
Правила прийому дітей до дошкільного підрозділу 

Мариничівського НВК «Родина» 

Прийом дітей до дошкільного підрозділу (далі – закладу дошкільної 

освіти) здійснює директор НВК протягом календарного року на підставі заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, 

довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про 

народження. 

     Під час прийому дитини до  закладу дошкільної освіти директор 

ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом НВК, іншими 

документами, що регламентують його діяльність. 

     За дитиною зберігається місце в  закладі дошкільної освіти у разі її 

хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, 

які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 

     Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає 

можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі 

даного типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, 

плати за харчування дитини протягом двох місяців. 

Адміністрація НВК повинна письмово повідомити батьків про 

відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. 

     Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, 

необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального 

набору продуктів. Харчування дітей у ЗДО та його кратність залежить від 

режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей. 

     Медичне обслуговування дітей у  закладі дошкільної освіти здійснюється 

на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього 

закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення 

обов’язкових медичних оглядів,  надання невідкладної медичної допомоги на 

догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють. 

Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей у заклади дошкільної 

освіти 

1. Дітям батьків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(позачергово). Згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

2. Діти, які проживають на території обслуговування державного 

(комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його 

засновником (засновниками) (першочергово). Згідно постанови КМУ від 

12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 
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3. Діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже 

здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти 

(першочергово). Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції 

постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

4. Діти, які є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти 

(першочергово). Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції 

постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)5. Діти, які належать до категорії дітей з 

особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями 

(першочергово). Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції 

постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

6. Діти, які 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 (першочергово). 

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 

27.01.2021 р. № 86) 

 7. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в 

службах у справах дітей (першочергово). 

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 

27.01.2021 р. № 86) 

8. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (першочергово).  

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 

27.01.2021 р. № 86) 

9. Діти, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти 

відповідно до закону. Дітям військовослужбовців, які мають право на 

першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до п. 4  статті 

13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» (першочергово). Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 

305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти 

зараховуються діти, які: 

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) 

закладу дошкільної освіти ( в разі її встановлення його засновником 

(засновниками); 

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

дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти; 

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти; 

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними 

порушеннями; 
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5) 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; 

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у 

справах дітей; 

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до 

закону.  

Інформація, щодо влаштування дитини до дитячого закладу 

1.Зареєструвати заяву на зарахування дитини в журналі реєстрації заяв 

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до 

вступу в ЗДО) 

3. Ксерокопія свідоцтва народження дитини. 

4. Заява батьків, що до влаштування дитини до дитячого закладу. 

5. Оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування 

дитини, та зазначити його реквізити у заяві. 

6. Батьки зобов’язуються обов’язково сплачувати в термін 3-5 днів кошти, за 

наданою квитанцією, за відвідування дитиною закладу дошкільної освіти. 

Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей  у заклад дошкільної 

освіти при наявності вільних місць: 

1. Дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово). 

Згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

2. Дітям військовослужбовців (першочергово). Згідно з п. 4  статті 13 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» 

3. Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово). 

Згідно з п.4 статті 83. Закону України «Про прокуратуру».  Документ ВРУ 

1697-18. 

4. Дітям з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями 

(першочергово). 

Батьки мають право: 

- вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг; 

- відвідувати заняття та інші освітні заходи; 

- заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу. 
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Батьки зобов'язані: 

 

- вносити встановлену плату за утримання дитини в закладі дошкільної освіти 

до 15 числа поточного місяця; 

- своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають 

місце; 

- віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов’язково 

особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам; 

- приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до 

санітарно-гігієнічних правил; 

- дотримуватись режиму роботи закладу дошкільної освіти, приводити та 

забирати дитину вчасно; 

- своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у  закладі і причини 

її відсутності; 

-  у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про 

медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу. 

 


