
Протокол № 8  

селекторної наради керівників закладів освіти Лебединської міської 

територіальної громади 

 від 22.09.2022 року                                                              

  Порядок денний 

1. Про стан ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у 

Лебединській міській територіальній громаді. 

                                                                                       (Доп. Любов Влезько) 

2. Про раціональне формування фактичної мережі класів закладів загальної 

середньої, груп дошкільної та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному 

році. 

                                                                            (Доп. Вікторія Нечипоренко) 

 

1. Про стан ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у 

Лебединській міській територіальній громаді. 

По першому питанню слухали спеціаліста відділу освіти Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Влезько Л.М., яка довела до відома присутніх, що на виконання статті 53 

Конституції України, статей 14, 35 Закону України «Про освіту», статей 6, 18 

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України 

«Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 

«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», 

наказу Держкомстату України від 06.08.2010 № 317 «Про затвердження 

форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про 

кількість дітей шкільного віку» (зі змінами), з метою контролю за здобуттям 

учнями повної загальної середньої освіти щорічно проводиться своєчасний і 

в повному обсязі облік дітей та підлітків шкільного віку (виступ додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Спеціалісту Управління освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Лебединської міської ради Влезько Л.М. забезпечити збереження 

списків дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким на 1 вересня 

виповнилося 5 років, що проживають на території Лебединської міської 

територіальної громади. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Неухильно виконувати Порядок ведення обліку дітей шкільного 

віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

13.09.2017 року № 684.           



2.2. Щоденно контролювати відвідування учнями навчальних занять, 

з'ясовувати причини відсутності їх на уроках, встановлювати місце 

перебування дитини.  

2.3. У разі відсутності учня на навчальних заняттях протягом 10 

робочих днів підряд без поважної причини невідкладно повідомляти про 

таких школярів службу у справах дітей.               

 

2. Про раціональне формування фактичної мережі класів закладів 

загальної середньої, груп дошкільної та позашкільної освіти у 2022/2023 

навчальному році. 

По другому питанню слухали провідного спеціаліста відділу освіти 

Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської 

міської ради Нечипоренко В.А. 

Вона довела до відома присутніх, що відповідно до Закону України 

«Про загальну середню освіту» органи місцевого самоврядування створюють 

умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти. З цією 

метою вони формують оптимальну мережу закладів для надання якісних та 

доступних освітніх послуг (виступ додається).       

УХВАЛИЛИ: 

1. Спеціалісту Нечипоренко В.А. тримати на постійному контролі стан 

фактичної наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти. 

2. З метою приведення мережі закладів загальної середньої освіти у 

відповідність до законодавства з урахуванням соціально-економічної та 

демографічної ситуації оприлюднити повідомлення про проведення 

громадського обговорення (слухання) щодо перепрофілювання (зміни 

типу) закладів освіти Лебединської міської територіальної громади – 

Пристайлівського та Маловисторопського. 

 

 

 Начальник                                                                Тетяна ГРИМАЙЛО 


