
Набір учнів до 1-го класу здійснюватиметься відповідно до статті 18 Закону 

України «Про освіту», згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 16.04.2018 року № 367 , листа Департаменту освіти і науки №12/48-15/23в 

від 05.01.2021 року, рішення Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020 

року №339-3 “Про впровадження електронної реєстрації дітей до 1-х класів 

закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської територіальної 

громади та згідно наказу Департаменту освіти та науки № 58 від 09.02.2021. 

 

Прийом документів дітей до 1-х класів, які проживають на закріпленій 

території обслуговування на 2022-2023 навчальний рік, розпочнеться з 

01.03.2022 року та закінчиться 31.05.2022р. 
 

Територія обслуговування Ліцею №22: 
вул. Івана Павла ІІ (парні), 

Володимира Івасюка (№ 28-58),   

Кирила Трильовського, 

Української Дивізії, 

Покутська, 

Селянська, 

Дунаєвського, 

Молодіжна, 

Паркова. 

 

Для прийому дітей до першого класу батьки або особи, які їх 

заміняють, надають такі документи: 
1. Заява батьків про зарахування до 1-го класу (з собою мати оригінал 

документа, що засвідчує особу); 

2. Копія свідоцтва про народження дитини (оригінал свідоцтва про 

народження дитини мати з собою); 

3. Медична довідка: форма - 086-1/0  - довідка про результати обов’язкового 

медичного профілактичного огляду (листок здоров’я), форма - 063/0 -  карта 

профілактичних щеплень (або довідка ЛКК , якщо немає щеплень); 

4. Копія документа, що підтверджує місце проживання (реєстрації) дитини. 

5. Паперова папка на зав'язках 
 

Відповідно до Постанови КМУ від 19.09.2018р. №306 «Про внесення змін до 

постанови КМУ від 13.09.2017р.» для підтвердження інформації про місце 

проживання дитини надається один 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. N 207 (Офіційний 

вісник України, 2016 р., N 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. N 509 "Про облік 

внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 

81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312; 2016 р., N 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 законної сили, про надання особі права на 

вселення до житлового приміщення, 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. N 207); 
- 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. N 866 "Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" 

(Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561); 
- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце 

проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних 

представників. 

Зарахування дитини до 1-ого класу здійснюється за наявності 

всіх вищеназваних документів, які подаються у паперовій папці. 
Не допускається прийом дітей до школи, які станом на перше вересня не 

досягли 5р. 8 місяців. 
 


