УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
вул. Рад, 21, с. Нова Романівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область,
інд. 11744, тел. (04141) 61-635, е-mail: bronykyosvita@gmail.com

НАКАЗ
20.04.2021

№35-ОД

Про організацію обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів у 2021 році
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017
року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 19.09.2018 року №806), листа Міністерства освіти і
науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей
дошкільного віку», розпорядження сільського голови від 20.04.2021 року
№98 «Про облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 2021 році», з
метою прогнозування мережі закладів дошкільної освіти відповідно до
освітніх запитів населення та з метою 100% залучення дітей дошкільного та
шкільного віку до суспільного виховання, своєчасної подачі звітності до
обласного управління освіти
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною особою за ведення реєстру і координації
діяльності закладів дошкільної освіти з питань по веденню обліку дітей
інспектора з питань освіти ДАНИЛЬЧУК Анну Петрівну. (Забезпечує
отримання від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку).
2. Призначити відповідальною особою за ведення реєстру і
координації діяльності закладів загальної середньої освіти з питань ведення
обліку дітей шкільного віку інспектора з питань освіти КОКУТЬ Галину
Антонівну. (Забезпечує отримання від місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та закладів освіти інформацію про
кількість їх вихованців).
3. Затвердити паперову та електронну форми реєстру ведення обліку
дітей дошкільного та шкільного віку згідно додатку 2.

4. Інспекторам з питань освіти відділу освіти, молоді та спорту
Брониківської сільської ради ДАНИЛЬЧУК А.П. та КОКУТЬ Г.А.:
4.1. Організувати облік дітей дошкільного та шкільного віку, які
проживають чи перебувають в межах території Брониківської сільської ради,
шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них із
залученням начальника служби у справах дітей Брониківської сільської ради.
4.2. Здійснювати збір інформації про дітей віком від 0 до 6(7) та від 6(7)
до 18 років, її обробку протягом 10 робочих днів з дня отримання, у тому
числі звіряння з даними реєстру та у разі потреби вносити відповідні зміни та
доповнення до нього.
4.3. Вносити до реєстру наступні персональні дані дитини: прізвище,
ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи
перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність
до категорії осіб з особливими освітніми потребами.
4.4. До 15.09.2021 року зібрати дані про учнів, зарахованих до закладів
загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти, які
проживають чи перебувають у межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру
даних про них (на кожний рік народження окремо).
4.5. У встановлені строки подати звітність по розвитку дошкільної та
шкільної освіти в громаді та охопленню дітей освітою до обласного
управління освіти.
4.6. До 05.06.2021 року надати інформацію по обліку дітей
дошкільного віку начальнику відділу освіти Павлюк С.А. для
узагальнюючого наказу.
4.7. Забезпечити ознайомлення керівників закладів загальної середньої
та дошкільної освіти із Порядком ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2017 року №684 (зі змінами).
5. Покласти персональну відповідальність за подачу достовірних
даних про дітей дошкільного віку по персоніфікованих списках та списках
дітей, які є вихованцями ЗДО, на директорів закладів дошкільної освіти:
- Шапран Ніну Михайлівну (Новороманівський ЗДО);
- Данюк Наталію Вікторівну (Слободороманівський ЗДО);
- Василенко Людмилу Миколаївну (Тупалецький ЗДО);
- Андрєєву Наталію Анатоліївну (Федорівський ЗДО);
- Савицьку Катерину Володимирівну (Барвинівський ЗДО);
- в/о Деркач Людмилу Іванівну (Яворівський ЗДО).
- Косянчук Ірину Євгенівну (Несолонський ЗДО).
6. Покласти персональну відповідальність за подачу достовірних
даних про дітей шкільного віку, які є учнями ЗЗСО, на директорів закладів
загальної середньої освіти:
1. Надієвця Петра Івановича – директора Новороманівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
2. Левченко Аллу Костянтинівну – директора Слободороманівського ліцею;

3. Богинську Анжелу Олександрівну – директора Тупалецької ЗОШ І-ІІ
ступенів;
4. Черниша Віктора Миколайовича – директора Федорівської ЗОШ І-ІІ
ступенів;
5. Щепер Людмилу Томашівну – директора Барвинівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
6. Радзивіл Тетяну Вікторівну – директора Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів;
7. Залізницьку Олену Володимирівну – директора Варварівської ЗОШ І-ІІ
ступенів;
8. Верещинську Ірину Михайлівну – директора Поліянівської ЗОШ І-ІІ
ступенів
9. Рошку Світлану Петрівну – директора Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
7. Закріпити за закладами дошкільної та загальної середньої освіти
Брониківської сільської ради території обслуговування згідно з додатком 1.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на інспекторів з питань
освіти Данильчук А.П. та Кокуть Г.А.
Начальник відділуосвіти,
молоді та спорту

С.А.Павлюк

З наказом ознайомлені:

А.П.Данильчук
Г.А.Кокуть

Додаток 1
до наказу відділу освіти
від 20.04.2021 №35-ОД
СПИСОК
територій обслуговування, закріплених за закладами
загальної середньої освіти Брониківської ОТГ у 2021 році
№
з/п
1.

2.

3.

Заклад освіти

Територія обслуговування

Новороманівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів

1. с. Нова Романівка
2. с. Перемога
3. с. Броники
4. с. Кропивня
5. с. Марушівка
6. с. Кущове
7. с. Вершниця
8. с. Кам’яний Майдан
9. с. Миколаївка
10.с. Романівка

Новороманівський ЗДО

1. с. Нова Романівка
2. с. Перемога
3. с. Броники
4. с. Кропивня
5. с. Марушівка
6. с. Кам’яний Майдан
7. с. Миколаївка
8. с. Романівка
9. с. Варварівка
10.с. Болярка
11.с. Лагульськ

Слободороманівський ліцей

1. с. Слобода Романівська
2. с. Ужачин
3. с. Яблуневе

Слободороманівський ЗДО

1.
2.
3.
4.
5.

Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

с. Слобода Романівська
с. Ужачин
с. Яблуневе
с. Кущове
с. Вершниця

1. с. Барвинівка
2. с. Тальки
3. с. Тальківка

Барвинівський ЗДО

1. с. Барвинівка
2. с. Тальки
3. с. Тальківка

Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів

1. с. Яворівка
2. с. Лебедівка
3. с. Владин

Яворівський ЗДО

1. с. Яворівка
2. с. Лебедівка
3. с. Владин

5.

Варварівська ЗОШ І-ІІ ступенів

1. с. Варварівка
2. с. Лагульськ

6.

Тупалецька ЗОШ І-ІІ ступенів

1.
2.
3.
4.

с. Тупальці
с. Абрамок
с. Катюха
с. Новозелене

Тупалецький ЗДО

1.
2.
3.
4.

с. Тупальці
с. Абрамок
с. Катюха
с. Новозелене

4.

7.

Поліянівська ЗОШ І-ІІ ступенів

1. с. Поліянівка
2. с. Вироби
3. с. Малинівка

8.

Федорівська ЗОШ І-ІІ ступенів

1. с. Федорівка

Федорівський ЗДО

1. с. Федорівка

9.

Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Несолонський ЗДО

1. с. Несолонь
2. с. Теснівка
3.с. Дубівка
1. с. Несолонь
2. с. Теснівка
3. с. Дубівка
4. с. Поліянівка
5. с. Вироби
7. с. Малинівка

Додаток 2
до наказу відділу освіти
від 20.04.2021 №35-ОД

ІНФОРМАЦІЯ
про дітей, які проживають на території Брониківської сільської ради
№ з/п

2.
3.
4.
5.
6.
7.
…

Прізвище, ім’я, по
батькові дитини

Дата
народження

Місце проживання
(перебування)

Місце навчання

Форма
навчання
(згідно ст. 9
ЗУ «Про
освіту»)

Належність
до категорії
осіб з ООП

Копія

УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
вул. Рад, 21, с. Нова Романівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область,
інд. 11744, тел. (04141) 61-635, е-mail: bronykyosvita@gmail.com

НАКАЗ
№21-ОД

12.03.2021
Про введення режиму самоізоляції
у Новороманівському ЗДО

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 17 лютого 2021 року №104, постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 року №55 «Про
затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)», розпорядження голови Брониківської сільської ради від 12.03.2021 року
№60 «Про введення режиму самоізоляції у Новороманівському ЗДО», у
зв’язку із підтвердженим випадком захворювання на COVID-19 працівника
Новороманівського ЗДО, з метою недопущення інфікування та запобігання
поширенню коронавірусної хвороби
НАКАЗУЮ:
1. Новороманівський заклад дошкільної освіти перевести на режим
самоізоляції з 12.03.2021 по 25.03.2021 року включно.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

С.А.Павлюк

Згідно з оригіналом
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

С.А.Павлюк

