
Графік надання інформації у І півріччі 2022 року 
 

Звіт 

Термін 

надання 

до УОА 

Форма 
Відповідальний 

в УОА 

Аналіз стану роботи з 

профілактики злочинності 

(щоквартальна статистична 

звітність) 

До 03.03 

До 03.06 

1. Форма-запит № СЗ-2, 

2. Описовий звіт, 

3. Статистична звітність 

про стан злочинності 

та правопорушень серед 

неповнолітніх (станом 

на 05.03.2022, 

05.06.2022) 

Борщ М.В. 

(borsh.marina@ukr.net) 

Аналіз стану роботи з питань 

соціального захисту дітей 

пільгових категорій 

(щоквартальна статистична 

звітність) 

До 03.03 

До 03.06 

1. Форма-запит № СЗ-1; 

2. Зведена таблиця: 

пільговий контингент 

ЗДО та ЗЗСО 

Дворник О.М. 

(yakowleva@ukr.net) 

Статистичні дані про охоплення 

позашкільною освітою дітей 

пільгових категорій та учнів 

девіантної поведінки 

До 25.01. 
Статистичний звіт 

 

Дворник О.М. 

(yakowleva@ukr.net) 

Борщ М.В. 

(borsh.marina@ukr.net) 

Статистичний звіт «Інформація 

про охоплення дітей з 

особливими освітніми 

потребами, у т.ч. дітей 

з інвалідністю, різними формами 

навчання станом на 20.01.2021» 

До 15.01 Форма-запит № КО-1  
Провозьон В.Г. 

(irincad@ukr.net) 

До 15.01 Форма-запит № КО-2-Б  
Дворник О.М. 

(yakowleva@ukr.net) 

Інформація про дітей з 

інвалідністю, які пересуваються 

на інвалідних візках та 

навчаються/виховуються у 

закладах освіти міста 

До 15.01 Форма ДО 
Дворник О.М. 

(yakowleva@ukr.net) 

Інформація про дітей, батьки 

яких загинули під час виконання 

службових обов’язків» 

(працівників правоохоронних 

органів, військовослужбовців, у 

т.ч. у зоні проведення 

АТО/ООС, шахтарів, 

журналістів) 

До 04.03 
Статистична звітність, 

текстова інформація 

Дворник О.М. 

(yakowleva@ukr.net) 

Інформація про виконання 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 27.11.2019 

№ 1335-р «Про затвердження 

Плану заходів з реалізації 

Національної стратегії 

реформування системи юстиції 

щодо дітей на період до 2023 

року» 

До 05.03 

До 05.06 
Описовий звіт 

Дворник О.М. 

(yakowleva@ukr.net) 

Борщ М.В. 

(borsh.marina@ukr.net) 

Верчикова І.В. 

(psy-ord@ukr.net 
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Інформація про стан виконання 

заходів Державної соціальної 

програми запобігання та 

протидії домашньому 

насильству за ознакою статі на 

період до 2025 року, 

затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 

24.02.2021 № 145 

До 10.06 
Описовий звіт 

 

Верчикова І.В. 

(psy-ord@ukr.net) 

Інформація про виконання 

Комплексної програми з 

протидії поширення наркоманії 

та зменшення шкоди від 

вживання психоактивних 

речовин у м. Харкові «Чисте 

місто» на 2021-2025 роки 

До 06.01 

До 27.03 

До 27.05 

Описовий звіт 
Борщ М.В. 

(borsh.marina@ukr.net) 

Списки учнів закладів загальної 

середньої освіти усіх типів і 

форм власності з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, - 

отримувачів пільги (право на 

пільговий проїзд у метрополітені 

та міському електротранспорті) 

станом на 01 число місяця 

До 05 

числа 

щомісячно 

Списки за визначеною 

формою в електронному 

вигляді у форматі Excel з 

розширенням «.xls» 

Дворник О.М. 

(yakowleva@ukr.net) 
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