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Керівникам закладів дошкільної 

освіти, дошкільних структурних  

підрозділів закладів загальної  

середньої освіти міста Києва 
 

Про дошкільну освіту в місті Києві  

в умовах воєнного стану 
 

Шановні колеги! 

 
 

У зв’язку із введенням в Україні та місті Києві воєнного стану та 

враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 

№1/3276-22 освітній процес в закладах дошкільної освіти столиці з 28 лютого 

2022 року було призупинено.  

З 28 березня 2022 року 75% комунальних закладів дошкільної освіти (далі 

– ЗДО) відновили роботу у дистанційному форматі. Станом на 28 квітня вже 

434 заклади дошкільної освіти (80%) та 29 дошкільних структурних підрозділів 

закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно та охопили 

дошкільною освітою понад 33 тис. дітей дошкільного віку.  

З початком введення воєнного стану по 19 квітня 2022 року було 

призупинено функціонування системи електронного запису дітей до 

комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва - 

«СЕЗ ЗДО» (далі – Система) та закрито доступ модераторів до наявних в ній 

даних. Зарахування дітей до дитячих садків у цей період не відбувалося. Тож на 

кінець квітня в Системі обліковується 6,2 тис. заявок дітей-«киян» віком від 3 

до 6 років, які потребують зарахування до дитячих садків та одночасно в 

комунальних закладах дошкільної освіти налічується 6,9 тис. вільних місць на 

2021/2022 навчальний рік. 

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей у комунальних закладах 

дошкільної освіти Києва планується відновити автоматичне розсилання 

запрошень батькам на поточний навчальний рік на наявні вільні місця. 



З метою уникнення ускладнень в роботі з Системою та враховуючи 

вищезазначене просимо: 

1. Управлінням освіти до 10 травня 2022 року: 

- повідомити Департамент освіти і науки про зміни у переліку відповідальних 

осіб, які працюють в Системі з функціоналом «керівник», «модератор» для 

відкриття доступу такій особі; 

- розмістити на сайті районного управління освіти актуальну електронну 

адресу для надсилання батьками сканованих копій документів про наявні у них 

пільги, забезпечити щоденний перегляд електронних надходжень і своєчасне 

підтвердження пільг в заявках користувачів Системи; 

- не здійснювати добір дітей на наявні вільні місця до закладів дошкільної 

освіти, пошкоджених у період воєнного стану, у разі переведення дітей з них до 

інших дитячих садків району.  

2. Керівникам комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільних 

структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти: 

- перевірити наявність доступу до Системи; 

- оновити на електронних сторінках ЗДО актуальну інформацію про 

заклад, графік прийому батьків, номери телефонів та електронні адреси закладу 

і відповідальної особи в управлінні освіти для прийому сканованих документів 

для вступу дитини в дитячий садок; 

- розробити електронну форму заяви батьків про прийом до ЗДО, в якій 

передбачити терміни надання оригіналів документів, медичних довідок дитини, 

підтвердження наявних у батьків пільг;  

- ознайомити батьків з пунктом 4.11 Порядку функціонування системи 

електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти 

територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО»; з пунктом 3.7 Порядку 

здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового 

фінансового нормативу бюджетної забезпеченості; отримати їх згоду на 

обробку персональних даних тощо; 

- розпочати комплектування вікових груп в Системі на 2022/2023 

навчальний рік; 

- розробити інструкції для всіх категорій учасників освітнього процесу про 

безпеку життєдіяльності, заходи безпеки та порядок дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій під час функціонування закладу; розмістити їх на 

електронній сторінці закладу для ознайомлення батьками. 

Про проведену роботу інформуйте Департамент освіти і науки до 12 

травня 2022 року. 
 

 

З повагою 
 

Директор Департаменту          Олена ФІДАНЯН 
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