У КРАЇН А
В И ГО Д С Ь К А С Е Л И Щ Н А РАДА
Долинського району Івано-Ф ранківської області
Виконавчий комітет
РІШ ЕН Н Я № 138

від 19.12.2019 р.

смт. Вигода

Про запровадж ення електронної реєстрації дітей
до закладів дош кільної освіти В игодської селищ ної ради
В ідповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 32, пункту 3 частини 4
статті 42 Закону У країни «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «П ро дош кільну освіту», Закону України «П ро доступ до публічної
інформації», Закону У країни «Про захист персональних даних», пропозицій
відділу освіти, м олоді та спорту В игодської селищ ної ради, з метою створення
єдиної платф орм и електронної реєстрації дітей до закладів дош кільної освіти
В игодської селищ ної ради, забезпечення рівних умов для реалізації права
дитини на здобуття дош кільної освіти виконавчий комітет селищ ної ради
ВИРІШ ИВ:
1.

Запровадити електронну реєстрацію дітей у заклади дош кільної

освіти В игодської селищ ної ради з 02 січня 2020 року.
2.

Затвердити П орядок електронної

реєстрації дітей у комунальні

заклади дош кільної освіти В игодської селищ ної ради згідно з додатком.
3.

В ідповідальність

за

виконанням

цього

ріш ення

покласти

на

головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту В игодської селищ ної
ради Ш пильчин Н аталію Василівну.
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К онтроль за виконанням цього ріш ення залиш аю за собою.

Селищ ний голова
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Я. Наум

Д одаток
до ріш ення виконавчого
комітету
селищ ної

Вигодської
ради

від

19.12.2019 № 138

Порядок електронної реєстрації дітей до закладів
дош кільної освіти Вигодської селищ ної ради

І. Загальні положення
1.

П орядок

електронної

дош кільної освіти (далі

реєстрації

- ЗДО) В игодської

підхід до прийому дітей

дош кільного

дітей

до

комунальних

закладів

селищ ної ради реалізує єдиний

віку до

закладів дош кільної освіти

Вигодської селищ ної ради.
2. Цей П орядок електронної реєстрації дітей до комунальних закладів
дош кільної освіти В игодської селищ ної ради з використанням електронної
реєстрації на порталі «Україна. ІСУО (Інф орм аційна система управління
освітою )» http://isuo.org (далі - П орядок) розроблено відповідно до Закону
України «П ро місцеве самоврядування», Закону У країни «Про дош кільну
освіту», Закону У країни «Про доступ до публічної інформації», Закон України
«Про захист персональних даних» та визначає правила електронної реєстрації
дітей на влаш тування до ЗДО для здобуття дош кільної освіти.
3. Завдання П орядку електронної реєстрації дітей до ЗДО:
1) забезпечення права дітей на доступність здобуття дош кільної освіти в
ЗДО;
2) забезпечення публічного доступу до інф орм ації про ЗДО В игодської
селищ ної ради;
3) запровадж ення єдиного підходу щ одо прийому дітей в ЗДО;
4) здійснення обліку дітей, які потребую ть здобуття дош кільної освіти в
ЗДО В игодської селищ ної ради;

4. У цьому П орядку терміни вж иваю ться в таком у значенні:
1) електронний реєстр (Реєстр) - єдина електронна база даних, що містить
інформацію про ЗДО, дітей, які потребую ть здобуття дош кільної освіти у ЗДО
В игодської селищ ної ради;
2) заявник - особа (один із батьків або осіб, які їх заміню ю ть), що вносить
дані дитини до реєстру та несе персональну відповідальність за надану
інформацію ;
3) реєстратор -

працівник закладу дош кільної освіти, відділу освіти,

молоді та спорту, відповідальний за електронну реєстрацію , який забезпечує
надання інф ормації, внесення (зміну, виклю чення) даних до реєстру, обробку
внесених до нього даних та їх захист від несанкціонованого доступу.

II. Організація Порядку реєстрації дітей до комунальних
закладів дош кільної освіти Вигодської селищ ної ради
1.

Е лектронна реєстрація передбачає електронне подання заявником

заявки в електронному вигляді для зарахування дитини до ЗДО, шляхом
заповнення електронної форми на порталі «Е лектронна реєстрація в заклади
дош кільної освіти» (Реж им доступу: http://reg.isuo.org).
2.

В несення до Реєстру відомостей про дітей здійсню ється заявником

самостійно на порталі «Електронна реєстрація в заклади дош кільної освіти».
У разі відсутності доступу до мережі Інтернет за зверненням заявника, який
не має мож ливості самостійно зареєструвати дитину на електронному ресурсі,
дані про дитину до Реєстру вносяться реєстратором у ЗДО, або у відділі освіти,
молоді та

спорту

В игодської селищ ної ради,

який

заповню є

встановленою ф ормою в присутності заявника.
3.

У несенню до Реєстру підлягає така інформація:

А) про дитину:
•

П різвищ е, ім ’я, по батькові;

•

Д ата народж ення;

•

Серія та номер, дата видачі свідоцтва про народження;

заявку

за

•

А дреса проживання;

•

Інф ормація про пільги (за наявності).

Б) про батьків, або осіб, що їх заміню ють:
•

П різвищ е, ім ’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх

заміню ю ть, для здобуття дитиною дош кільної освіти;
•

А дреса проживання;

•

Контактні дані (телефон, електронна адреса).

В) баж аний рік зарахування до ЗДО;
Г) заклад дош кільної освіти, який обрали батьки або особи, що їх
заміню ю ть, для здобуття дитиною дош кільної освіти;
4.

Занесення відомостей у заявку здійсню ється виклю чно державною

мовою (як написано у відповідних документах). Заявки, у яких відомості
вказано не держ авною мовою або містять дані, які не відповідаю ть документам
заявника, відхиляю ться реєстратором.
5.
повинен

Д ля підтвердж ення достовірності
упродовж

10 робочих

днів

з дня

внесених відомостей заявник
подання

електронної заявки

звернутися до реєстратора в ЗДО з копіями документів. Якщо відомості,
зазначені у заявці, відповідаю ть оригіналам документів, то заявка отримує
постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.
6.

Заявник має м ож ливість обрати лиш е один заклад дош кільної

освіти для реєстрації своєї дитини. Я кщ о заявлена дитина вже зареєстрована в
Реєстрі - відмова в реєстрації надається заявнику автоматично.
7.

Заявник має право самостійно відхилити заявку через систему

реєстрації на сайті «Е лектронна реєстрація в заклади дош кільної освіти»
(Режим доступу: http://reg.isuo.org). За таких умов реєстратор не відповідає за
збереження даних цієї заявки, котра не підлягає відновленню . Заявник повинен
самостійно потурбуватися про збереження логіну і паролю для доступу до
кабінету керування заявками.

8. За потреби змінити бажаний для зарахування ЗДО або бажаний рік
зарахування, заявник на особистому прийомі в керівника ЗДО подає письмову
заяву реєстратору.
9. Реєстратор зо б о в’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану із
заповненням заявки, а також надати доступ до інформації, яка міститься на
офіційному саті Реєстру.
10.

Заявник

несе

персональну

відповідальність

за

достовірність

відомостей, наданих у реєстраційній заявці.
11.

Реєстрація до вікових груп здійсню ється станом на 1 вересня року,

указаного в заявці.

III. Зарахування дітей до закладів дош кільної освіти Вигодської
селищ ної ради
1. Зарахування дитини до ЗДО здійсню ється керівником відповідно до
списків,

сф орм ованих

базою

даних,

упродовж

періоду

комплектації

новостворених груп раннього (від одного до трьох років) та молодш ого
дош кільного віку (від трьох до чотирьох років) наприкінці оздоровчого періоду
(серпень) поточного року.
У випадку недоуком плектування групи керівник ЗДО здійсню є прийом
дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою
даних.
2. Н аявність у Реєстрі інф ормації про дітей, які потребую ть здобуття
дош кільної освіти у ЗДО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до
закладу.
3. П рийом дітей до ЗДО здійсню ється керівником цього закладу на підставі
заяви одного з батьків або осіб, які їх заміню ю ть, про зарахування дитини до
закладу дош кільної освіти та надання документів, перелік яких визначений
законодавством України.
До заяви додаю ться:

1) Копія

свідоцтва

про

народж ення

дитини

(під

час

подання

копії

пред’являється оригінал відповідного документа);
2) М едична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина
може відвідувати заклад дош кільної освіти, встановленої форми;
3) Копія карти проф ілактичних щ еплень, завірена лікарем;
4) Д окум ент, щ о підтвердж ує пільгу (при наявності);
4. За повноту і достовірність усієї інф орм ації та документів, що подаю ться
до

закладу

дош кільної

освіти,

відповідає

згідно

з

вимогами

чинного

законодавства особа, яка їх подає.
5. П озачергово зараховую ться діти пільгових категорій, про що вносяться
дані у заявку на вступ. Заявник особисто надає документи, які підтвердж ую ть
наявність пільг.
6. До пільгової категорії належать:
•

діти, які постраж дали внаслідок Ч орнобильської катастрофи;

•

діти учасників АТО (ООС);

•

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені поруш еннями
інтелектуального

розвитку

та/або

сенсорними

та

фізичними

поруш еннями;
•

діти-сироти;

•

діти позбавлені батьківського піклування;

•

діти інвалідів І групи;

•

діти з багатодітних сімей, де є троє і більш е дітей дош кільного віку;

•

діти працівників закладів освіти В игодської селищ ної ради;

IV. Забезпечення доступу до Реєстру
1.

Д оступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України

«Про захист персональних даних» має лиш е реєстратор, який використовує
персональні дані виклю чно в межах виконання своїх повноваж ень. Реєстратор
несе відповідальність за внесення, зміни, збереж ення та захист персональних
даних заявника згідно з чинним законодавством України.

2.

П ублічний доступ до Реєстру розміщ ений на веб-сайті «Електронна

реєстрація в заклади дош кільної освіти» (Режим доступу: https://reg.isuo.org).

V. Контроль за дотрим анням Порядку
1. К онтроль за здійсненням комплектації груп, дотриманням П орядку
електронної реєстрації дітей до закладів дош кільної освіти здійсню є відділ
освіти, молоді та спорту В игодської селищ ної ради.

VI. Прикінцеві положення
1.

В несення відомостей до Реєстру (зміни, вклю чення) та доступ до

інф ормації оф іційного веб-сайту «Електронна реєстрація в заклади дош кільної
освіти (Режим доступу: http://reg.isuo.org) здійсню ється на безоплатній основі.
2.
та

О соби, винні в поруш енні порядку внесення інф ормації до Реєстру

порядку

прийому

дітей

до

закладів

відповідальність згідно з чинним законодавством.

дош кільної

освіти,

несуть

