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Про підсумки роботи щодо обліку дітей 

шкільного віку та учнів у 2021 році 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію», 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України  

від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів», від 30.08.2007 № 1068 «Про 

затвердження типових положень про службу у справах дітей», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних  

та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 № 938 «Про 

затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції 

щодо її заповнення», наказів Департаменту освіти Харківської міської ради  

від 25.03.2021 № 62 «Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів», 

керуючись рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради  

від 12.06.2019 № 430 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів» та від 21.12.2021 №899 «Про підсумки обліку дітей шкільного 

віку та учнів та визначення дати початку приймання заяв про зарахування дітей 

до 1-х класів у 2022 році», наказу Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради від 01.04.2021 № 39 «Про 

організацію обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою контролю 

за здобуттям дітьми повної  загальної середньої освіти Управлінням освіти та 

закладами освіти району  здійснено ряд заходів для обліку дітей шкільного віку 

та учнів. 

Управлінням освіти ведеться облік дітей шкільного віку та учнів, які 

проживають чи перебувають в межах Індустріального району міста Харкова, 
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шляхом підтримання в актуальному стані реєстру даних про них (далі — 

Реєстр).  

Наказом голови адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради  від 23.10.2020 №142 «Про закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти Індустріального району м. Харкова у 2021 

році» закріплено території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти району. Наказ своєчасно оприлюднений на офіційному сайті Управління 

освіти. На сайтах закладів загальної середньої освіти наявна інформація щодо 

закріпленої території обслуговування.  

На підставі даних Реєстру складено і подано статистичний звіт за формою 

№ 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» через Державну 

інформаційну систему управління освітою (ДІСО).  

За даними звіту №77-РВК кількість дітей шкільного віку в Індустріальному 

району м. Харкові станом на 05.09.2021 складає 15708 осіб. З них навчається  

в закладах освіти для здобуття повної загальної середньої освіти – 15683 особи, 

у тому числі в закладах загальної середньої освіти усіх ступенів – 15103,  

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 539, у закладах вищої 

освіти 41.  

Залишається невідпрацьованим механізм урахування дітей з Харківської 

області, які вступили на навчання до закладів професійно-технічної та вищої 

освіти і тимчасово перебувають на території Індустріального району міста 

Харкова. Зазвичай ці діти залишаються в Реєстрі територіальної громади за 

місцем реєстрації, хоча фактично змінюють місце проживання.  

Не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти 25 осіб.  

З них не навчаються за станом здоров’я – 14 осіб. Серед дітей шкільного віку та 

учнів Індустріального району м. Харкова 11 дітей 6-річного віку, які станом на 

01.09.2021 не вступили на навчання до закладів загальної середньої освіти  

(у минулому навчальному році – 3).  

Кількість дітей п’ятирічного віку зменшилась у порівнянні з минулим 

роком: у 2021/2022 навчальному році – 1374 дитини, у 2020/2021 навчальному 

році – 1463 дитини. 

 На кінець І семестру 2021/2022 навчального року не навчаються без 

поважної причини 2 учні (ХСШ №155 – 1 учень, ХЗОШ №157 – 1 учень). 

Ураховуючи вищезазначене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л.: 

1.1. Підтримувати Реєстр в актуальному стані. 

Постійно 

1.2. Здійснювати облік дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи 

перебувають у межах Індустріального району м. Харкова. 

Постійно 

1.3. Здійснювати обробку даних дітей шкільного віку та учнів під час їх 

обліку відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
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Постійно 

1.4. Тримати під контролем питання охоплення навчанням дітей 

шестирічного віку. 

Постійно 

1.5. Видати наказ «Про проведення обліку дітей шкільного віку та учнів в 

2022 році». 

До 01.04.2022 

1.6. Забезпечити суворе дотримання вимог законодавства України 

в частині обліку дітей шкільного віку, їх зарахування, відрахування 

та переведення до інших закладів освіти, обліку відвідування учнями школи. 

Постійно 

1.7. Проаналізувати результати розподілу і закріплення території 

обслуговування і врахувати під час розподілу і закріплення за закладами освіти 

території обслуговування на наступний рік. 

До 01.10.2022 

1.8. Тримати під контролем питання повернення до навчання учнів, які не 

відвідують заклади загальної середньої освіти без поважних причин. 

Постійно 

1.9. Розмістити цей наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

31.12.2021 

2.  Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Забезпечити суворе дотримання вимог законодавства України 

в частині обліку дітей шкільного віку, їх зарахування, відрахування 

та переведення до інших закладів освіти, обліку відвідування учнями школи. 

Постійно 

2.2. Вживати заходів щодо залучення до навчання дітей, які не охоплені 

навчанням, та повернення до навчання учнів, які не відвідують школи без 

поважної причини, зі зверненням до відповідного територіального органу 

Національної поліції та районної служби у справах дітей Департаменту служб у 

справах дітей Харківської міської ради.  

У разі потреби 

2.3. Тримати під контролем якість та своєчасність занесення даних до 

програми «Курс «Школа». 

Постійно 

3. Керівникам ЗЗСО №№155, 157 вжити вичерпних заходів з метою 

повернення до навчання учнів, які не відвідують заклади загальної середньої 

освіти без поважних причин. 

До 10.01.2022 

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти                                              О.Л. ЗБИЦЬКА 

 
Паламар            Грицун 
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З наказом від 29.12.2021 № 114 ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника 

Управління освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління 

освіти 

 

Паламар Д.Л.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


