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Структурні підрозділи уповноважених органів районних, міст, районних у містах
державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних
територіальних громад, їх виконавчих органів – структурним підрозділам уповноважених
органів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, відділам (управлінням)
освіти районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських,
селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад

не пізніше
30 вересня

Структурні підрозділи уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя – Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

не пізніше
05 жовтня

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управлінням)
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
– Міністерству освіти і науки України

не пізніше
15 жовтня

Респондент:
Найменування: Відділ освіти Підволочиської селищної ради  

  

Місцезнаходження: 47800, вул. А. Шептицького, 4, смт Підволочиськ, Підволочиський район, Тернопільська область. 

  
(поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, площа тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)

Розділ І. Відомості про охоплення навчанням дітей шкільного віку
(осіб)

№
рядка

Кількість
дітей,
усього

З них
кількість

дівчат

З гр.1-
кількість
дітей у

сільській
місцевості,

усього

З них
кількість

дівчат

Із графи 1-
кількість
дітей з

особливими
освітніми

потребами,
усього

З них
кількість

дівчат

Із гр. 5-
кількісь
дітей у

сільській
місцевості

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Кількість дітей, яким виповнилося 5 років 01 189 100 96 49 2 1 2

з них навчаються в закладах загальної середньої освіти 02 37 24 12 8
Кількість дітей віком від 6 до 18 років - усього (сума данних рядків
04, 09, 10) 03 1874 960 823 415 15 7 7

    з них:
навчаються в закладах освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти - усього (сума даних рядків 05-08)

04 1874 960 823 415 15 7 7

    у тому числі:
у закладах загальної середньої освіти усіх ступенів 05 1793 908 806 400 15 7 7

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 06 81 52 17 15
у закладах вищої освіти 07
в інших закладах освіти 08

не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти 09
відомості відсутні 10



Розділ ІІ. Кількість дітей, які не навчаються у закладах освіти, за причинами
(осіб)

№
рядка

Кількість
дітей від
6 до 18
років -
усього

З них
кількість

дівчат

З гр.1-
кількість

осіб у
сільській

місцевості,
усього

З них
кількість

дівчат

Із графи 1 -
кількість
дітей з

особливими
освітніми

потребами,
усього

З них
кількість

дівчат

Із гр. 5 -
кількісь
дітей у

сільській
місцевості

А Б 1 2 3 4 5 6 7
За причинами, з яких вони не навчаються для
здобуття повної загальної середньої освіти (сума
даних рядків 02-05)

01

    з них:
не навчаються за станом здоров’я 02

не навчаються з інших причин 03
навчаються професії без здобуття повної загальної
середньої освіти 04

навчаються у спеціальних закладах загальної
середньої освіти 05

Розділ ІІІ. Кількість дітей, які не навчаються для здобуття
повної загальної середньої освіти, за віком
(без дітей з особливими освітніми потребами)

(осіб)

№
рядка

Усього
дітей

У тому числі діти, яким виповнилося

6 років 7 - 9
років

10 - 14
років 15 років від 16 до

18 років
А Б 1 2 3 4 5 6

За причинами, з яких вони не навчаються для
здобуття повної загальної середньої освіти (сума
даних рядків 02 – 06)

01

    з них:
ніколи не навчалися 02

закінчили початкову школу 03 x
закінчили базову школу 04 x x
навчалися, але не закінчили
початкову школу 05

навчалися, але не закінчили
базову школу 06

Із рядка 01:
  дівчат 07

  дітей у сільській місцевості 08

місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації  

(П.І.Б.)

  (П.І.Б.)
телефон: (03543)  21001  факс:   електронна пошта: 40508989@mail.gov.ua 


