
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

10 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

18 серпня 2022 року                                                                      № ___-10-VIIІ                                 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін до Положення  

про електронну реєстрацію та порядок 

зарахування дітей до комунальних закладів 

дошкільної освіти Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області, 

затвердженого рішенням Борщагівської 

сільської ради Бучанського району 

Київської області  від 26 квітня 2021 року  

№ 5-5-VIII 

 

 

 

       Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», статті 8 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, листа Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 року № 03-1870/162-2 на 

доручення Прем'єр-міністра України від 10.06.2022 № 14529/0/1-22 «Про 

організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти», сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до Положення про електронну реєстрацію та порядок 

зарахування дітей до комунальних закладів дошкільної освіти Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області, затвердженого рішенням 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від  

26 квітня 2021 року № 5-5-VIII, зміни і доповнення, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

з соціально-гуманітарних питань Борщагівської сільської ради. 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення Борщагівської сільської 

ради Бучанського  району Київської 

області 

від 18 серпня 2022 року № ___-10-VIII 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 10 сесії VIII скликання 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського  району Київської області 

від 18 серпня 2022 року № ___-10-VIII 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Положення про електронну реєстрацію та порядок зарахування 

дітей до комунальних закладів дошкільної освіти Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області, затвердженого рішенням  

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області  

від 26 квітня 2021 року № 5-5-VIII 

 

У Положенні про електронну реєстрацію та порядок зарахування дітей до 

комунальних закладів дошкільної освіти Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області: 

1. Пункт 4.2. доповнити словами «У період дії воєнного 

стану кількість груп у ЗДО визначається згідно з потужністю 

найпростіших укриттів та/або споруд подвійного призначення з 

урахуванням можливості формування різновікових груп». 

2. Пункт 4.3. доповнити словами «Під час дії 

особливого періоду та/або воєнного стану обмежити формування груп 

раннього віку. Групи комплектуються для дітей віком від трьох до шести 

(семи) років: молодша  (вік дитини 3-4 років), середня (вік дитини 4-5 

років) та старша (вік дитини 5-6(7) років).». 

3. Пункт 4.8. доповнити словами «на час вимушеного 

переселення у безпечні місця у період дії воєнного стану.». 

4. Розділ 4 доповнити пунктом 4.10 такого змісту: «4.10. На 

період дії правового режиму воєнного 

стану та/або особливого періоду  першочергове право відвідування ЗДО, 

за умови  зарахування дитини до закладу, надається дітям (у тому числі 

дітям із числа внутрішньо переміщених осіб) обоє батьків яких 

працюють». 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 


