
 
УКРАЇНА 

 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 
 

НАКАЗ  
 

від  27.08.2021                     № 92 

 

Про організацію  контролю 

за охопленням навчанням  

дітей шкільного віку та учнів 

 

На виконання статті 53 Конституції України, розпоряджень керівника 

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 

19.03.2018 № 152 р «Про порядок ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів, які проживають чи перебувають у місті Торецьку» та від 02.07.2019             

№ 543 р «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти міста Торецька», наказу управління освіти Торецької 

військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області від 

27.08.2021 № 94 «Про організацію контролю за охопленням навчанням дітей 

шкільного віку та учнів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами), з метою 

забезпечення прав дітей на здобуття повної загальної середньої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити комплексні  заходи щодо охоплення навчанням дітей шкільного 

віку та учнів, запобігання дитячої бездоглядності (додаток 1). 

 Відповід.: Дейкун Т. 

 Термін: до 01.09.2021 

 

2.Забезпечити щоденний контроль за станом відвідування  навчальних занять 

учнями закладу. Узагальнювати дані для  передачі до управління освіти, 

своєчасно  повідомляти службу у справах дітей, міське відділення поліції та 

управління освіти про учнів, які мають пропуски занять без поважної 

причини більше 10 днів. 

Відповід.: Мартишевська Г.,  

                  класні керівники 1 – 11  класів 

Термін: постійно 

 



3. Забезпечити неухильне виконання Постанови Кабінету Міністрів України 

від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами), розпоряджень керівника 

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 

19.03.2018 № 152 «Про порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

які проживають чи перебувають у місті Торецьку» та від 02.07.2019 № 543 

«Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти міста Торецька». 

Відповід.: Дейкун Т. 

Термін: постійно 

 

4. Забезпечити психологічний супровід  батьків і дітей із сімей, які  

опинилися  в складних життєвих ситуаціях,  дітей пільгових категорій. 

Відповід.: Унгурян Л., Федькина О. 

Термін: постійно 

 

5. Заборонити відрахування учнів без подальшого визначення місця їх  

навчання. 

Відповід.: Харківська Я. 

Термін: постійно 

 

6. Забезпечити суворий щоденний контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять. Щоденно інформувати управління освіти про стан 

відвідування учнями занять до 09.30. 

Відповід.: черговий адміністратор 

Термін: протягом року 

 

7. Своєчасно інформувати управління освіти про учнів, які мають пропуски 

занять без поважної причини більше 10 днів. 

Відповід.:  Мартишевська Г. 

Термін: постійно 

8.Своєчасно і якісно вирішувати  питання щодо організації  педагогічного 

патронажу для дітей. 

Відповід.: Дейкун Т. 

Термін: постійно 

 

9. Забезпечити охоплення навчанням через екстернат  осіб, які не мають 

можливості відвідувати заклади освіти  з  поважних причин. 

Відповід.: Дейкун Т. 

Термін: постійно 

 

10. Систематично вести роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів  щодо 

обов’язковості здобуття  дітьми і підлітками повної загальної  середньої 

освіти, розглянути  питання всеобучу на батьківських зборах. 

Відповід.: Мартишевська Г., класні керівники 

Термін: постійно 



11. Активізувати роботу з батьками, які не виконують батьківські обов’язки, 

порушувати клопотання щодо їх адміністративної відповідальності. 

Відповід.: Мартишевська Г.,  Унгурян Л.,  

                  Федькина О., кл.  керівники 1-11 кл. 

Термін: постійно 

 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи  Дейкун Т. 

  

 

 

В.о. директора закладу                                Олена КУЛЬБАЧНА 

 

 

З наказом ознайомлені:  див. на звороті сторінки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1   

до наказу № 92 

від 27.08.2021 

 

Комплексні заходи 

щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку та учнів 

і запобігання дитячої бездоглядності 

 

№

з/

п 

Назва    заходу Дата 

виконання  

Відповідальні  

1.  Забезпечити здійснення контролю за 

виконанням інструкції з обліку дітей  

шкільного віку та учнів, затвердженої 

Постановою Кабміну України від 

13.09.2017 № 684 (зі змінами) 

постійно       Дейкун Т. 

2.  Спрямувати зусилля на безумовне 

отримання повної загальної  середньої  

освіти випускниками 9-х класів 

постійно Лінкіна Я.,  

Каменева Ю. 

 

3.  Здійснювати облік  дітей шкільного віку, 

які після отримання  документа про 

базову  загальну середню освіту  не 

продовжують навчання і не 

працевлаштовані. 

до 10 

вересня 

 

Харківська Я., 

Народа Н.,  

Унгурян Л.,  

Ягодкіна Л. 

4.  Посилити персональну відповідальність  

щодо охоплення навчанням усіх дітей  

шкільного віку на закріпленій території 

обслуговування, збереження учнівських 

контингентів, індивідуальної роботи з 

дітьми, що навчаються на початковому 

рівні,  схильними до правопорушень 

постійно адміністрація, 

педпрацівники 

5.  Спільно з ССД, міським відділенням 

поліції здійснювати заходи щодо 

неповнолітніх осіб, звільнених від 

покарання, сприяти їх подальшому  

навчанню, недопущення вчинення ними 

повторних злочинів, самовільного 

залишення ними закладу освіти 

постійно Мартишевська Г.,  

Федькина О. 

6.  Своєчасно порушувати  клопотання щодо 

притягнення до адміністративної 

відповідальності батьків або осіб, які не 

виконують батьківські  обов’язки в 

частині отримання їх дітьми повної 

загальної середньої освіти 

 

постійно Мартишевська Г. 

 



7.  Спільно із міським Центром зайнятості  

вживати дієвих заходів щодо 

працевлаштування випускників 11-х 

класів 

постійно 

 

 

Харківська Я., 

Новікова Г., 

Ромащенко Л. 

8.  Повести рейд «Урок», місячник всеобучу  

з подальшим обговоренням підсумків на 

педагогічних нарадах, нарадах при 

директорі 

вересень, 

жовтень 

адміністрація, 

педпрацівники 

9.  Розробити спільні заходи із ССД, 

міським відділенням поліції щодо 

запобігання дитячій бездоглядності,  

проводити спільні рейди щодо 

повернення  до занять учнів, які мають 

пропуски  без поважної причини. 

постійно Мартишевська Г.В. 

10.  Розробити заходи із ССД, міським 

відділенням поліції щодо забезпечення 

психологічного супроводу  батьків і дітей 

із сімей, які опинилися  в складних 

життєвих ситуаціях,  дітей пільгових 

категорій. 

  до 20 

вересня 

 

Мартишевська Г., 

Унгурян Л., 

Федькина О. 

 

Підготувала: 

заступник директора  з НВР 

Дейкун Т. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


