
ПРОЕКТ  

 

Про організацію роботи з обліку дітей шкільного віку та учнів м. Одеси  

 

Відповідно до статті 53 Конституції України, статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів», з метою якісного ведення обліку дітей шкільного віку, 

які проживають чи перебувають на території м. Одеси, забезпечення здобуття 

ними загальної середньої освіти виконавчий комітет Одеської міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Визначити департамент освіти та науки Одеської міської ради виконавчим 

органом, відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру даних про 

дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають на території м. Одеси.  

 

2. Доручити департаменту освіти та науки Одеської міської ради:  

2.1. Щорічно до 01 лютого закріплювати територію обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси (крім закладів загальної середньої освіти, зарахування до 

яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за 

направленням в установленому порядку).  

2.2. Організувати ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи 

перебувають на території у м. Одесі, шляхом створення та постійного 

оновлення реєстру даних про них.  

2.3. Щорічно до 15 жовтня надавати інформацію заступнику міського голови 

відповідно до розподілу обов’язків про хід виконання цього рішення у 

встановленому чинним законодавством України порядку.  

 

3. Доручити районним адміністраціям Одеської міської ради, управлінню з 

питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради 

надати сприяння департаменту освіти та науки Одеської міської ради у 

закріпленні територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси.  

 

4. Доручити службі у справах дітей Одеської міської ради спільно з Головним 

управлінням Національної поліції в Одеській області надати сприяння 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради у створенні реєстру дітей 

шкільного віку, які проживають чи перебувають на території м. Одеси, та його 

постійному оновленні.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Вугельмана П.В.  

 

Міський голова Г. Труханов 

 

Керуюча справами О. Оніщенко 


