
 

 

 

 

УКРАЇНА 

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ  

 

«06» вересня 2021  року м.Семенівка                         № 124 
 

 
 

Про проведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів  
 

На виконання статті 66 Закону України «Про освіту», керуючись 

статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 

липня 2019 року №681), відповідно до рішень восьмої сесії Семенівської 

міської ради восьмого скликання від 17 червня 2021 року №266 «Про 

пониження ступеня та зміну назви Іванівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Семенівської міської ради Чернігівської області» та 

№267 «Про припинення юридичної особи Хотіївського закладу загальної 

середньої освіти І ступеня Семенівської міської ради Чернігівської області 

шляхом ліквідації», з метою забезпечення здобуття повної загальної 

середньої освіти усіма дітьми шкільного віку, які проживають на території 

Семенівської територіальної громади 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти Семенівської міської ради згідно додатку 1.   

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Оприлюднити рішення виконавчого комітету Семенівської міської 

ради від 03 вересня 2021 року №419 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Семенівської міської ради від 02 лютого 2021 №99 «Про 

організацію ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» на офіційних сайтах 

закладів освіти. 

2.2. Забезпечити якісне і своєчасне 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 17 липня 2019 року 

№681). 

 



2.3. Організувати та вести облік учнів у закладах освіти. Проводити 

систематичну роботу в інформаційній системі управління освітою (ІСУО) та 

постійно оновлювати реєстр даних про учнів, які зараховані до закладу освіти 

згідно додатку 2.  

2.4. Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей 

шкільного віку та учнів призначати уповноважених осіб з числа працівників 

закладів загальної середньої освіти. 

2.5. Щороку, не пізніше 05 вересня, вносити відомості в інформаційну 

систему управління освітою (ІСУО) про місце реєстрації та проживання учнів, 

які зараховані до закладу освіти. 

2.6. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його 

відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або 

відраховується учень, подає не пізніше 10 числа наступного місяця відділу 

освіти, молоді та спорту дані такого учня, у тому числі місце продовження 

здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти). 

2.6. Налагодити співпрацю з представниками комунального закладу 

«Семенівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Семенівської міської ради, Семенівським відділенням поліції Новгород – 

Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області та зі службою у справах 

неповнолітніх та дітей, щодо виявлення дітей та підлітків шкільного віку, які 

не приступили до освітнього процесу (станом на 10 вересня). 

2.7. Щорічно до 15 вересня надавати головному спеціалісту відділу 

освіти, молоді та спорту Денисенко О.М. розгорнуту інформацію про вжиті 

заходи щодо залучення таких дітей до навчання. 

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на керівників закладів 

загальної середньої освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник         Олена КРЕСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОДАННЯ: 

головний спеціаліст відділу  

освіти, молоді та спорту     ДЕНИСЕНКО О.М. 

     

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
методист методичного кабінету  

дошкільної, загальної середньої та  

позашкільної освіти відділу освіти,  

молоді та спорту      КУРПАС І.І.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 1 

  до наказу відділу освіти,  

  молоді та спорту  

  від 06 вересня 2021 року №124 

 

 

Території обслуговування,  

закріплені за закладами загальної середньої освіти  

Семенівської міської ради  

 

 

Назва закладу Територія обслуговування 

Семенівський ЗСО І-ІІІ ст. №1 - вулиці: Центральна з провулками, Щимель, 

Самойловича з провулками, Лесі Українки, 

Дарвіна, Калинова, Сотниківка, Замістя, 

Садова, Комунальна, Нова, Паркова, 

Широкий План, Качукова, Енергетиків, 

Красна, В.Сенько з провулками, Кавказька, 

Зарічна, Кути, с.Лісківщина, с.Логи, 

с.Михайлове, с.Прогрес, с.Ракужа, 

с.Березовий Гай, с.Карповичі 

Семенівська гімназія №2 - вулиці: Б.Хмельницького з №2 по №42, з 

№1 по №45, Шкільна з №2 по №40, з №1 по 

№43, Жовтнева з №2 по №40, з №1 по №51, 

Вишнева з №1 по №21, з №2 по №26, 

Сонячна, Горавовка, Березова Роща, 

Дахновича, Пряма з №2 по №100, з №1 по 

№109, Першотравнева, Шевченко, 

Лікарняний Хуторок, Польова, 

Скоробагатого, Лісова, Молодіжна, 

провулки Б.Хмельницького та Жовтневий, 

Прикордонників, Гагаріна, В.Коробко, 

Червона Площа, Мирна 

Семенівський ЗСО І-ІІІ ст.№3 - вулиці: Б.Хмельницького з №44 та №57 до 

кінця вулиці, Вишнева з №23 та №28 до 

кінця вулиці, Жовтнева з №42 та №53 та до 

кінця вулиці, Приозерна, Привокзальна, 30 

років Перемоги, Лугова, Шкільна з №42 та 

№45 до кінця вулиці, Ювілейна, 

с.Миколаївка, с. Залізний Міст 

Семенівський ЗСО І-ІІ ст. №5 - вулиці: Пряма з №102 та №111 до кінця 

вулиці, Новоселиця, Мирошниківка, 

Прохоровщина, М.Мотори, Кайдашівка, 

Максима Грачова, провулки Квітневий та 

Зелений 

Машівський ЗСО І-ІІІ ст. - с.Машеве, с.Ферубки 



Костобобрівський ЗСО І-ІІІ 

ст. 

- с.Костобобрів, с.Сергіївське, с.Архипівка, 

с.Зоря, с.Леонівка, с.Галаганівка, 

с.Грем’ячка  

Погорільський ЗСО І-ІІІ ст. - с.Погорільці, с.Лосівка, с.Тополівка, 

с.Орликівка, с.Баранівка, с.Блешня, с.Мхи, 

с.Першотравневе, с.Стара Гутка, 

с.Вільшанка, с.Жаданівка, с.Лосевочка, 

с.Шведчина 

Тимоновицький ЗСО І-ІІІ ст. - с.Тимоновичі, с.Заріччя, с.Калинівське, 

с.Медведівка, с.Брониви, с.Луб’яне, 

с.Чорнозем,  с.Хотіївка, с.Дачне, 

с.Кринички 

Олександрівський ЗСО І-ІІІ 

ст. 

- с.Олександрівка, с.Газопровідне, с.Зелена 

Роща, с.Карасі, с.Криульки, 

с.Максимихине, с.Угли, с.Фроли 

Янжулівська філія І-ІІ ст. 

Семенівської гімназії №2 

- с.Янжулівка, с.Покровське 

Чорнорізький ЗСО І-ІІ ст. - с.Чорний Ріг, с.Бобрик Другий, 

с.Козилівщина, с.Лубня 

Іванівський ЗСО І-ІІ ст. - Іванівка, с.Зелений Гай, с.Іван-Путь, 

с.Кривуша, с.Марс, с.Ракути, с.Східне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 2 

  до наказу відділу освіти,  

  молоді та спорту   

  від 06 вересня 2021 року №124 

 

До реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку 

 

№з/п Прізвище, ім’я 

та 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 

      

 


