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28 липня 2021р. Стрий № 234

Про організацію проведення обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів і
закріплення територій обслуговування 
за закладами дошкільної та загальної середньої освіти

На виконання  п.2 статті 66 Закону України «Про освіту», «Порядку ведення 
обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684 (із змінами і доповненнями, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року №806), 
розпорядження голови обласної державної адміністрації №544/0/5-18 від 04.06.2018 
року «Про організацію ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», №1271/0/5-18 
від 29.11.2018 року «Про організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 
віку та учнів», п. 10 «Положення про заклад дошкільної освіти» затвердженого  
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 року №8 та з метою 
забезпечення своєчасного і належного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням для 
здобуття повної загальної середньої освіти, керуючись статею 32 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради  вирішив:

1. Забезпечити виконання Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 
віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13.09.2017 року №684 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року №806) 

2. Закріпити вулиці міста Стрия за закладами загальної середньої освіти (ЗЗСО) 
(згідно з додатком №1).

3. Закріпити території обслуговування за закладами освіти з метою здобуття 
повної загальної середньої освіти (згідно з додатком №2).

4. Закріпити території обслуговування за закладами освіти з метою здобуття 
базової середньої освіти (згідно з додатком №3).

5. Закріпити території обслуговування за закладами освіти з метою здобуття 
початкової освіти (згідно з додатком №4).

6. Закріпити вулиці міста Стрия за закладами дошкільної освіти (ЗДО) (згідно з 
додатком №5).

7. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної освіти (згідно з 
додатком №6).



8. При зарахуванні дітей в ЗДО, перевагу надавати дітям, які проживають на 
території обслуговування ЗДО.

9. Координацію роботи з обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 
доручити управлінню освіти Стрийської міської ради.

10.Управлінню освіти Стрийської міської ради забезпечити постійне оновлення 
реєстру даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають 
чи перебувають в межах Стрийської міської територіальної громади (далі – 
реєстр) у міру надходження інформації від ЦНАП, закладів освіти, інших 
адміністративно-територіальних одиниць, служб, організацій, установ, 
реєстрів та баз даних.

11.Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого комітету 
Стрийської міської ради щомісячно до 5 числа наступного місяця подавати в 
управління освіти інформацію про зареєстрованих та знятих з реєстрації дітей 
віком від 0 до 18 років (згідно з додатком № 7).

12.Старостам старостинських округів щорічно до 5 вересня подавати в 
управління освіти списки дітей округу яким виповнилося 5 років станом на 1 
вересня поточного року (згідно з додатком №8).

13.Керівникам закладів освіти:
13.1. Щороку до 10 вересня подавати в управління освіти дані про всіх учнів 

та вихованців, які зараховані до закладу освіти.
13.2. Щомісячно до 5 числа наступного місяця подавати в управління освіти 

інформацію про учнів та вихованців, які вибули з закладу освіти, і учнів 
та вихованців, які прибули до закладу освіти.

14.Службі у справах дітей, органам Національної поліції, центру надання 
адміністративних послуг, інклюзивно-ресурсному центру, житлово-
експлуатаційним організаціям, закладам охорони здоров’я в межах своєї 
компетенції надавати необхідну допомогу управлінню освіти у проведенні 
обліку дітей дошкільного, шкільного віку, учнів, вихованців закладів освіти та 
охоплення їх навчанням.

15.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех.

Міський голова                                                  Олег КАНІВЕЦЬ


