
ЛИПОВОДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р 0  З П О Р Я Д Ж Е Б  Н Я 
г о л о в и  лииоводолинської РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21.04.2017 смт Липова Долина ' АГ» 101 - ОД,

Про облік дітей і підлітків 
шкільного віку

Керуючись статтями 53, 11 8, 119 Конституції України, стглею  14 Закон; 
України «Про освіту», статтями 6, 13, 22, 41 Закону Vкраїни «Про місцеві 
державні адміністрації», пунктом 2 статт 32 Закону Україні Ліро місцеве 
самоврядування», ні. виконання постанови Кабінету Міністрі з України від ! .і 
квітня 2000 №  646  «П ро затвердження Інструкції з облік/ і тей і підлітки 
шкільного віку» та з метою забезпечення здобуття громадянами України повнеє 
загальної середньої освіти:

1. Утворити робочу групу для виконання заходів, :оз"т;ангх з обліком 
дітей і підлітків шкільного віку, в складі згідно з додатком і дцгд-ток 1 ).

2. Закріпити території обслуговування мікрорайонів на се. днях пунктів л 
загальноосвітніми навчальними закладами з метою обліку ді гей та підлітків 
шкільного вік}', згідд о з додатком (додаток 2).

3. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селицлої рад:
1) призначити уповноважених для виконання роботи, го з ’язаної 

обліком дітей ї підлітків шкільного віку:
2) організувати й провести в період з 25 квітня до И травня 2(17 рок; 

інструктаж для осіб, щз відповідають за складання списків /дітей і підлітки; 
шкільного віку;

3) забезпечити складання слиск.в т і їх уточнений } мріти, і 15 травн: 
по 10 серпня 201 7 ( ку, згідне1 з додатком (додаток 3);

4) до 15 серпня 2017 року подати відділу освіти, моделі та спор"} 
районної державне і адміністрації два примірники списки дітей і підлітки- 
шкільного віку для • послідуючсго затвердження їх районною державнім, 
адміністрацією.

4. Відділу ос зі ти, молоді та спорту районної державно" аг міністрації:
1) забезпечиш здійсненая коорттинаційної роботи 5 обліку дітей т; 

підлітків шкільногс віку;



:!) після затвердження відповідним розпорядженням голови районів.-ї 
держи н е ї адміністрації списків дітей і підлітків шкільного віку до 25 серпня 
2017 року надати їх загал шоосвігкіх навчальним закладам району згідно з їх 
закріпленням за територіями обслуговування;

.1) зобов'язати керівників загальноосвітніх навчальних закладів до 5 
верес-5 2017 року на підставі списків забезпечити перевірку явки дітей і 
підліт ; в до загальноосвітніх навчальних закладів і до 10 вересня повернути г.і 
списки у нідділ освіти, мзлоді та спорту районної державної адміністрщіі з 
відмітками про те, чи з'яві лись учні на навчання:

4= забезпечити збереження спис кіз дітеї і підлітків шкільного віку разом 
з дозі. і:лии з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту 
в і ні х т азчальних закладах,

5 Центральній районній лікарні до 20 сер дня 2017 року скласти у двох 
примірниках і передати до відділу освіти, молоді та спорту 
райдержедміністрації списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами 
розухозего таї або) фі ш1: ното розвитку, які повинні навчатись 
загальноосвітніх навчальних закладах та закладах для дітей, що потреб ую>б 
соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також тих, які не можуть 
навчатися згідно з наданими висновками психолого-медико-педагогічної 
консультлгії, згідно з додагком (додаток 4).

6 Вважати .таким, іцс» втратило чинність, розпорядження голови 
Липоведолинеької районної державної адміністрації від 27.05,2016 № 2 5 7 -0 Д 
«Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення 
території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами у 
2016-201 7 навчальному ро ті».

7 Контроль за викоьанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації згідно розподілу обст’язків.

Ти мчасово виконуючий обов'язки
голов и Л иповодолинськсї ^
районної державної адміністрації В.М. Грипай

і
•«*



Додаток 2
до розпорядження голови 
Липово долинської районної 
державної адміністрації 
21.04.2017 № 1 9 1 -О Д

Території обслуговування мікрорайонів населених пунктів 
закріплених за загальноосвітніми навчальними закладами 

з метою обліку дітей та підлітків шкільного віку

Назва навчального заклад) Території обслуговування

іакрацький НВК: Байрацька 
' ОШ І-Ш ст.’-  Байрак,ький ДНЗ 
Л т оєодолинської районної рад а

с.Байрак, с.Довга Лука, с.Липівське

№
Зеїзський НВК: Беїзська ЗОНІ I- 
Ш ст. -  Беївськнй ДНЗ 
Лиг оєодолинської районної ради

с.Беєве, с.Куплеваха, с.Олегценксве

іерестівеька ЗОШ 1-ІЙ ст. 
. Іигоєодолинськоїрайонної ради

с.Берестівка, с.Яловий Окіп, 
с.Кімличка

(апустинсзка ЗОШ [-111 ст. 
. Іиг оєодолинськоїрайонної ради

с.Ка іус піці, с.Гришки, с.Клкси,
с.Тарасенки

Солядинепький НВК 
. Іиг оєодолинської районної ради

с.Колядинець, с.Великий Ліс, 
с.Вовкове, . с.Греки, с.Колісники, 
с.Костями

, Іипсполонинська спеціалізована 
іікола І-ІІІ ст. Липозодолинської
і ай зн зої ради

смт Липова Долина с.Псбиваг ка,
с.Червоіга Гірка

Московський НЕК 
. Іиг оєодолинської районної рад и

с.Московське, с Аршуки, с.Весела 
Долина (Московської сільської'* 
ради), с.Воропаї, с.Стягайлівка, 
с.Хоменкове

Іоді.тьківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
. Іиг оєодолинської районної ради

с.Подільки, с.Велика Лука, 
с.Потоп чха, с.Весела Долина 
(Подільні вської сільської ради), 
с .Колом і і і цева Долина

Ксанівський НЕК 
Лиг оєодолинської районної ради

с.Руеанівка

Саївський НВК: Саївська ЗОНІ I- 
11! ст. -  Саївський ДНЗ 
. Іиг оєодолинськоїрайонної ради

с.Саї, с.Товсте, с.Рудоман, с.Голуби, 
с.Нестеренки, с.Мар’янівка. 
с.Каопн., с.Антоненкове

Оєменівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
. І гоєодолинськоїрайонної ради

с.Семенівка, с.Новосеменівха

Дом
Выделение

Дом
Выделение

Дом
Выделение

Дом
Выделение

Дом
Выделение

Дом
Выделение



12 Синівська ЗОШ 1-Ш ст. 
Липоводолинської районної ради

с.Синівка, с Довжик

13 Калінінська ЗОШ 1-11 ст. 
Липоводолинської районної ради

с-ще Суха Грунь. с.Чирвине, 
с.Легуші; с.Галаїаець с.Веселе

14 Лучанська ЗОШ 1-І 1 сі. 
Липоводолинської районної ради

с.Лучка, с.Бухало зе

15 Панасївська ЗОШ 1-11 ст. 
Липоводолинської районної ради

с.Панасівка, с.Липівкз с.Столяреве

16 Підставська ЗОШ 1-11 ст. 
Липоводолинської районної ради

с.Підставки. с Слобідка, 
с.Мельникозе ТІідставської 
сільської ради ).

.17 Яганівський НВК 
Липоводолинської районної ради

с.Яганівка, с.Грабшина

18 Яснопільщанськил НВК 
Липоводолинської районної ради

с.Яснопільщина, с.Іванівка, 
с.Макіївське, с. Коцуп ' вьт.

Заступник голови Липоводолинської
районної державно: адміністрації 13.М. Грицай

Начальник відділу осв ти, молоді та 
спорту Липоводолинської районної 
державної адміністрації Л .М.Дмитр\ шкі


