
 

Відповідно до Наказу Департаменту освіти і науки від 20 лютого 2023 

року № 22 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої 

освіти міста Києва у 2023 році» початок прийому заяв до 1-х класів буде 

розпочато з 27 березня 2023 року.   

Прийом документів дітей буде проводитись відповідно до графіка:  

Понеділок – 13.00-16.00  

Вівторок  – 14.00-17.00  

Четвер  – 14.00-17.00  

Записатися на зручний час для подачі документів за 

тел.+380442577630 (з 10 до 13 год)  

УВАГА!  

— документи для зарахування можна надати власноруч відповідно до графіка 

прийому документів, також можна надати скановані копії чи фотокопії документів, 

надіславши їх на електронну скриньку закладу first_class36@ukr.net   

— медичні довідки та оригінали документів (у разі подання їх сканкопій чи 

фотокопій) подаються до закладу не пізніше 18 серпня 2023 року!!!  

Для зарахування дитини до 1-го класу батькам необхідно надати 

такі документи:  

  

УВАГА!!! 

  

  



• заяву одного з батьків на ім’я директора школи (оберіть приклад заяви 

нижче за зразком):  

Бланк-заяви на першочергове зарахування до 1 класу у 2023 році, якщо 

місце проживання на території обслуговування_Завантажити  

Бланк-заяви на першочергове зарахування до 1 класу у 2023 році, якщо в 

закладі навчається брат чи сестра_Завантажити  
  

Загальна-заява до 1 класу 2023_Завантажити   
  

• свідоцтво про народження дитини (оригінал) та його копію (після 

завірення копії оригінал повертається батькам);  

• довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного обстеження ф.№086-1/о, де у 

наявності штамп та кругла печатка лікувального закладу та особиста 

печатка лікаря, вказано та групу з фізичної культури, а також є висновок 

лікаря-педіатра про можливість дитини відвідувати загальноосвітній 

заклад;  

• довідка 063/0 – карта профілактичних щеплень;  

• документ, що може підтверджувати місце реєстрації (проживання) 

дитини (одного з її батьків) – копія й оригінал. При поданні заяви про 

зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце 

проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування 

закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.  

Право першочергового зарахування до 1 класу мають діти:  

• місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу 

підтверджене документально;  

• які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту 

у школі І-ІІІ № 36 імені С. П. Корольова міста Києва,  діти працівників закладу.  

https://docs.google.com/document/d/1pdLmjCusJr5MSgFNLrDCm1ZWaCiadtYL/edit?usp=sharing&ouid=105010275354355704093&rtpof=true&sd=true
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https://docs.google.com/document/d/1dJVFCAS4eX4AIwHjETlR6J_vGBSZiNGc/edit?usp=sharing&ouid=105010275354355704093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dJVFCAS4eX4AIwHjETlR6J_vGBSZiNGc/edit?usp=sharing&ouid=105010275354355704093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1a-afplkIfmUIfUGpZQJUIADg1YbxllQ0/edit?usp=sharing&ouid=105010275354355704093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1a-afplkIfmUIfUGpZQJUIADg1YbxllQ0/edit?usp=sharing&ouid=105010275354355704093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1a-afplkIfmUIfUGpZQJUIADg1YbxllQ0/edit?usp=sharing&ouid=105010275354355704093&rtpof=true&sd=true


Перелік документів, один із яких може підтвердити місце проживання дитини: для 

підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з 

таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):  

• 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;  

• довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи 

законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця 

проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня  

2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);  

• 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” (Офіційний вісник 

України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);  

• 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);  

• рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування 

житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця 

проживання;  

• документ, що засвідчує право користування житлом (договір 

найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей 

цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно 

до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення 

відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо 

користування кімнатою в гуртожитку;  

• довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком  

10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n53
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n171


• акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561);  

• інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини 

та/або одного з її батьків чи законних представників.  

Прогнозована кількість перших класів - 3 класи   

Територія обслуговування школи І-ІІІ ступенів № 36 імені С. П. Корольова міста 

Києва:  

Проспект Голосіївський № 82-100 (парні номери будинків) 

Вулиця Васильківська № 5-29 (непарні номери будинків) 

Вулиця Стельмаха М. № 3-12 

Вулиця Юлії Здановської  № 4-21  

Усі будинки по :  

вулиця Володі Дубініна  

провулок Задорожній  

вулиця Красилівська 

вулиця Маричанська 

вулиця Оріхуватська 

вулиця Хотівська  

провулок Леопольда Ященка  

  

  

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n377
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n377

