
 
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

МЕЛІТОПОЛЬСКОЇ РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 
 

15.03.2021                                               Костянтинівка                                                     № 026 

 

Про організацію проведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та  

учнів Костянтинівської сільської ради 

Мелітопольського району 
 

На виконання розпорядження сільського голови Костянтинівської сільської ради 

Мелітопольського району Запорізької області від 11.03.2021 № 21-р «Про ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» та з метою забезпечення здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти дітьми дошкільного та шкільного віку, створення та постійного 

оновлення реєстру даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи 

перебувають у межах Костянтинівської сільської ради, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати координацію дій між різними структурними підрозділами щодо 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають  чи перебувають в межах 

Костянтинівської сільської ради у 2021 році відповідно до Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017   № 684 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806). 

 

2. Затвердити форму реєстру даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (додаток 1). 

 

3. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої 

освіти (додаток 2). 

 

4. Відповідальним у відділі освіти, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради 

за створення та оновлення даних у реєстрі дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які 

проживають  чи перебувають у межах Костянтинівської сільської ради призначити головного 

спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Кралічек О. Й. 

 

5. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Кралічек О. Й.: 

 

1) забезпечити контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, які проживають  у межах Костянтинівської сільської ради; 

 

2) створити реєстр дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають  чи 

перебувають у межах Костянтинівської сільської ради на підставі даних, отриманих від 

відповідальних осіб за облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в сільській раді та 

закладів загальної середньої освіти Костянтинівської сільської ради; 
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3) забезпечити до 18 вересня 2021 року та протягом року оновлення реєстру даних про 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів; 

 

4) вносити зміни до реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які 

проживають  чи перебувають у межах Костянтинівської сільської ради протягом 10 робочих 

днів із дня отримання відповідної інформації; 

 

5) забезпечити обробку зведених статистичних звітів про кількість дітей дошкільного 

та шкільного віку та подання їх до відділу освіти райдержадміністрації та  Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації згідно з термінами; 

 

6) забезпечити дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист 

персональних даних». 

 

6. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти Костянтинівської 

сільської ради для постійного оновлення реєстру даних: 

  

1) подавати до відділу освіти дані про кількість вихованців, які відвідують заклади 

дошкільної освіти або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом, щорічно до 

10 вересня на кожен рік окремо за формою згідно додатку 1; 

 

2) подавати до відділу освіти дані про всіх учнів, які зараховані до закладу загальної 

середньої освіти щорічно до 10 вересня на кожен рік окремо за формою згідно додатку 1; 

 

3) надавати інформацію про рух учнів (переведення, відрахування або зарахування) не 

пізніше 15 числа наступного місяця; 

 

4) співпрацювати зі службою у справах дітей Костянтинівської сільської ради та 

постійно тримати на контролі відвідування учнями навчальних занять у закладі освіти. 

7. Керівнику інклюзивно-ресурсного центру Костянтинівської сільської ради надавати 

до відділу освіти підтвердження інформації про належність дитини до категорії ООП або 

висновок про комплексну оцінку дитини щорічно до 10 вересня. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу                                                                           Наталія ГОРЄВА 

 

 

 
Ольга Кралічек  43 83 76  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу начальника відділу освіти, молоді  

та спорту Костянтинівської сільської ради  

15.03.2021 № 026 

 
СПИСОК 

закріплених територій обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти і призначених відповідальних осіб для 

створення та оновлення реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

 

Назва сільської 

ради 

Назва закладу 

освіти, який 

забезпечує 

отримання 

дошкільної або 

загальної середньої 

освіти 

Закріплена територія 

Відповідальна 

особа для 

створення та 

оновлення реєстру 

дітей дошкільного, 

шкільного віку та 

учнів 

Відповідальна особа, 

яка веде облік учнів 

або вихованців, 

зарахованих до 

закладу освіти 

Костянтинівська 

сільська рада 

Вознесенська 

гімназія «Орієнтир» 

вул. Миру з №1 по №247, з №2 по №202;  

вул. Молодіжна з №2 по №94, з №1 по №97;  

вул. ім. Г. М. Зубенка з №1 по №175, з №2 по 

№150;  

вул. Кримська з №2 по №214, з №1 по №209;  

вул. Польова з №2 по №120, з №1 по №145а;  

вул. Дружби з №2 по №38-а, з №1 по №41;  

вул. Степова з №1 по №35, з №2 по №28 

Кралічек О.Й., 

головний 

спеціаліст відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

Директор ЗЗСО 

Вознесенська  

ЗШ І–ІІІ ступенів 

вул. Садова, Городня, Шкільна,  

вул. Миру з №249 до кінця, з №202а до кінця;   

вул. Дружби з №40 до кінця, з №43 до кінця;  

вул. ім. Г. М. Зубенка з №152 до кінця, з №177а 

до кінця;  

вул. Польова з №122 до кінця, з №145б до кінця;   

вул. Кримська з №216 до кінця, з №211 до кінця;  

вул. Молодіжна з №96 до кінця, з №99 до кінця;  

вул. Степова з №43 до кінця, з №34 до кінця 

Директор ЗЗСО  

Вознесенський 

заклад дошкільної 

освіти «Теремок»  

 

 

с. Вознесенка Завідувач ЗДО 



Костянтинівський 

ліцей «Ерудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вул. Першотравнева, Лугова, Трудова, 

Партизанська, Сагайдачного,  

пров. Красуцького, Шкільний, Науменка, 

Ковпака,  

вул. Л. Українки,  

вул. Миру з №138 по №250; з №167 по №327;  

вул. Центральна з №182 по №374а;  з №193 по 

№387;  

вул. Весняна з №126 по №248, з №133 по №255;  

вул. Шкільна з №189 по №413, з №212 по №440;  

вул. Одинця з №153 по №327, з №160 по №288;  

вул. Маяковського з №201 по №225, з №180 по 

№204;  

вул. Степова з №45 по №141, з №112 по №156 

Директор ЗЗСО  

Костянтинівське 

районне навчально-

виховне об'єднання 

«Гімназія - Мала 

академія наук №1 

«Таврія» 

вул. Соборна, пров. Соборний, вул. Вишнева, 

Зелена, пров. Тихий, вул. Шевченка,  

вул. Шкільна з №63 по №187, з №66 по №210;  

вул. Центральна з №77 по №191, з №76 по №180;  

вул. Миру з №65 по №165, з №58 по №136; вул. 

Весняна з №49 по №131, з №46 по №124;  

вул. Одинця з №51по №151, з №42 по №158; вул. 

Степова з №25 по №43, з №88 по №110;  вул. 

Маяковського з №61 по №199, з №58 по №178;  

пров. Гагаріна  

Директор ЗЗСО 

Костянтинівська 

спеціалізована 

різнопрофільна 

школа І - ІІІ ступенів 

«ПРОМЕТЕЙ» з 

поглибленим 

вивченням предметів 

вул. Дорожня, Ювілейна, Садова, Озерна, 

Молодіжна, Зарічна, Робоча, Незалежності, 

Ювілейна, Дружби, Мала, пров. Заводський, 

вул. Горького, Київська, Калініна, 

пров. Калініна, вул. Приміська, І.Франка, 8 

Березня,  

вул. Весняна з №2 по №44, з №1 по №47; вул. 

Шкільна з №3 по №61, з №2 по №64; вул. 

Одинця з №1 по №49, з №2 по №40; вул. 

Центральна з №2 по №74, з №1по №75; вул. 

Головна з №1 по №59, з №2 по №52; вул. 

Маяковського з №1 по №59, з №2 по №56;  

вул. Миру з №1 по №63, з №2 по №56;  

вул. Степова з №1 по №23, з №2 по №86. 

Директор ЗЗСО 



 Дошкільний 

навчальний заклад 

«Веселка» 

Костянтинівської 

сільської ради 

вул. Маяковського, Соборна, пров. Соборний, 

вул. Вишнева, Зелена, пров. Тихий, вул. 

Шевченко,  

вул. Шкільна з №63 по №187, з №66 по №210;  

вул. Центральна з  №77 по №191, з №76 по 

№180;  

вул. Миру з №65 по №165, з №58 по №136; вул. 

Весняна з №49 по №131,з №46 по №124;  

вул. Одинця з №51 по №151, з №42 по №158;  

вул. Степова з №25 по №43, з №88 по №110; 

пров. Гагаріна, вул. Дорожня, Ювілейна, Садова,  

Озерна, Молодіжна, Робоча, Зарічна,  

Незалежності, Ювілейна, Дружби, Мала, пров. 

Заводський,  вул. Горького, Київська, Калініна, 

Приміська,  пров. Калініна, 8 Березня, вул. І. 

Франка,  

вул. Весняна з №2 по №44, з №1 по №47; вул. 

Шкільна з №3 по №61, з №2 по №64; вул. 

Одинця з №1 по №49, з №2 по №40; вул. 

Центральна з №2 по №74, з №1 по №75; вул. 

Головна з №1 по №59; з №2 по №52; вул. Миру з 

№1 по №63, з №2 по №56;  

вул. Степова з №1 по №23, з №2 по №86. 

Завідувач ЗДО 

Дошкільний 

навчальний заклад 

«Теремок» 

Костянтинівської 

сільської ради 

вул. Першотравнева, Лугова, Трудова, 

Партизанська, Сагайдачного,  

пров. Красуцького, Шкільний, Науменко,  

Парковий,  

вул. Л. Українки,   

вул. Центральна з №193 по №387, з №182 по 

№374,  

пров. Гагарина,  

вул. Миру з №138 по №250, з №167 по №327,   

вул. Весняна №126 по №248 з №133 по №255,  

вул. Степова з №45 по №141, з №112 по №156,  

вул. Шкільна з №189 по №413, з №212 по №440,  

вул. Одинця з №151 по №327, з №158 по №288. 

Завідувач ЗДО 

 

 


