
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

01 __________ 2021 року №

Про проведення обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів, які проживають 
на території Володимирецької селиш;ної 
територіальної громади

Відповідно до статей 32, 42 законів України «Про місцеве 
самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про Національну 
поліцію», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017р. 
№ 684 (зі змінами і доповненнями), Порядку зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 16 квітня 2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 05 травня 2018 за № 564/3216, з метою створення та 
постійного оновлення реєстру даних дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів, забезпечення своєчасного і в повному обсязі їх обліку, реалізації права 
здобуття громадянами України дошкільної і повної загальної середньої освіти, 
прогнозування мережі закладів освіти відповідно до освітніх запитів населення,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити розподіл територій обслуговування, які закріплюються за 
закладами дошкільної та загальної середньої освіти Володимирецької селищної 
територіальної громади, що додається.

2. Затвердити форму реєстру обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів у Володимирецькій селищній територіальній громаді (далі-реєстр), що 
додається.

3. Відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді та спорту, 
відділу соціального захисту населення Управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради, відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» Володимирецької селищної ради, комунальне некомерційне



підприємство «Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги», службі у справах дітей Володимирецької селищної ради, закладам 
дошкільної та загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття дошкільної 
та загальної середньої освіти із залученням ювенальної превенції Вараського 
районного відділення поліції Головного управління національної поліції в 
Рівненській області організувати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 
віку та учнів, відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2017р. № 684 (зі змінами і доповненнями).

4. Визначити відділ освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді 
та спорту Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селипдної 
ради відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру даних дітей 
дошкільного, шкільного віку та учнів у Володимирецькій селищній 
територіальній громаді.

5. Визначити уповноваженим для виконання роботи, пов’язаної з обліком 
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у Володимирецькій селищній 
територіальній громаді головного спеціаліста відділу освіти, культури, туризму, 
охорони здоров’я, молоді та спорту Управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради Христянович Тамару Анатоліївну.

6. Структурним підрозділам Володимирецької селищної ради, 
спеціальним установам та закладам, які здійснюють соціальний захист і 
профілактику правопорушень, закладам освіти усіх типів та форм власності 
надавати інформацію про дітей дошкільного і шкільного віку на вимогу відділу 
освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді та спорту Управління 
соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради.

7. Відділу соціального захисту населення Управління соціально- 
культурної сфери Володимирецької селищної ради, відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Володимирецької селищної ради, комунальному 
некомерційному підприємству «Володимирецький центр первинної медико- 
санітарної допомоги», закладам дошкільної та загальної середньої освіти 
Володимирецької селищної територіальної громади подавати відповідальній 
особі відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді та спорту 
Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради 
наступну інформацію:

7.1. Щороку до 15 вересня (до 29 жовтня у 2021 році) та при потребі 
надавати в паперовому варіанті та на електронну адресу уповноваженої особи 
(с1іш8І:уапоуисЬі@икг.пе1:) інформацію для реєстру про всіх дітей дошкільного та 
шкільного віку від О до 18 років, які зареєстровані та проживають на 
закріпленій території, дані про вихованців та учнів, які відвідують заклади 
дошкільної та загальної середньої освіти, або перебувають під його соціально- 
педагогічним патронатом (педагогічним патронажем) -  на кожен рік 
народження окремо згідно визначеної форми реєстру;

7.2. Не пізніше 15 числа наступного місяця дані мешканця, вихованця, 
учня у разі зміни реєстрації, переведення до іншого закладу освіти або 
відрахування в установленому порядку, у тому числі місце іншого проживання.



продовження здобуття вихованцем, учнем загальної середньої освіти в іншому 
закладі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої, тощо;

7.3. Не пізніше 15 числа наступного місяця дані щодо, реєстрації 
мешканця, зарахування вихованця чи учня, які здобували дошкільну, загальну 
середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних 
одиниць;

7.4. Невідкладно надають службі у справах дітей Володимирецької 
селищної ради дані відсутніх протягом 10 робочих днів з невідомих або без 
поважних причин на навчальних заняттях вихованців, учнів, які не досягли 
повноліття для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної 
із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти;

7.5. Зобов’язують вихованців учнів, які відсутні на навчальних заняттях, 
надавати відповідну медичну довідку закладу охорони здоров’я або письмових 
пояснень батьків (одного з батьків) чи інших законних представників (для 
учнів, які не досягли повноліття) та зберігають ці документи в особовій справі 
учня протягом поточного навчального року.

8. Службі у справах дітей Володимирецької селищної ради щороку до 10 
вересня надавати відповідальній особі відділу освіти, культури, туризму, 
охорони здоров’я, молоді та спорту Управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради інформацію про дітей дошкільного та 
шкільного віку, які в силу обставин опинилися у спеціальних установах і 
закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності та не 
відвідують заклади освіти міста, але є зареєстрованими у Володимирецькій 
селищній територіальній громаді.

9. Комунальній установі «Володимирецький інклюзивно-ресурсний 
центр» Володимирецької селищної ради щорічно до 01 вересня (до 29 жовтня у 
2021 році) надавати відповідальній особі відділу освіти, культури, туризму, 
охорони здоров’я, молоді та спорту Управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради список дітей з особливими освітніми 
потребами, які проживають на території Володимирецької селищної 
територіальної громади (на кожен населений пункт окремо) згідно визначеної 
форми, що додається (додаток).

10. Відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді та 
спорту Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної 
ради формувати, на основі реєстру даних дітей дошкільного та шкільного віку 
району, звіт 77-РВК за встановленою формою у визначені законодавством 
терміни.

11. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку у 
межах Володимирецької селищної територіальної громади здійснює відділ 
освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді та спорту Управління
соціально-культурно 

12. Контро 
селищної ради

Селищний голов

димирецької селищної ради.
рішення покласти на секретаря

Василь КОВЕНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
(Л( 2021 року № 1^8

Розподіл територій обслуговування, 
які закріплюються за закладами дошкільної та загальної середньої освіти 

Володимирецької селищної територіальної громади

№
з/п Назва закладу освіти Території

обслуговування

Для здобуття повної 
загальної середньої 

освіти
1 Біленський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 
ступенів_________________

с. Біле, с. Луко с. Малі Телковичі

2 . Великотелковицький заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів___________

с. Великі 
Телковичі

с. Бишляк

Володимирецький заклад 
загальної середньої освіти I- 
III ступенів № 1

смт Володимирець, вулиці: Горького, Лесі 
Українки, Гагаріна, Київська, Будівельників, 
Дружби (до вулиці Сагайдачного), Лісова, 
Партизанська, Симона Петлюри (до №№ 43, 
80 вулиці Сагайдачного), Чкалова, 
Грушевського (від вулиці Шевченка до 
вулиці Київська), Мічуріна, 1 Травня (до 
вулиці Київська), Соборна, Вишнева, 
Повстанців (до вулиці Шевченка), Василя 
Стуса, Шкільна (від початку і до вулиці 
Шевченка), Єврейська, Поштова,Чорновола, 
Підлісна; провулки: Підлісний, Вишневий, 
Соборний, Постанців, Чорновола__________

4. Володимирецький заклад 
загальної середньої освіти I- 
III ступенів № 2

смт Володимирець, вулиці: Садова, Івана 
Франка, Дружби (від вулиці Сагайдачного), 
Симона Петлюри (від вулиці Сагайдачного), 
Меліоративна, Лєрмонтова, Козацька, 
Комарова, Шитова, Поліська, Пирогова, 
Дорошенка, Хоми Хуткого, Довбуша, 
Полуботка, Східна, 1 Травня (від вулиці 
Київської), Жовтнева, Колгоспна, Паркова, 
Гранична, Калинова, Лісова поляна, 
Грушевського (від вулиці Київської), 
Кобилянської, Зелена, Медова, 
Сагайдачного, Дубина, Бурштинова, Тиха, 
Калнишевського, Рівненська, Сковороди,



Бурки, Липнева, Гапни Леончук, 
Незалежності, Транспортна, Мазепи, Куца, 
Стрілецька, Пересопницька, Ринкова, Івана 
Богуна, Князя Володимира, Хутірська, 
Князів Чарторийських, Небесної Сотні, 
Сосновий бір; провулки: 1 Травня, 
Сагайдачного, Симона Петлюри_________

5. Володимирецький ліцей 
«Колегіум»

смт Володимирець, вулиці: Грушевського 
(від початку і до вулиці Шевченка), Миру, 
Архітектурна, Пилипа Орлика, 
Коцюбинського, Шевченка, Княгині Ольги, 
Успенська, Гоголя, Котляревського, 
Заводська, Повстанців (від вулиці 
Шевченка), Степова, Тімірязєва, Князя 
Острозького, Винниченка, Богдана 
Хмельницького, Воїнів Інтернаціоналістів, 
Михайла Дубова, Проектна, Молодіжна, 
Сотника Перегіняка, Шкільна (від вулиці 
Шевченка і до кінця), Північна, Покровська, 
Аеродромівська, Святотроїцька, Ювілейна, 
Нова, Перемоги, Яблунева, Польова, 
Південна, Пушкіна, Медична, Освітянська, 
Вербова, Володимирська, Данила 
Галицького, Кармелюка, Тополева, Західна, 
Головка; провулки: Богдана Хмельницького, 
Шевченка

6. Володимирецький ліцей 
«Колегіум» (дошкільний 
підрозділ «Вулик»)

смт Володимирець, вулиці: Освітянська, 
Нова, Вербова, Дубова, Володимирська, 
Кармелюка, Княгині Ольги, Тополева, 
Західна, Медична, Головка. Заводська, 
Пушкіна, Данила Галицького, Шкільна (від 
вулиці Шевченка і до кінця), Північна,
Гоголя, Аеродромівська; провулок Богдана 
Хмельницького

7. Довговільський заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів____________

с. Довговоля с. Берестівка

8. Красносільський заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів

с. Красносілля 
с. Липне

с. Воронки 
с. Зелене 
с. Половлі

9. Любахівський заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів
Малотелковицька гімназія

с. Любахи 
с. Чудля 
с. Острівці

10. с. Малі Телковичі 
с. Повосілки

П . Степангородський заклад с. Степангород



загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів

12. Хиноцький заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів

с. Хиночі 
с. Радижево

13. Берестівська гімназія с. Берестівка
14. Бипіляцька гімназія с. Бишляк
15. Воронківська гімназія с. Воронки
16.
17.

Жовкинівська гімназія с. Жовкині
Зеленівська гімназія с. Зелене

18. Половлівська гімназія с. По ловлі 
с. Зелениця

19. Володимирецький заклад 
дошкільної освіти 
комбінованого типу «Казка»

смт Володимирець, вулиці: Степова, 
Котляревського, Винниченка, Воїнів 
Інтернаціоналістів, Проектна, Молодіжна, 
Ювілейна, Перемоги, Яблунева, Пилипа 
Орлика, Архітектурна, Богдана 
Хмельницького, Миру, Повстанців (від 
вулиці Шевченка), Польова, Південна, 
Шевченка, Коцюбинського, Князя 
Острозького, Сотника Перегіняка, 
Грушевського (до вулиці Шевченка), 
Тімірязєва, Успенська, Покровська, 
Святотроїцька; провулок Шевченка

20. Володимирецький заклад 
дошкільної освіти 
комбінованого типу 
«Малятко»

смт Володимирець, вулиці; Горького, Лесі 
Українки, Поштова, Гагаріна, Дружби (до 
вулиці Сагайдачного), Лісова, Підлісна, 
Київська, 1 Травня (до вулиці Київської), 
Соборна, Мічуріна, Партизанська, 
Грушевського (від вулиці Шевченка до 
вулиці Київської), Будівельників, 
Повстанців (до вулиці Шевченка), Василя 
Стуса, Вишнева, Чорновола, Єврейська, 
Чкалова, Симона Петлюри (до 43,80 
вулиці Сагайдачного), Шкільна (від 
початку і до вулиці Шевченка); провулки; 
Симона Петлюри, Підлісний, Чорновола, 
Соборний, Вишневий, Повстанців

21. Заклад дошкільної освіти 
«Берізка» (с. Великі . 
Телковичі)

с. Великі Телковичі

___ ____________________________________

Секретар селищної рад Юрій БЛИЩИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
(1̂  2021 року №

Р Е Є С Т Р
обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів у Володимирецькііі селищній територіальній громаді

(___________________________________ )
(населений пункт/установа)

2021 рік



(2021 р.н)
№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2020 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2019 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.



(2018 р.н)
№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2017 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітеіі з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2016 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітеіі з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.



(2015 р.н)
№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2014 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2013 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.



(2012 р.н)
№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2011 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2010 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.



(2009 р.н)
№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2008 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2007 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.



(2006 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітеіі з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2005 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

(2004 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.



(2003 р.н)

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання

(очна/заочна/
екстернат/

т.щ.)

Належність особи 
до категорії дітеіі з 

особливими 
освітніми 

потребами (так/ні)

Примітка

1.
2.
3.

Секретар селищної ра, Юрій БЛИЩИК



Додаток до рішення 
виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради
від 0_(__жовтня 2021 року
№ а

Список 
дітей з особливими потребами віком від о до 18 років, які проживають 

на території 
(назва населеного пункту)

станом на 01 вересня 20___року

№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Число 
місяць та 

рік 
народження

Місце
реєстрації
(прописки)

особи
(населений пункт)

Місце
фактичного
проживання

особи
(населений пункт)

Місце
навчання

особи
(ЗДО/ЗЗСО/ 
ПТУ/ВПУ) 

назва закладу

Форма
навчання/
клас/група

Належність особи 
до категорії дітей з 

інвалідністю
(так/ні)

Наявність
висновку

ІРЦ
(дата

висновку)

1.
2.
3.

Секретар селищної радд о̂ Юрій БЛИ Щ Ж


