
 
УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 21 травня 2021 року                                                                                                    № 618 - VIII  

   

Про порядок прийому дітей 

до  закладів дошкільної освіти 

Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району  

Одеської області 

 

            Відповідно ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні» , Закону 

України «Про дошкільну освіту», відповідно до Положення про  заклад дошкільної освіти , 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305(зі змінами 

викладеними в редакції постанови КМУ від 27.01.2021№86),  з метою забезпечення прав 

дітей на доступність здобуття дошкільної освіти та єдиного підходу щодо прийому дітей у 

заклади дошкільної освіти, Саф’янівська  сільська рада Ізмаїльського району Одеської 

області 

    

ВИРІШИЛА: 
  

      1. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти Саф’янівської сільської ради здійснює його 

директор на підставі путівок, виданих управлінням  освіти Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району через автоматизовану інформаційно- аналітичну систему електронної 

реєстрації дітей дошкільного віку (AISRD http://aisrd.org.). Путівки видаються протягом року, 

по мірі появи вільних місць у закладах дошкільної освіти. Дані про наявність вільних місць у 

відповідних групах ЗДО заносить в систему AISRD відповідальна особа  управління освіти 

за роботу з системою на підставі офіційних повідомлень директорів закладів дошкільної 

освіти. 

2. Право позачергового отримання путівки до закладів дошкільної освіти мають: 

     -діти із багатодітних сімей, де є троє і більше дітей дошкільного віку; 

     -діти батьків інвалідів I групи, в тому числі діти, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи; 

     -діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; 

     -діти учасників АТО; 

     -діти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти і закладів загальної середньої 

освіти та медичних працівників закладів освіти та охорони здоров’я сільської ради у випадку 

виходу на роботу та  нагальній потребі цих закладів у таких працівниках. 

3.Право першочергового отримання путівки до закладу дошкільної освіти мають діти, які: 

-  є дітьми працівників даного закладу дошкільної освіти; 

- проживають на території відповідних населених пунктів; 

- є рідними (усиновленими) братами та /або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну 

освіту в даному закладі дошкільної освіти; 

- належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями 

інтелектуального розвитку та /або сенсорними та фізичними порушеннями; 

http://aisrd.org/


- належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, 

а також усиновлених дітей; 

- перебувають у складних життєвих обставинах і на обліку в службі у справах дітей або 

Центру соціальних служб Саф'янівської сільської ради. 

-  з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

  4. Під час підтвердження реєстрації дитини в системі електронної реєстрації дітей 

дошкільного віку, у один з батьків або інший законний представник дитини повинен 

пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на позачергове чи першочергове 

зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві про зарахування дитини до закладу 

дошкільної освіти. У разі коли право на позачергове чи першочергове зарахування не 

підтверджено, дитина зараховується до закладу дошкільної освіти на загальних підставах. 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

культури,  охорони здоров’я, спорту, молоді та соціального захисту населення.  

  

   

 

 

 Саф’янівській сільський голова                                             Наталія ТОДОРОВА 


