. 

8. Відділу „Центру надання адміністративних послуг” виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (Коцар І.А.) надавати щоквартально до 05 числа 

відділу освіти список новоприбулих зареєстрованих дітей віком від 0 до  

18 років для включення до Реєстру. 

9. Золотоніському міськрайонному відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Центрального міжрегіонального Міністерства юстиції  

(м. Києва) (Миргородська-Марченко Ю.О.) щорічно до 05 січня надавати 

відділу освіти інформацію про новонароджених дітей за попередній 

календарний рік, зареєстрованих у Золотоніській територіальній громаді. 

10.  Службі у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту (Засенко Н.І.), 

Золотоніському районному відділу поліції ГУНП в Черкаській області  

(Охріменко О.В.) постійно інформувати відділ освіти про виявлених дітей, які 

не охоплені навчанням, вживати необхідних заходів щодо залучення їх на 

навчання. 

11.  Головам квартальних комітетів та старостам сіл постійно інформувати 

відділ освіти про новоприбулих дітей дошкільного та шкільного віку. 

12.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ніщенко М.Е., відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строкань 23303 
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Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від 26.01.2021 № 13 

 

 

Закріплення територій обслуговування за закладами освіти, переданих у 

комунальну власність виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

 

 

№ Назва закладу Населений пункт 

1. Денгівський навчально-виховний комплекс 

„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад 

дошкільної освіти” Золотоніської міської ради 

Черкаської області  

с. Деньги, 

с. Хвильово-

Сорочин 

2. Коробівський навчально-виховний комплекс 

„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад 

дошкільної освіти” Золотоніської міської ради 

Черкаської області  

с. Коробівка, 

с. Кедина Гора 

 

3. Крупський навчально-виховний комплекс 

„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад 

дошкільної освіти” Золотоніської міської ради 

Черкаської області  

с. Крупське 

 

4. Благодатнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Г.П. Берези Золотоніської міської 

ради Черкаської області 

с. Благодатне 

5. Кропивнянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Золотоніської міської ради Черкаської 

області 

с. Кропивна, 

с. Маліївка, 

с. Щербинівка 

 

 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 

 


