
 
СТАВИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

           від 23 серпня 2018 року                       № 337 

 

Про організацію роботи щодо ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів Ставищенського району Київської області 

 

Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, 

,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про освіту”, ,,Про загальну середню 

освіту”, Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, 

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 

грудня 2017 року № 651 ,,Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного 

віку та учнів у Київській області” та з метою забезпечення своєчасного, 

належного обліку дітей шкільного віку та учнів у Ставищенському районі, 

виконання чинного законодавства у частині охоплення учнівської молоді 

повною загальною середньою освітою: 

 

1. Визначити відділ освіти Ставищенської районної державної 

адміністрації структурним підрозділом, відповідальним за створення та 

постійне оновлення реєстру дітей шкільного віку та учнів. 

 

2. Відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації, 

керівникам органів місцевого самоврядування, із залученням Ставищенського 

відділення Сквирського відділу поліції Головного управління національної 

поліції в Київській області та служби у справах дітей та сім’ї Ставищенської 

районної державної адміністрації, організувати ведення обліку дітей шкільного 

віку та учнів відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2017 року № 684. 

 

3. Затвердити Перелік закладів загальної середньої освіти, за якими 

закріплені території обслуговування дітей шкільного віку та учнів 

Ставищенського району Київської області, що додається. 
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4. Відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації 

забезпечити координацію роботи з обліку дітей шкільного віку та учнів 

відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 

року № 684. 

 

5. Затвердити Форми персональних даних дітей шкільного віку та учнів 

Ставищенського району Київської області, дітей шкільного віку, які зараховані 

до закладів загальної середньої освіти Ставищенського району Київської 

області та дітей шкільного віку, які відраховані із закладів загальної середньої 

освіти Ставищенського району Київської області, що додаються. 

 

6. Керівникам органів місцевого самоврядування: 

6.1) визначити структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за 

створення та постійне оновлення реєстру дітей шкільного віку та учнів в межах 

відповідної адміністративно - територіальної одиниці; 

6.2) організувати ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи 

перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 

шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний 

рік народження окремо) (далі - реєстр); 

6.3) забезпечити постійне оновлення реєстру протягом 10 робочих днів із 

дня отримання даних; 

6.4) відповідно до Форми персональних даних дітей шкільного віку та 

учнів Ставищенського району Київської області, затвердженої пунктом 5 цього 

розпорядження, надавати щорічно до 15 вересня на електронну адресу відділу 

освіти Ставищенської районної державної адміністрації (stavrvo@ukr.net), з 

наступним підтвердженням на паперових носіях, персональні дані дітей 

шкільного віку в межах відповідної адміністративно - територіальної одиниці 

(на кожен рік народження окремо) у форматі Excel. 

 

7. Керівникам органів місцевого самоврядування, службі у справах дітей 

та сім’ї Ставищенської районної державної адміністрації, Ставищенському 

відділенню Сквирського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Київській області, закладам загальної середньої освіти 

Ставищенського району постійно та своєчасно надавати на електронну адресу 

відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації 

(stavrvo@ukr.net), з наступним підтвердженням на паперових носіях 

персональні дані дітей шкільного віку, які зараховані до закладів загальної 

середньої освіти Ставищенського району Київської області та дітей шкільного 

віку, які відраховані із закладів загальної середньої освіти Ставищенського 

району Київської області відповідно до Форм, затверджених пунктом 5 цього 

розпорядження. 

 

 

 

mailto:stavrvo@ukr.net
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8. Керівникам органів місцевого самоврядування, службі у справах дітей 

та сім’ї Ставищенської районної державної адміністрації, Ставищенському 

відділенню Сквирського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Київській області про вжиті заходи інформувати відділ освіти 

Ставищенської районної державної адміністрації щороку до 05 жовтня для 

подальшого інформування департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації. 

 

9. Керівникам закладів загальної середньої освіти Ставищенського району 

організувати ведення обліку учнів відповідно до Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2017 року № 684. 

 

10. Службі у справах дітей та сім’ї Ставищенської районної державної 

адміністрації надавати у відділ освіти Ставищенської районної державної 

адміністрації дані про дітей, які потребують соціального і правового захисту 

та/або схильні до правопорушень. 

 

11. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови  

Ставищенської районної державної адміністрації від 04 травня 2012 року № 40 

,,Про облік дітей та підлітків шкільного віку в районі”. 

 

12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою 

 

 

 

Виконуючий обов’язки голови адміністрації                                 С.П. Кошіль 

 

 

Плахотнюк О.М. Шалієвська Т.С. 

Ківшар О.В. 

Кухарчук О.В. 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

розпорядження виконуючого 

обов’язки голови Ставищенської 

районної державної адміністрації 
                                                    

від 23.08.2018 № 337 

 

Перелік  

закладів загальної середньої освіти, за якими закріплені території 

обслуговування дітей шкільного віку та учнів Ставищенського району 

Київської області 

 

№ 
Назва дошкільного 

навчального закладу 
Територія обслуговування 

1. Бесідський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий 

садок” 

с. Бесідка 

2. Гейсиський дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) ,,Малятко” 

с. Гейсиха 

3. Гейсиська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів  с. Гейсиха 

4. Гостромогильський навчально-виховний 

комплекс ,,загальноосвітня школа I-III ступенів-

дитячий садок” 

с. Гостра Могила, с. Любча 

5. Журавлиський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) ,,Журавлик” 

с. Журавлиха 

6. Журавлиська загальноосвітня школа I-II 

ступенів-дитячий садок 

с. Журавлиха 

7. Іванівський дошкільний навчальний заклад  

(дитячий садок) ,,Івасик” 

с. Іванівка, с. Богатирка 

8. ОЗНЗ Іванівський навчально-виховний 

комплекс ,,загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дитячий садок” 

с. Іванівка, с. Богатирка 

9. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

,,Казка” Красилівської сільської ради 

с. Красилівка 

10. Красилівський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

агротехнічний ліцей”  

с. Красилівка 

11. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

,,Світлячок” Розкішнянської сільської ради 

с. Розкішна, крім вулиць: 

Незалежності, Паланської Надії, 

Франка, Гагаріна, Вишнева,  

пров. Гагаріна, Незалежності 

12. Розкішнянський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний 

ліцей” 

с. Розкішна, крім вулиць 

Незалежності, Паланської Надії, 

Франка, Гагаріна, Вишнева, 

пров. Гагаріна, Незалежності 
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13. Стрижавський дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) ,,Зірочка” 

с. Стрижавка 

14. Стрижавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

с. Сухий Яр, с. Червоне,  

с. Буковинське, с. Григорівська 

Слобода, с. Стрижавка 

15. Сухоярський дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) ,,Капітошка” 

с. Сухий Яр, с. Червоне,  

с. Буковинське, с. Григорівська 

Слобода 

16. Ставищенський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

педагогічний ліцей” № 1 

cмт Ставище вулиці: 

ген. Кравченка, Цимбала Сергія 

(Радянська) № 1-35 та № 2-50, 

Нагаївського Георгія № 37-111 та 

 № 57-174, Ювілейна, Водопійна, 

Незалежності, Килинова, Матросова, 

Перемоги, Ярова, Куницького, 

Сумська, Санаторна, Вишнева, 

Франка, Першотравнева, Перехідна, 

Енергетична, Солов’їна, Козацька, 

Пушкіна, Жовтнева, Спортивна, 

Берегова, Лісова, Лугова, 

Межигірська, Старикова, Річна, 

Шевченка, Заводська, Паланського, 

Лесі Українки, Партизанська, 

Ярослава Мудрого, Петра Шила, 

Тракторна, Київська, Сагайдачного, 

40-річчя Перемоги. 

Провулки: Героїв Чорнобиля, 

Куницького, Промислова, 

Першотравневий, Садовий, Лісовий, 

Межигірський, Матросова, 

Заводський 

17. Ставищенський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

юридичний ліцей” № 2 

cмт Ставище вулиці: 

Цимбала Сергія (Радянська) № 37-123 

та № 50-120, Нагаївського Георгія  

№ 2-54 та № 52-120, Березняківська, 

Ватутіна, Ладика Олександра, Зарічна, 

Хутірська, Гоголя, Таращанська, 

Нагірна, Гаврилова, Паркова, 

Горіхова, Симоненка Василя, 

Набережна, Прорізна, Покровська, 

Одеська, Піщана, Сонячна, 

Антонівська, Вишнева, Виноградна, 

Колгоспна, Зелена, Володимирська, 

Молодіжна, Кооперативна, 

Любомирська, Б. Хмельницького, 

Зоряна, Хліборобська, 

Маслозаводська, Поштова, Дачна, 

Кущова, Базарна, Кузнєцова, Миру, 

Підвальна, захисників України 

Затишна, пр. Зарічний, пр. Парковий, 

Набережний, Гаврилова,   

пр. Симоненка Василя. 
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с. Розкішна вулиці: Незалежності, 

Паланської Надії, Франка, Гагаріна, 

Вишнева, пров. Гагаріна, 

Незалежності 

18. Ставищенський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 3 ,,Сонечко” 

смт Ставище вулиці: 

ген. Кравченка, Цимбала Сергія 

(Радянська) № 1-35 та № 2-50, 

Нагаївського Георгія № 37-111 та  

№ 57-174, Ювілейна, Водопійна, 

Незалежності, Килинова, Матросова, 

Перемоги, Ярова, Куницького, 

Сумська, Санаторна, Вишнева, 

Франка, Першотравнева, Перехідна, 

Енергетична, Солов’їна, Козацька, 

Пушкіна, Жовтнева, Спортивна, 

Берегова, Лісова, Лугова, 

Межигірська, Старикова, Річна, 

Шевченка, Заводська, Паланського, 

Лесі Українки, Партизанська, 

Ярослава Мудрого, Петра Шила, 

Тракторна, Київська, Сагайдачного, 

40-річчя Перемоги. 

Провулки: Героїв Чорнобиля, 

Куницького, Промислова, 

Першотравневий, Садовий, Лісовий, 

Межигірський, Матросова, 

Заводський 

19. Ставищенський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 2 ,,Золота рибка” 

смт. Ставище вулиці: 

Цимбала Сергія (Радянська) № 37-123 

та № 50-120, Нагаївського Георгія  

№ 2-54 та № 52-120, Березняківська, 

Ватутіна, Ладика Олександра, Зарічна, 

Хутірська, Гоголя, Таращанська, 

Нагірна, Гаврилова, Паркова, 

Горіхова, Симоненка Василя, 

Набережна, Прорізна, Покровська, 

Одеська, Піщана, Сонячна, 

Антонівська, Вишнева, Виноградна, 

Колгоспна, Зелена, Володимирська, 

Молодіжна, Кооперативна, 

Любомирська, Б.Хмельницького, 

Зоряна, Хліборобська, 

Маслозаводська, Поштова, Дачна, 

Кущова, Базарна, Кузнєцова, Миру, 

Підвальна, захисників України 

Затишна. Провулки Зарічний, 

Парковий, Набережний, Гаврилова,  

Симоненка Василя. 

С. Розкішна вулиці Незалежності, 

Паланської Надії, Франка, Гагаріна, 

Вишнева, пров. Гагаріна, 

Незалежності 
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20. Торчицький навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа I-II ступенів-дитячий 

садок” 

с. Торчиця 

21. Антонівський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа I-II ступенів-дитячий 

садок” 

с. Антонівка 

22. Брилівський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа I-II ступенів-дитячий 

садок” 

с. Брилівка 

23. Василиська ,,загальноосвітня школа I-II 

ступенів-заклад дошкільної освіти” 

с. Василиха 

24. Винарівський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа I-II ступенів-дитячий 

садок” 

с. Винарівка, с. Вишківське 

25. Кривецький дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) ,,Дзвіночок” 

с. Кривець 

26. Кривецька загальноосвітня школа I-II ступенів  с. Кривець 

27. Філія ОЗНЗ Полковницький навчально-

виховний комплекс ,,загальноосвітня школа I-II 

ступенів-дитячий садок” 

с. Полковниче 

28. Попружнянський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа I ступеня-дитячий 

садок” 

с. Попружна 

29. Розумницький навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа I ступеня-дитячий 

садок” 

с. Розумниця 

30. Сніжківський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа I ступеня-дитячий 

садок” 

с. Сніжки 

31. Станіславчицький навчально-виховний 

комплекс ,,загальноосвітня школа I-II ступенів-

дитячий садок” 

с. Станіславчик 

32. Юрківський навчально-виховний комплекс 

,,загальноосвітня школа I ступеня-дитячий 

садок” 

с. Юрківка 

33. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

,,Ромашка” Ясенівської сільської ради 

с. Ясенівка 

34. Ясенівська загальноосвітня школа I-II ступенів-

дитячий садок 

с. Ясенівка 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                        Т.С. Шалієвська 
 

 

Плахотнюк О.М. 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

розпорядження виконуючого 

обов’язки голови Ставищенської 

районної державної адміністрації 
                                                    

від 23.08.2018 № 337 

 

Форма  

персональних даних дітей шкільного віку та учнів (назва закладу) 

Ставищенського району Київської  

області __________ року народження  
 

(станом на 05 вересня) 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

дитини 

 

Дата 

народження 

Місце 

проживання чи 

перебування 

Місце 

навчання 

(заклад 

освіти) 

Форма 

навчання 

Форма  

навчання та 

належність 

до категорії 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

Директор ЗЗСО                                    _________                                         _____________ 
                                                                  (підпис)                                                                 (ПІБ) 

 

Форма  

персональних даних дітей шкільного віку, які зараховані до закладів 

загальної середньої освіти (назва закладу) 

 Ставищенського району Київської області 

 
(щомісячно, до 15 числа наступного місяця) 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

дитини 

 

Дата 

народження 

Місце 

проживання чи 

перебування 

Місце 

навчання 

(заклад 

освіти) 

Форма 

навчання 

Форма  

навчання та 

належність 

до категорії 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Директор ЗЗСО                                    _________                                         _____________ 
                                                                  (підпис)                                                                 (ПІБ) 
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Форма  

персональних даних дітей шкільного віку, які відраховані із закладів 

загальної середньої освіти (назва закладу)  

Ставищенського району Київської області 

 
(щомісячно, до 15 числа наступного місяця) 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

дитини 

 

Дата 

народження 

Місце 

проживання чи 

перебування 

Місце 

продовження 

навчання 

(назва закладу 

освіти) 

Категорія особи з 

особливими освітніми 

потребами 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Директор ЗЗСО                                    _________                                         _____________ 
                                                                  (підпис)                                                                 (ПІБ) 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                            Т.С. Шалієвська 
 

 

Плахотнюк О.М. 


