
                           Додаток  
                   

                                                               
      

Положення 
про порядок загальної міської електронної реєстрації та обліку дітей

для влаштування в заклади (групи) дошкільної освіти 
Тернопільської міської територіальної громади

1.Загальні положення

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації та обліку дітей 
для влаштування в заклади (групи)  дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної 
громади (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про доступ до публічної 
інформації», Положення про заклад дошкільної освіти

1.2.Загальна міська електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти (далі – 
ЗДО), що є у комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади, 
здійснюється з метою:

1.2.1. Забезпечення права дітей, які зареєстровані в Тернопільській міській 
територіальній громаді та населених пунктах, що підписали угоду з Тернопільською 
міською  радою про передачу міжбюджетного трансферу, або які незареєстровані у 
Тернопільській міській територіальній громаді але батьки надали письмову згоду щодо оплати 
за отримані освітні послуги в ЗДО, на доступність здобуття дошкільної освіти у закладах 
дошкільної освіти комунальної форми власності.

1.2.2. Спрощення процедури обліку дітей, які мають відвідувати заклади дошкільної 
освіти Тернопільської міської територіальної громади.

1.2.3. Забезпечення кожній дитині рівних умов для всебічного розвитку та реалізації її 
здібностей, таланту.

1.2.4. Забезпечення доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності 
Тернопільської міської територіальної громади.

1.2.5. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у заклади дошкільної освіти 
Тернопільської міської ради.

1.2.6. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО комунальної форми 
власності.

1.3. Положення загальної міської електронної реєстрації та обліку дітей для 
влаштування в заклади (групи) дошкільної освіти Тернопільської міської ради (далі – 
Положення) розроблене з урахуванням вимог законодавства України та визначає 
послідовність набору дітей з подальшим обліком у ЗДО.

1.4. Положення є обов’язковим для всіх ЗДО та закладів освіти, які мають у своєму 
складі дошкільні структурні підрозділи і перебувають у комунальній власності Тернопільської 
міської ради.  

1.5. Дія  Положення не поширюється на ЗДО, які перебувають у відомчій чи приватній 
власності.
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1.6. Заклади дошкільної освіти комунальної форми власності,  надають  послуги у сфері 
дошкільної освіти громадянам, діти яких зареєстровані за межами Тернопільської міської 
територіальної громади, за наявності відповідної угоди про передачу міжбюджетного 
трансферту між Тернопільською міською радою та територіальною громадою чи органом 
місцевого самоврядування, або які незареєстровані у Тернопільській міській територіальній 
громаді але батьки надали письмову згоду щодо оплати за отримані освітні послуги в ЗДО. 

1.7. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
– загальний міський електронний реєстр дітей для зарахування у ЗДО (далі-Реєстр) – 

єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, 
та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

– володілець єдиної комп’ютерної бази даних - управління освіти і науки 
Тернопільської міської ради, яке відповідає за технічне, технологічне та програмне 
забезпечення, надає реєстратору доступ до нього, забезпечує збереження та захист інформації;

– адміністратор – посадова особа відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
(далі ЦНАП), яка здійснює прийом документів та первинне внесення відомостей про дитину 
до Реєстру;  

– реєстратор – особа, уповноважена володільцем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, 
виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, 
передбачені цим Положенням; 

– заявник – особа, що виявила бажання внести дані про її дитину до Реєстру.
2. Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про дітей, які мають 

відвідувати ЗДО.
2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дитину є обов’язковою умовою для зарахування 

її до закладу дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади.
2.2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про дитину, яка має відвідувати 

ЗДО:
а) про дитину:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• дата народження;
• серія та номер свідоцтва про народження;
• місце реєстрації дитини;
• інформація про пільгову категорію (за наявності);
• заклад дошкільної освіти, який має відвідувати дитина.
б) про батьків:
• прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють; 
• місце реєстрації батьків;
• контактні дані (телефон, електронна адреса).
2.3. Для внесення до Реєстру відомостей про дитину, яка має відвідувати заклад 

дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади батьки або особи, які їх 
замінюють, окрім заяви, повинні надати у ЦНАП наступні документи (оригінали):

• свідоцтво про народження дитини;
• один із документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини або 

батьків (одного з батьків) в Тернопільській міській територіальній громаді, а саме:
– паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, 

посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, 
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано 
тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи 
законних представників;
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– витяг із реєстру територіальної громади, що видається відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування і 
реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з 
додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 
р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”;

– документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про 
право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-
продажу житла тощо);

– інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання 
дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

• документ, що підтверджує право на пільгу (пільгові категорії дітей визначені п. 
3.9. даного Положення).

2.4. Подати заяву та необхідний пакет документів можна онлайн, або через центр 
надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У разі самостійної онлайн-реєстрації заявник зобов’язаний протягом 5 робочих днів з 
дня заповнення електронної форми звернутись у ЦНАП із заявою, згідно з додатком 
(додається) та пакетом документів для зарахування дитини в єдину базу загального міського 
електронного реєстру згідно з п. 2.3. даного Положення.

У разі неподання батьками, чи особами, які їх замінюють протягом встановленого 
терміну (5 робочих днів з дня заповнення електронної форми) вказаних документів у ЦНАП 
діти не вважаються зареєстрованими в загальному міському електронному реєстрі.

У разі подання документів через ЦНАП, адміністратор:
• надає всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви;
• перевіряє наявність необхідних документів, визначених п.2.3. даного 

Положення, реєструє заяву в програмному забезпеченні «Універсам послуг»;
• сканує оригінали документів у програмне забезпечення «Універсам послуг», 

доступ до якого має реєстратор;
• здійснює внесення первинної інформації про дитину до Реєстру;
• ознайомлює з веб-сайтом (dnz.te.ua) та можливістю відстежувати черговість та 

статус своєї заявки в Реєстрі.
2.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється розпорядником у разі:
• неподання батьками, чи особами які їх замінюють заяви на зарахування дитини 

до ЗДО та переліку документів, визначені цим Положенням протягом 30 календарних днів з 
дати повідомлення (повідомлення здійснюється керівником ЗДО у телефонному режимі) 
даних осіб (заявників) про можливість зарахування дитини у ЗДО;

• відсутності документів, які підтверджують пільги;
• фальсифікації персональних даних в заяві (ПІБ, дата народження, серія та номер 

свідоцтва про народження, місця реєстрації, право на пільгу).
2.6. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за 

віковою групою кожного ЗДО при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не 
підлягає зміні за жодних умов.

3. Порядок прийому дітей до закладу дошкільної освіти.
3.1. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником закладу 

відповідно до списків сформованих реєстратором відповідно до бази даних загального 
міського електронного реєстру та упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого 
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віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у 
відповідний заклад дошкільної освіти.

У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж 
календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

3.2. Заявник самостійно:
• обирає заклад дошкільної освіти, враховуючи територію обслуговування 

відповідного закладу, або місце свого фактичного проживання, або місце роботи.
• стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі.
3.3. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.
3.4. У разі встановлення реєстратором статусу «Є можливість зарахування в ЗДО» (діти 

у реєстрі виділяються червоним кольором) заявник зобов’язується протягом 30 календарних 
днів з дати повідомлення (повідомлення здійснюється керівником закладу у телефонному 
режимі) даних осіб (заявників) про можливість зарахування дитини подати керівнику ЗДО 
наступні документи для зарахування дитини:

• заяву батьків або особи, яка їх замінює;
• копію свідоцтва про народження.

• медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист 
населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати 
заклад дошкільної освіти (форма №086-1/0 та Карта профілактичних щеплень – форма  
№063/0).

Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами 
туберкульозу до закладу дошкільної освіти (санаторних груп) до заяви про зарахування 
додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного 
диспансеру.

Для зарахування дитини до спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп) 
до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку 
(порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального 
розвитку чи затримки психічного розвитку).

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної 
освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок 
інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 
дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до закладу дошкільної освіти до заяви про 
зарахування додаються:

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого 
лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, 
яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну 
соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
У разі відсутності інформації про місце реєстрації  в інформаційному-ресурсі «Реєстр 

Тернопільської міської територіальної громади» подається копія одного із документів, що 
підтверджує реєстрацію місця проживання дитини або батьків (одного з батьків), а саме:

– паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, 
посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, 
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано 
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тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи 
законних представників;

– витяг із реєстру територіальної громади, що видається відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування і 
реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з 
додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 
р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”;

– документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про 
право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-
продажу житла тощо);

– інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання 
дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

3.5. У випадку наявності вільних місць в одному із закладів дошкільної освіти, який 
розташований поблизу ЗДО, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової 
категорії у цей заклад, заявникам іншого закладу дошкільної освіти із найбільшою кількістю 
заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО.

3.6. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого 
запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.7. Керівник закладу дошкільної освіти проводить прийом документів для зарахування 
дитини у підпорядкований ЗДО лише відповідно до списків, сформованих за базою даних 
електронної реєстрації дітей.

3.8. Першочергово зараховуються до ЗДО діти, зареєстровані в Тернопільській міській 
територіальній громаді, та населених пунктах, які підписали угоду про співпрацю (угоди про 
здійснення міжбюджетних трансфертів) з Тернопільською міською радою.

3.9. На пільгових умовах зараховуються до ЗДО наступні категорії:
• є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають 

дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
• є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
• належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
• 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 та на обліку в службах у справах 
дітей;

• діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

• діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО; 
• діти, які перебувають під опікою (піклуванням);
• діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців); 
• діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО 

учасниками війни на території проведення АТО;
• діти, батьки яких отримали інвалідність або загинули під час участі в АТО;
• діти батьків-інвалідів І групи;
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• мають право на першочергове зарахування до закладу освіти відповідно до 
закону.

Кількість місць у ЗДО, що надаються пільговим категоріям, не може перевищувати      
20 % від загальної кількості місць, що розподіляються.

3.10. Діти, які не були забезпечені місцем в ЗДО у поточному році, будуть забезпечені 
в наступному році відповідно до черговості в Реєстрі з врахуванням дати реєстрації.

3.11. Діти, які незареєстровані в Тернопільській міській територіальній громаді, будуть 
зараховуватись до закладів дошкільної освіти комунальної форми власності при наявності 
вільних місць у закладах та письмової згоди батьків про здійснення оплати за отримані освітні 
послуги.

4.Забезпечення доступу до єдиної комп’ютерної бази даних. 
4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про 

захист персональних даних» має лише держатель, адміністратор  та реєстратор, який  
використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

4.2. Доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Реєстру dnz.tmrada.gov.ua   
та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації;  ім’я, 
по батькові, рік народження дитини, а також вибір закладу дошкільної освіти та рік вступу.

5. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської 
електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади (групи) дошкільної освіти 
Тернопільської міської територіальної громади.

5.1. Контроль за здійсненням комплектації груп у ЗДО покладається на керівників 
закладу.

5.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної 
реєстрації та обліку дітей для влаштування у заклади (групи) дошкільної освіти 
Тернопільської міської територіальної громади покладається на управління освіти і науки 
Тернопільської міської ради.

6. Прикінцеві положення.
6.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази 

даних здійснюється на безоплатній основі.
6.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної 

бази даних та порядку прийому дітей до ЗДО, несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України.

Міський голова                                         Сергій  НАДАЛ


