
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.08.2018                                                                м. Ужгород                                                            № 246 

 

Про організацію обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів 

 

Відповідно до статті 53 Конституції  України,  статті  66  Закону  України 

«Про освіту», частини 2 статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», 

підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 2, 6 Закону України «Про захист персональних даних», Закону 

України «Про інформацію», Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 

684, керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Визначити управління освіти Ужгородської міської ради 

уповноваженим органом для забезпечення ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів міста Ужгород. 

2. Утворити комісію з обліку дітей дошкільного, шкільного віку  та учнів 

у складі згідно з додатком. 

3. Затвердити форму ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів (додається). 
4. Управлінню освіти (Пуківська М.І.): 

4.1. Організувати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, які проживають чи перебувають в межах міста Ужгород, шляхом 

створення та постійного оновлення реєстру обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів, даних про них (на кожний рік окремо). 

4.2. Призначити відповідальну особу з числа працівників управління 

освіти для виконання роботи, пов’язаної з проведенням обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів та постійного оновлення реєстру. 

4.3. Щорічно до 30 вересня надавати до міського відділу статистики 

статистичний звіт за затвердженою формою про кількість дітей і підлітків 

шкільного віку, які фактично приступили до навчання. 

5. Начальнику відділу охорони здоров’я (Решетар В.В) щорічно до 5 

серпня надавати інформацію про кількість дітей, яким до 1 вересня поточного 

року виповнюється 6—18 років, які не можуть навчатися за висновками 

заключень лікарсько-консультаційних комісій та щомісячно —  інформацію  про 

дітей, які потребують організації індивідуальної форми навчання. 



6. Директору Інклюзивно-ресурсного центру № 1 (Кремінська І.М.) 

щорічно до 25 серпня надавати управлінню освіти інформацію про дітей, що 

перебувають на обліку в центрі. 

7. Начальнику відділу реєстрації місця проживання (Кравчук В.В.) до  25 

числа щомісячно надавати інформацію про дітей від народження до 18  років, 

зареєстрованих у місті Ужгород. 

8. Начальнику департаменту праці та соціального захисту населення 

(Біксей А..Б.) до 25 числа щомісячно надавати інформацію про дітей із сімей, які 

перебувають на обліку в департаменті праці та соціального захисту населення. 

9. Визначити, що до реєстру можуть бути внесені дані дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів відповідно до письмової заяви батьків 

(одного з батьків) дитини чи інших законних представників або її сканованої 

копії у разі її подання до управління освіти. 

10. Ужгородському відділу поліції ГУНП в Закарпатській області 

(Мацола В.В.), службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.) надавати допомогу 

відповідальному за створення реєстру під час обліку дітей із функціонально 

неспроможних сімей та сімей, які відмовляються інформувати про місце 

навчання своїх дітей. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Габор А.А. 

 
 

Міський голова Б. Андріїв 



Додаток 

до рішення виконкому 

23.08.2018 № 246 
 

 

СКЛАД 

комісії з обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

 
Габор Андріана Антонівна секретар ради, голова комісії 

Пуківська Марина Іванівна начальник управління освіти, 

заступник голови комісії 

Члени комісії: 

Арокгаті Марина Юріївна начальник служби у справах дітей 

Біксей Андрій Борисович начальник департаменту праці та 
соціального захисту населення 

Дудинець Жанна Іванівна начальник відділу шкіл і дошкільних 
закладів управління освіти 

Камінська Олена Анатоліївна голова постійної комісії з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту 
населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму 

(за згодою) 

Кравчук Володимир Володимирович начальник відділу реєстрації місця 
проживання 

Кремінська Ірина Миколаївна директор Інклюзивно -ресурсного 

центру № 1 Ужгородської міської 
ради 

Мацола Віталій Васильович начальник Ужгородського відділу 

поліції Головного управління 
Національної поліції в Закарпатській 

області (за згодою) 
Решетар Василь Васильович начальник відділу охорони здоров`я 

Шляхта Наталія Михайлівна головний спеціаліст управління освіти 

 

 
 

Керуючий справами виконкому О. Макара 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 Рішення виконкому 

                                                                                                 23.08.2018 № 246 
 

 

 
 

Інформація 

про дітей, які проживають на території міста Ужгород 

(  року народження) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

дитини 

Дата 

народження 

Місце 

проживання/пе 

ребування 

Місце 

навчання 

(навчальний 

заклад) 

Форма 

навчання та 

належність до 

категорії осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 
1.      

2.      

3.      

 


