
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
і

від 26 .06 .2015  р. м. Бурштин № 157

Про проведення обліку дітей 
шкільного та дошкільного віку

З метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої 
освіти, своєчасного проведення повного обліку дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та 
дітей, яким на 1 вересня поточного року виповниться 5 років, відповідно до Закону 
України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 
«Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», частини 2 статті 
19 Закону України «Про дошкільну освіту», підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити склад робочої групи по складанню списків дітей шкільного та 
дошкільного віку (додаток 1).

2. Затвердити рекомендований розподіл закріплених територій обслуговування за 
загальноосвітніми навчальними закладами міста (додаток 2).

3. Робочій групі:
3.1 провести в період з 27.06.2015 р. до 15.08.2015 р. своєчасний та повний облік 

дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким на 01 вересня поточного року 
виповниться 5 років, відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;

3.2 провести в період 3.27.06.2015 р. до 15.08.2015 р. своєчасний та повний облік 
дітей дошкільного віку за формою, що додається (додаток 3).

4. Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради (М. Тутка), керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів вжити заходів щодо реалізації прав дітей і підлітків 
шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій території обслуговування, в

- частині здобуття загальної середньої освіти.
6. Службі у справах дітей Бурштинської міської ради (С. Козар) систематично 

вести роз'яснювальну роботу серед населення щодо обов'язковості здобуття дітьми і 
підлітками повної загальної середньої освіти.

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ освіти і науки 
Бурштинської міської ради (М. Тутка).

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
Марію Козар.

Міський голова Петро Курляк


