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1. Загальнi положення
1.1. rrоложення
I.I.
положення про систему електронноi
електронно1 реестрацtt
реестрацii до закладiв
дошкiльноТ освiти ЗапорiзькоТ MicbKoi ради (далi - Положення) розроблено
вiдповiдно до законiв Украiни <<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, <Про

дошкiлъну ocBiTp>, <Про iнформацiю>>, <<Про захист персон€Lльних даних)), кПро
ДОСТУП ДО ПУбЛiЧноi iнформацiii>, Положення про закJIад дошкiльноi освiти,
затвердЖеногО постановоЮ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27.01.202l Nч8б, та
визначас порядок електроннот реестрацii дiтей для
зарахування до
КОМУНаЛЬНИх ЗакJIадiв дошкiльноi освiти (далi - ЗДО) Запорiзькоi MicbKoT
ради.
1.2. Завдання системи електронноi ресстрацiТ до ЗДо (д-i
- Реестр):
забезгiечення прозоростi процедури зарахування дiтей до Здо;
забезпеченнrI права дитини на доступнiсть здобуття дошкiльноi освiти;
створення единого пiдходу щодо зарахування дiтей до ЗЩО;
технlчна реапlзацlя процедури електронного запису дiтей, якi потребують
здобуття дошкiльноТ освiти ;
ЗабеЗПечення облiку дiтей, якi потребуютъ здобуття дошкiльноТ освiти
у здо.
1 .3. У цьому Положеннi ocHoBHi поняття мають таке значення:
система електронноi реестрацii до закладiв дошкiльноi освiти (даrri
Реестр) - едина електронна база даних, що мiстить вiдомостi про дiтей, якi
ПОтребУють здобуття дошкiльноi освiти у ЗДО. Реестр передбачае обробку
внесених дс нього даних та забезпечуе ix захист вiд несанкцiонованого доступу,
РОЗмiщено на порталi кЕлектронна реестрацiя в З.ЩО> - https://reg.isuo.org;
- УТРИМУВаЧ Реестру розробник програмного комплексу <КУРС:
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-

в

заклади дошкiльноI освiтю>)
Щошкiлля>> (кЕлектронна реестрацiя
ТОВ <HoBi знання)>, б1001, Украiна, M.XapKiB, e-mail: info@reg,isuo.org;
забезпечуе збереження та захист iнформацii, ll(o мiститься у PeecTpi;
роЗПорядник Реестру - департамент освiти i науки Запорiзькоi мiськоi
ради (даrri - Щепартамент), територiальний вiддiл освiти;
координатор Реестру - особа, уповноважена Щепартаментом освiти i
НаУКИ Запорiзькоi обласноТ державноТ адмiнiстрацii, що вiдповiдае за технiчне,
ТеХНОЛОГiчне Та програмне забезпечення Реестру, нацання реестраторам
доступу до нього;
адмiнiстратор Реестру - особа, уповноважена розпорядником Реестру,

яка здiйснюе органiзацiйне, аналiтичне забезпечення
роботи Реестру; розгляда€
звернення з питань роботи Реестру; вiдповiдае за збереження та захист баз
даних; забезпечуе iнформуваншI громадськостi про порядок електронноi
ресстрацii дiтей У ЗДо; здiйснюе внесення (змiну, виключення) вiдомостей до
Ресстру (у,.ч. вносить змiни у PeecTpi, якщо батьки або законнi представники
обирають (за заявою) iнший здО у межах району/мiста); надае iнформацiю з
ресстру
межах повноважень; координуе
межах cBoix ,rоuпrоважеп"
здiйснеНня заходiв, спрямОваниХ на органiзацiЮ електронноi реестрацii дiтей до

в

в

ЗДо; спiльно з територiальними вiддiлами освiти .Щепартаменту здiйснюе
контропъ за електронним Реестром, у тому числi з правом перевiрки
безпосередньо у ЗДо; виконуе iншi функцii, передбаченi цим Поло*."""r;
- територiальний реестратор особа, уповноважена розпорядником

Реестру, яка здiйсню€ внесення/змiну/виключення вiдомостей до РЪестру та

розгляд електронних з€uIвок; вживае заходiв щодо усунення причин затримки
розгляду заявки до Реестру; передае направлення з Реестру Ло Зщо; надае
iнформацiю з Реестру в межах повноважень; вiдповiдае за збБреження та захист
баз даних; забезпечуе iнформування громадсъкостi про порядок електронноi
реестрацii дiтей у Здо; здiйснюе контроль за забезпеченням актуальностi та
достовiрностi iнформацii В електроннiй базi даних; розглядае звернення з
питанЬ роботИ Реестру; виконуе iншi функцii, передбаченi цим Поло*J"""r;
_ реестратор здО - особа, уповноважена
розпорядником Реестру, яка
вiдповiдае за збереження та захист баз даних; забезпечуе iнформування
громадсЬкостi про порядок електронноi реестрацii дiтей у ЗДо; Ъдiйснюс
BHeceHHrI вiдомостей до Реестру; надае iнформацiю з Реестру та виконуе iншi
функцii, передбаченi цим Положенням;
- заявник _ один з батькiв дитини або if законний представник, який
BHic данi про дитину до PeecTpv.
2. Порядок реестрацii дiтей в PeccTpi

Адмiнiстрацiя

здо

Запорiзькоi MicbKoT Ради для забезпечення
iнформативностi Реестру зобов'язана внести (та коригувати у разi змiн) на
порталi кIнформацiйне управлiння системою освiтш (https://isuo.org) наступну
2.1.

публiчну iнформацiю про ЗflО:
2.|.|. повна (скорочена) назва закладу освiти;
2.I.2. тип ЗЩО;
2.1.3. вид ЗДО;
2.1.4. форма власностi;
2.1.5. поштова адреса;
2.1.6. вiдомостi про директора (ПIБ);
2.1.7 . чисельнiсть персоналу;
2.1 .8. просктна кiлькiсть мiсць;
2.|.9. фактична чисельнiсть дiтей;
2.|.|0. кiлькiсть груп;
2.1.| 1. мова навчання;
2.I.12. вiдомостi про наявнiсть груп цiлодобового/короткотривалого

перебування;
2.1.|3. контакти (телефони, адреси електронноi пошти);
2,I.|4. посилання на сайт ЗДО;
2,I.|5. безкоштовнi ocBiTHi послуги, гуртки та студii;
2.1.16. прогнозована кiлькiсть мiсць на 1 вересня;
2.1.17. кiлькiсть заявок у черзi на поточний piK;
2.|J8. кiлькiстъ заявок, UIо не прийнято (у r.ч. з невiрними даними);
2.|,|9. кiлькiсть мiсць, що з€LлишилиQя на зарахування 1 вересня;
2.| .20. кiлькiсть заявок щодо позачергового/першочергового зарахування
до ЗДО;
2.1.21. вiдомостi про вiдповiдалъну особу здо, яка забезпечус внесення

даних до Реестру, обробку внесених до нього даних та
несанкцiонованого доступу.
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2.2. обов'язковою умовою для зарахування дитини до Здо с наявнiсть
вiдомостей про неi в PeecTpi.
2.з. Лля рееСтрацii дитини в PeccTpi заявником мають бути наданi
наступнi вiдомостi (у тому числi персональнi данi, якi надаються заявником з
дотриманням вимог законодавства Украiни):

2.З.|. про дитину:
2.З.|.l. прiзвище, iм'я, по батьковi;
2.З .l .2. дата народженнlI;
2.з.l.З. здо, який обрали батьки або законнi представники, для здобуття
дошкiльноi освiти;
2.З.|.4. бажаний piK для зарахування дитини до ЗДО;
2.З .1.5, адреса проживання;
2.3.|.6. серiя, номер свiдоцтва про народження, дата видачi свiдоцтва;
2.з.1.7
iнформацiя про наявнiсть встановлених пiльг (категорiя,
типlноме р l дат а видачi, електронна копiя в iдповiдного документа) ;
2.З.2. про батькiв:
2.з.2.1. прiзвище, iм'я, по батьковi батькiв або законних представникiв;
2.З .2.2. адреса проживання;
2.3.2.З. KoHTaKTHi данi (телефон, електронна адреса).
2.4. Внесення до Реестру http://reg.isuo.org/ вiдомостей про дiтей
здiйснюеться у такий спосiб:
2.4.1. батьками або законними представниками:
2.4.|.1. батьки або законнi представники вносять необхiднi вiдомостi до

.

реестру

Й

прикрiплюють скан-копiю свiдоцтва про народження дитини
(у випадку, якщо с пiльги щодо влаштування до здо скан-копiю документа,
що пiдтверджуе пiльги). За умови BHeceHIUI Bcix необхiдних даних та
вiдповiдностi ik прикрiпленим скан-копiям заявка отримуе постiйну реестрацiю

за первинною датою подання заявки;
2.4.L.2. батьки або особи, якi ix замiнюють, вносять необхiднi вiдомостi

до Реестру без скан-копiт свiдоцтва про народженнrI дитини (без скан-копii
документ&, Що пiдтверджуе пiльги), протягом 10 днiв з дня подання заявки
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звертаютьсЯ дО реестратора здО або до територiального
реестратора для
пiдтвердження достовiрностi внесених вiдомостей з оригiналами документiв;
2.4.2. територi€tльним

або

здо

iверненням
реестратором
ресстратором
oaTbKlB
аOо законних представникiв) iз заповненням заявки в присутностi
(за

заявника за встановленою формою.
2.5. Ресстратор З!О/територiальний реестратор зобов'язаний надати всю
необхiдну допомоry, пов'язану iз заповненням заявки, а також надати доступ

iнформацiТ, яка мiститься в PeecTpi, згiдно з чинним законодавством
Украiни.
реестратор Зщо/територiальний ресстратор при збереженнi даних для
отримання постiйноi ресстрацii враховуе наявнiстъ вiдповiдно до заявки BikoBoi
групи у ЗДО.
2.6. Занесення вiдомостеЙ у заявку здiйснюеться викJIючно державною
мовою (як написано у вiдповiдних документах: свiдоцтвi про народження,
довiдцi про пiльги тощо).
Якщо вiдомостi, зазначенi у заявцi, вiдповiдають оригiналам документiв,
то зЕuIвка отримуе постiйну реестрацiю в peecTpi за первинною датою поданнrI
епектронноi заявки.
Заявка буд. вiдхилена з Реестру у випадках, якщо:
вiдомосТi вказанi не державною мовою або вiдмiннi вiд даних
у
документах;
- данi в обов'язкових для заповнення полях вiдсутнi;

до

протягоМ 10 днiВ з дня самостiйного подання з€UIвки батьки не
звернулись до реестратора З!о/територiального реестратора для пiдтвердження

достовiрностi внесених вiдомостей з оригiналами документiв.
2.7. За.явник мае можливiсть обрати лише один здо для
реестрацii свост
дитини. Якщо заявлена дитина вже заресстрована В peecTpi, вiдмова у
реестрацii надаеться заявнику автоматично.
2.8. ЗаяВник (осОба, яка здiйснюе внесення вiдомостей до Реестру за

зверненням батькiв

або законних

представникiв)

несе

персон€tльну

вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, наданих в реестрацiйнiйзаявцi.
2.9- РееСтрацiя до вiкових цруп здiйснюеться станом на 01 вересня
року,
обраного в заявцi.
2.10. Вилучення вiдомостей про дитину здiйснюеться:
2.10.|. особисто заявником, за його власним бажанням, ПРи цьому
причиною вiдхилення заявки бУдa визначено <<Вiдхилено автором заявкц1);
2.|0.2. реестратором здО на пiдставi наказу про зарахування дитини до
здО шляхом змiни кОтримано направлення)) на <<Зараховано);
2.10.з. територiальниМ реестраТороМ за подаНням керiвника здО у
разi
порушення TepMiHiB подачi заяви на зарахування до здО та перелilсу
документiв, визначених цим Положенням;
2.|0.4. територiалъним реестратором за поданням_керiвника З,ЩО при
виявленнi фалъсифiкацii персональних даних в заявцi (пIБ, дата народження,
серiя та номер свiдоцтва про народження), яка самостiйно подав€rлась батьками
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або законними представниками.

2.1|. Присвоення порядкових HoMepiB реестрацiТ здiйснюсться в порядку
черговостi за вiковою групою кожного здо при BHeceHHi вiдомостей пр;
дитину. Щата та час реестрацii не пiдлягають змiнi за жодних умов.
2.12. У випадку, якщо дiти не зарахованi до з!О бажаному
у
роцi через
кiлькiсть
мiсць/вiдкладення
заявок
вiдомостi
,недостатню
про
""rо "*iмiстятiся
в PeecTpi, автоматично переносятъся на наступний piK.

2.1з. При вивiльненнi мiсць територiальний реестратор видае
направлення длЯ першоi дитинИ вiдповiдНого BiKY в PeecTpi цього З!О та

змiнюс статус заявки у картцi дитини на квидано направлення)), при цьому
батъки дитини або iT законнi представники отримують вilповiдне повi!о*п.по

на заявлену ними електронну адресу.

2.|4. ПiслЯ отриманНя повiдоМлення про змiну статусу заявки картцi
у
дитини на <<ВиданО направлення) заявник (з числа батькiв дитини або iT
законних представникiв) повинен упродовж 10 робочих днiв звернутись до
здо, пiдтвердити бажання влаштувати дитину до здо, територiальний
реестратор в день змiни статусу заявки передае направлення до цього здо й
змiнюе пiсля пiдтвердження у здо статус заявки на <<отримано направлення)).
ПрИ наявносТi встановлених для влаIrттування у ЗдО пiльг заявник
(батьки
аоо законн1
законнi представники.)
представники) пlсля
пiсля змlни
\Uа,r,ьки або
змiни статусу заявки на <<Видано
направленнlI)) повинен упродовж 10 робочих днiв надати до ЗЩО оригiнали та
копii документiв, що пiдтверджують встановленi пiльги.
керiвник здо з метою перевiрки достовiрностi документiв, якi
пiдтверджують встановленi пiльги щодо зарахування до здо, може звернутись

до органу, який видав цей документ.

3. ПорядоК зарахування дитини до закладу дошкiльноi

освiти,
переведення з одного закладу дошкiльноi освiти до iншого
3.1. Зарахування дiтей до здо здiйснюеться керiвником протягом
календарного року на вiльнi мiсця у порядку черговостi згiдно з даними
Реестру. У PeccTpi формуютъся списки дiтей для кожноi BiKoBoI групи ЗЩО з
урахування}л дати реестрацii та наявних пiльг.

Зарахування дитини здiйснюеться згiдно

з

вiдповiдним накЕвом
директора ЗЩО упродовж формування новостворених груп наприкiнцi лiтнього
перiоду (але не пiзнiше 31 серпня) поточного року та упродовж каJIендарного
року у разi вивiльнення мiсць у вiдповiдному ЗДО.
3.2. Керiвник здо проводить прийом документiв для зарахування дитини
здо вiдповiдно до отриманого для цiеi дитини вiд територiального
реестратора направлення, яке роздруковуеться територiа-гrьним реестратором з
Реестру https://reg.isuo.org/ (з обов'язковим визначенням номера ,*"*"; та
зберiгаеться у ЗДО в особовiй справi дитини.
3.3. Заявник самостiйно стежитъ за черговiстю та статусом своеi зuIrIвки в
peecTpi. Прrr змiнi статусу на електрон[Iу адресу
заявника надходить електронне
повiдомлення з оповiщенням про його змiну.
з.4. У разi встановленшI статусу заявки <Отримано направлення) заявник

у
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зобов'язаний упродовж 30 календарних днiв подати керiвнику здо документи,
.F..
якl неоOхlдн1 дJIя зарахування дитини, передбаченi п.9 Положення про заклад
дошкiльноi освiти, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
27 .01.202l J\Ъ 8б:
З.4.1. заява батькiв або законних представникiв;
з.4.2. медична довiдка, видана вiдповiдно до cTaTTi 15 Закону УкраiЪи
кпро захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>, разом з висновком про те, що
дитина може вiдвiдувати З!О;
З.4.З. свiдоцтво про народЖення дитини;
з.4.4. документи, що пiдтверджуютъ право пiлъгового зарахування до
ЗДО таlабо пiльгового харчування у ЗДО.
3.5. Щля зарахування дитини до санаторного З,.ЩО (санаторних груп) до
заяви про зарахування також додаеться довiдка територiа_uьного закладу
охорони здоров'я чи протитуберкульозного диспансеру.
Щля зарахраннЯ дитиниДо спецiаЛьного здО (спецiальних груп) до заяви
про зарахування додаеться висновок iнклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогiчну оцiнку розвитку дитини щодо виявлених
особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведiнки, опорнорухового апарату, iнтелекryального розвитку чи затримки психiчного
розвитку).
Щля зарахуваннЯ дитинИ з особлИвимИ освiтнiми потребами до ЗЩО та
утворення iнклюзивних цруп до заяви про зарахування додаеться висновок
iнклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогiчну оцiнку
розвитку дитини.
,Щля зарахування дитини з iнвалiднiстю до зщО до заяви про зарахуваннrI
додаються:
копiЯ медичнОго виснОвку прО дитинУ з iнвалiДнiстЮ BiKoM до 18 poKiB,
виданого лiкарсъко-консультативною комiсiею закладу охорони здоров'я, або
копiя посвiдчення особи, яка одержуе державну соцiальну до.rоrоry вiдповiдно
до Закону Украiни кПро державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з
дитинства та дiтям з iнвалiднiстю>;
копiя iндивiдуалъноi пр ограми реабiлiтацii дит ини з iHB алiднi стю.
3.6. За наявностi вiльних мiсць у Здо та вiдсутностi заявок вiдповiднiй
у
вiковiй категорii в цi заклади, територiа_гrьнi реестратори можуть запропонувати
заявникам iнших здо iз найбiлъшою кiлькiстю записiв у peecTpi йожливiсть
бути зарахованими на вiльнi мiсця на пiдставi заяви батькiв або законних
представникiв до територiального вiддiлу освiти .щепартаменту.
3.7.у разi вiдсутностi вiльних мiсць в обраному З!о та вiдмови батькiв
або законних представникiв вiд iншого запропонованого здо, заявка
залишасться в PeecTpi до моменту вивiльнення мiсця.
3.8. При влаштуваннi до здо гарантуеться надання пiльг згiдно iз
законодавствоМ УкраiЪи. Якщо право на першочергове зарахування до З!О не
пiдтверджено, дитина зараховуеться до Здо на загальних пiдставах.
3.9. Батьки дiтей або законнi представники у разi отримання упродовж
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поточноГо рокУ статусУ заявки <ВидЬно направлення) мають право (за заявою)
ВlДМОВИТИСЯ ВlД ОТРИМаННЯ НаПРаВЛеННя ДО 01 вересня наступного
року, за
ними з€tлишаетъся iх поточний номер в peecTpi зi змiною статусу заявки на
кВiдкладено)) i зазначенням TepMiHy, до якого заявку вiдкладено. Наявнi вiльнi
мiсця для проходження адаптацiТ пропонуються наступним за реестрацiею
заявникам в межах кiлькостi дiтей, якi булуть зарахованi до груп в поточному
роцi.
заявка отримуе статус квiдкладено), якщо батьки або законнi
предстаВникИ пiслЯ встановЛеннЯ статусУ <<ВиданО направлення)
у перiод
бiльше нiж 30 календарних днiв не звернулись до територi*u"ого
реестратора/
реестратора здо. При цьому заявка залишаеться в peecTpi до наступного
звернення батъкiв або законних представникiв.
3.10. Змiна статусУ <ВiдклаДено)'в заявцi, здiйснюеться на пiдставi змви
батъкiв або законних представникiв на iм'я розпорядника Реестру
територiальний вiддiл освiти !епартаменту.
3.1l. Щанi про зарахування дитини До Здо вносить до Реестру ресстратор
здо на пiдставi наказу керiвника Зщо про зарахування дитини, при цьому
статус заявки змiнюетъся на <<Зараховано)).
3.12. Керiвники комун€tльних здО у день вибуття будь-якоi дитини iз
здо iнформують територiальний вiддiл освiти !епартаменту про вивiльнене
мiсце.
3.13. Щля переведення вихованця з одноГо З!о до iншого один з батькiв
або iнший законний представник дитини повинен обрати здО в PeecTpi,

оформити заявку, керiвник здо впродовж десяти робочих днiв . дur"
надходження TaKoi з€UIвки iнформуе з€UIвника про можливiсть зарахування
дитини до вiдповiдного здо iз з€вначенням кiнцевого строку подання
необхiдних документiв. Пiсля цього один з батькiв або iнший законний

представник подае керiвнику вiдповiдного

здо

заяву про зарахування дитини,
вiдповiдно до отриманого для дитини вiд територiалr"о.о
ресстратора
НаПРаВЛеННЯ, ЯКе роздруковуеться територiальним
реестратором з Реестру
https://reg.isuo.org/ (з обов'язковим визначенням Hoмepu .u""*") та зберiгаеrй
у ЗдО В особовiй справi дитини, керiвник здiйснюе вiдповiдним наказом
зарахування дитини.
Переведення вихованця iз комун€UIьного здо до iншого комунЕtльного
здо вiдбуваеться на пiдставi з€uIви одного з батъкiв або iншого законного
представника дитини, що подавав заяву про зарахування (KpiM випадкiв, коли за
рiшенням органу опiки та пiк.lryвання або суду мiсце проживання дитини
визначено з iншим iз батькiв).
4. Забезпечення доступу до Ресстру
4.1. !оступ до Реестру - https://reg.isuo.org.
4.2. Щоступ до Bcix персонЕtлъних даних зЕUIвника вiдповiдно

до Закону

Украiни кПро захисТ персоналъних данихD мають адмiнiстратор Реестру,

територiальнi реестратори, реестратори ЗЩО,

якi використовують

персона-гliнi
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данi заявника виключно в межах виконання cBoik повноважень.

територiальний реестратор, адмiнiстратор Реестру,
реестратори здо

несуть вlдповlдальнlсть за внесення, змiни, збереження та захист персональних
даних заявникiв.
4.3. Публiчна iнформацiя про Реестр, яку можна бачити вiдкритому
у
доступi, сформована у форматi, що дозволяе iT автоматизоване. оброЪле"""

електронними засобами, вiльний табезоплатний доступ донеi, атакож
ii подальше використання. Bci персон€шьнi данi е закритими вiд публiчного
доступу. Ресурс у вiдкритому доступi мiстить знеособленi данi про черry дiтей
до закладiв дошкiльноi освiти Запорiзькоi Micbkoi ради: номер та дату подання

ЗаЯВКИ, НаЯВНiСТЬ ПiЛЬГ, BiKoBy ГРУпу, piK вступу,
дату та статус заявки, н€lзву та

iдентифiкатор закладу дошкiльноi освiти, розмiщено :
htфs://data.gov.ual
Сдиний державний веб-порта_ir вiдкритих даних
<<Портал вiдкритих даних).
https://opendata.zp.gov.ual - Портал вiдкритих даних Запорiжжя
- набiр
даних <щанi про черги дiтей до закладiв дошкiльноi освiти Запорiзькоi Micbkoi
ради).

-

Контроль за дотриманням цього Положення
5.1. Контроль за зарахуваннrIм дiтей до здО вiдповiдно до Ресстру
покладаеться на керiвникiв З{о, територiальних peccтpaTopiB, адмiнiстратй
5.

Реестру.

5.2. Контролъ за дотриманням вимог цього Положення здiйснюе

!епартамент та його територiальнi вiддiли освiти.

6. Прикiнцевi положення
6.1. Внесення вiдомостей до Реестру, доступ до iнформацii Реестру

вiдбуваеться на безоплатнiй ocHoBi.
6.2. особи, виннi в порушеннi порядку внесення iнформацii до Реестру та
порядку зарахування дiтей до Здо м.запорiжжя, несутъ вiдповiдалънiстu.ii ,rо
iз законодавством Украiни.
6.З. ЗМiНИ Та ДОПОВНення до цього Положення вносяться
у порядку,
встановленому для його прийняття.

