
 
СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05 

E-mail:  osvita@smr.gov.ua 

 

Н А К А З   

 

14.05. 2018                                                                                                           № 403  

 

Про організацію обліку  

дітей дошкільного віку 

 

           На виконання п. 2  ст. 11, п. 2  ст. 19  Закону України «Про дошкільну 

освіту», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування», наказу 

управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 23.12.2003 року № 

603 та з метою прогнозування мережі закладів дошкільної освіти відповідно до 

освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами 

дошкільної освіти 
 

НАКАЗУЮ : 
 

   1. Закріпити за закладами дошкільної освіти міста території     

обслуговування ( Додаток 1). 

 2. Керівникам закладів дошкільної освіти: 

           2.1.  Забезпечити організацію роботи з обліку дітей дошкільного віку на 

закріпленій території.  

             2.2. Призначити до 25.05.2018 р. відповідальних за складання списків 

дітей дошкільного віку з числа працівників закладу дошкільної освіти. 

             2.3. Скласти списки дітей у період з 01.06.2018 р. по 15.08.2018 р. у 

відповідності до Типової інструкції з обліку дітей дошкільного віку. 

             2.4. Скласти списки дітей з вадами у психофізичному розвитку, які не 

охоплені суспільним дошкільним вихованням і потребують соціальної 

допомоги. 

             2.5. Передати списки до 06.09.2018 р. до управління освіти і науки 

Сумської міської ради.  

             2.6. Забезпечити до 14.09.2018 р. на підставі списків перевірку охоплення 

дошкільною освітою дітей дошкільного віку. 

             2.7.  Повернути ці списки управлінню освіти і науки до 20.09.2018 р. 

             2.8. Надати управлінню освіти і науки 20.09.2018 р. письмовий звіт про 

кількість дітей дошкільного віку станом на  01.09.2018 р. 

         2.9. Організувати соціально-педагогічний патронат сімей, в яких діти не 

відвідують заклади дошкільні освіти та сімей, в яких виховуються діти, що 

потребують корекції фізичного або розумового розвитку. 

         3. Головному спеціалісту управління освіти і науки Сумської міської ради 

Феденко О.О. надати Департаменту освіти і науки Сумської 

mailto:upravlenie_obraz@ukr.net


облдержадміністрації до 01.10.2018 р. письмовий звіт про кількість дітей 

дошкільного віку, які проживають у місті станом на 01.09.2018 р. 

        4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста 

управління освіти і науки  Феденко О.О. 

 

 

 

 

Начальник   управління освіти і науки                  А.М. Данильченко 

 
Феденко 60-36-29 

 
 

 

 

 

 

 

 


