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ПОРЯДОК 

проведення заходів щодо повернення дітей шкільного віку 
 до освітнього процесу в місті Запоріжжі 

 
1. Адміністрація закладу загальної середньої освіти здійснює постійний контроль 

за відвідуванням навчальних занять учнями, з’ясовує причини відсутності учнів на 
навчальних заняттях відповідно до законодавчих та нормативних документів, що 
регламентують організацію освітнього процесу. 

2. У разі відсутності учня на навчальних заняттях впродовж 10 робочих днів 
поспіль з невідомих або без поважних причин, адміністрація закладу загальної середньої 
освіти невідкладно складає відповідне подання та надсилає його до відповідного 
районного відділу служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради для 
провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом прав 
неповнолітніх на здобуття загальної середньої освіти, про що повідомляє територіальний 
відділ освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 

3. До подання додаються: 
3.1. Характеристика класного керівника на учня та інформація щодо стану 

виконання батьками (або особами, які їх замінюють) своїх батьківських обов’язківщодо 
здобуття їхньою неповнолітньою дитиною повної загальної середньої освіти. 

3.2.Інформація психолога або соціального педагога закладу загальної середньої 
освіти щодо проведеної роботи з учнем (за згодою батьків або осіб, які їх замінюють). 

3.3. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сімʼї або акт виходу 
за місцем проживання учня. 

3.4. Копія свідоцтва про народження учня. 
4. Якщо місце перебування учня невідомо, адміністрація закладу загальної 

середньої освіти звертається з поданням про встановлення, за можливості, місця 
реєстрації та можливого місця перебування дитини до районних відділень Дніпровського 
відділу поліції ГУНП у Запорізькій області, про що повідомляє територіальний відділ 
освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 

5. Районний відділ служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради 
розглядає подання у термін, визначений Законом України «Про звернення громадян» 
(викликає батьків або осіб, які їх замінюють, на бесіду, з’ясовує причини відсутності 
учня на навчальних заняттях, відвідує сім’ю за місцем проживання, попереджає батьків 
або осіб, які їх замінюють, про відповідальність згідно з чинним законодавством за 
ухилення від виконання своїх обов’язків по утриманню та вихованню дітей, встановлює 
термін для усунення причин невідвідування дитиною шкільного віку закладу освіти, 
вживає інші заходи) і письмово відповідає закладу загальної середньої освіти про 
результати роботи. 

6. У разі невиконання батьками (або особами, які їх замінюють) вимог щодо 
повернення дитини шкільного віку до навчання районний відділ служби (управління) у 
справах дітей Запорізької міської ради надсилає до сектору ювенальної превенції 
районного  відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області 



подання на батьків (або осіб, які їх замінюють) про притягнення їх до відповідальності 
відповідно до ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – 
КУпАП). 

7. Сектор ювенальної превенції районного відділення Дніпровського відділу поліції 
ГУНП у Запорізькій області в 15-денний термін проводить необхідну перевірку наданих 
матеріалів, у разі підтвердження даного факту складає протокол про адміністративне 
правопорушення за вищевказаною статтею КУпАП та направляє зібрані матеріали до 
районного суду м.Запоріжжя за місцем мешкання батьків (або осіб, які їх замінюють). 

8. Після притягнення батьків(або осіб,які їх замінюють) до адміністративної 
відповідальності за ст.184 КУпАП, сектор ювенальної превенції районного відділення 
Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області вживає заходів щодо 
направлення відповідної інформації до районного відділу служби (управління) у справах 
дітей Запорізької міської ради.  

9. Якщо вищезазначені заходи не дали позитивного результату і дитина шкільного 
віку продовжує не відвідувати заклад освіти, районний відділ служби (управління) у 
справах дітей Запорізької міської ради направляє до сектору ювенальної превенції 
районного відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області подання 
про повторне застосування до батьків (або осіб, які їх замінюють) заходів впливу 
відповідно до ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі 
необхідності розглядається питання про позбавлення батьківських прав батьків (або осіб, 
що їх замінюють), які злісно ухиляються від виконання обов’язків щодо здобуття їх 
неповнолітньою дитиною повної загальної середньої освіти, або вжиття інших заходів. 

 
 

Керуючий справами  
виконкому ради                                                                                Р.А. Омельянович 
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