
дЕ[lАртАh*Ент осшIти I нАуки
кIровогр&ýськоТ оýлАсноI ý,прждвноi ммIнIстгацli
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Керiвникам органiв управлiння
освiтою мiських, селищних,
сiльських рад

Про затвердження форми звiтностi
з питань дiяльностi заклалiв дошкiльноi
освiти та iнструкцiT щодо iT заповнення

,Щепартамент освiти i науки облдержадмiнiстрацii доводить до вiдома та
використання у роботi лисl] MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 26 липня
202| року Jф 4.5/2170-21 щодо затвердження новоi форми звiтностi з питань
дiяльностi закладiв дошкiльноТ освiти та iнструкцii щодо ii заповнення.

,Щодаток: на 16 арк. в 1прим.

Щиректор департаменту Ельза ЛЕЩЕНКО

[рина Яремс:нко 24 03 З3

Кiровоrрцська обласна державна амiнiстрацiя
Департамент осв,ти i науки

35-1 2/1 930/0,35 вiд 05.08.2021
- 
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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАliНИ
{иректорflт дошкiльноi, шкiльшоi,
цозашкiльшоi та iнклюзивноi освiти

rц. ПермоГи, l0 м. KrdB, 01l35, тел. (044)€1 -47-58, факс (0аа)€L32-87,е-шаil: dps@mon.gov.ua

.Щепартаlrленти (управшiння) освiти i науки
обласнпх, Киiвськоi MicbKoi
державЕю( адмiнiстрацiй

Про затвердженЕя форми звiтностi
з питань дiяrrьпостi заrсrrqдiв дошкiльноi
освiти та iнструкчii щодо iT зшlовнення

шшовнi колеги!

Iнформуемо, що з20.а7.202l р. пабрав чинностi нчк8з MiHicTepOTBa освiти
i науки Ylсparни вiд 17.05 .2аЛ Nэ 536, заре€стрований в MiHicTepcTBi юстицii
Украrни вiд 06.07.2a2L NЬ 885/36507, я<rам затверджено нову форму звiтностi з
питанъ дiялъностi заклqдiв дошкiльноi освiти та iнструкцii щодо ii затlовнення.

З метою забезпечення реалiзшдii вимог законiв Уrсрани <Прlо ocBiTyl>,
кПро дошкiльну ocBiry> ця звiтнiсть вiдобрФкае iкформаlдiю з питань дiяльностi
закладiв дошкiльноi освiти на к.iнець звiтного рощу, зокрема покаj}ники щодо;

мережi заклqдiв дошкiльноi освiти;
доступностi дiтей вiдповiдного BiKy до якiсноi дошкiльноi ocBiTи, у тому

числi осiб з особливими освiтнiми потребами;
забезпеченЕя штатними працiвниками закJIаду дошкiлъноi освiти;
створенЕя умов для здобугтя якiсноi дошкЬноi ocBiм, у ToM)r числi дпя

осiб з особшлвими освiтшiми по,гребами тощо.
Форму звiту щорiчrrо запOвнюють юридичнi особи, вulокремленi

cтpyкTypHi пiдроздiли (Ti, що мtlютъ власний код €ДРПоУ) та cTpyKrypHi
пiдроздiли юридкЕIних осiб приватного чи публiчного права, фiзичнi особи-
пiдприсмцi, основним видом дiялъностi яких е освiтня дiялънiстъ у сферi
дошкiльноi освiти (зшслади дошкiлъноi освiти, зш(ла,ди загапьноi середньоi
освiти, в яких е дошкiпьнi пiдроздiли (фiлii), iншi закпадII освiти (професiйно-
технiчноi, вищоi освiти, позаrrrкiлъноТ ocBim), в яких е дошкiльнi пiдроздiпи
таlабо групи для дiтей дошкiл:ъlrого BiKy), ЕезаJIежно вiд пiдпоряд:ýування та

форми власностi з 5-го сiчня до 28 JIютого пiсля звiтного перiоду пrодають до
iнформшдiйноi системи Д{У <Iнститут ocBiTHboi а.-^*'"кБý';iьдýiý{.&пё*наJнsrФЕр;э зý*ч}lвёýi'

HIHIсTEPсTBo 0свIти I нАуки укрА] &BapTrжtrT gо* Tr* i Bapla
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Iнструкцiею визначено порядок заповнення форми звiтностi Ng 85-К <Звiт
пРо ДiялЬнiстЬ закJIадУ дошкiльНоi ocBiпl за piк> (дЪдаеться).

ПросимО. довестИ зазначену iнформацiю до засновникiв Ttt керiвникiв
зашqдiв дошкiлькоi освiти та отрукт}рних пiдроздiцiр (фiлй, дойкiльних
пiдроздiлiв)п що забезпечдоть здобугтя дошкiлъноf оовiшr.

Дчл:::s 5тi1 I5gLЧ9g,rлЦ 17.05.202l }lb 5Зб 1П.р затвердж:еннJ формg.звrтност1 з питань дилъностi закладiв дошкiльноi освiти та iнструкцii щодо iiз€lповнення) на 14 арк.

,

З повагою
начаJьник Головного управлiння
загаrrьноi середньоi та дошкiльноi

Швачовд о. I,
(044) 481 32 00

Юрiй КОНОНЕНКО



MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРДiНИ

нлклз

/У pf ,о 4!r- м. Кшiв Ns й{

Про затверджеЕня форми звiгностi з питань
дiяльностi закладiв дошкiльноi ocBiти та
iкструкцiт щодо ii заповнення

Вiдповiдно до частини першоi oTaTTi 72 Закону Украiни <<По ocBiry>>, Закону
Украiни <Про iнформачiю>>, пункry 8 ПоложеЕня про MiHicTepcTBo освiти i науки
УкраiЪи, затвgрдженого поста}Iовою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня
2014 року Ng 630, та з метою приведення нормативно-правових aKTiB у
вiдповiднiсть до чинного законOдавства

нАкАЗУЮ:

1. Затвердити TaKi, що додаються:
1) форму звiтностi ]ф 85-к <<Звiт про дiялъпiсть закладу дошкiльноi освiти за

piк> (даrri - форма);
2) Iнструкцiю щодо заII0внення форми звiтностi }ф 85-к K3BiT про лiялънiоть

закладу дошкiльноi освiти за рiю (далi - Iнструкuiя).

2. Поширити форму та Iнструкцiю, зазначенi в пунктi 1 цъого нак€Lзу, на
департаменти (управлiння) освiти i науки обласних, КиiЪськоi MicbKoi держЕlвних
алмiнiстрацiй.

З. Форму та Iнструкцiю щодо iT заповнення, затвердженi пунктом 1 цього
Haкtr}y, увести в дiю, починЕtючи зi звiту за202l piK.

4. ýепартаментаIчl (управлiнням) освiти i науки обпасних, КиТвськоi MicbKoT

державних адмiнiстршдiй забезпечувати в установленi термiни контроль За

поданням iнформачiI закладами дошкiльноi освiти ло iнформацiйноi системи

ДНУ кIнститут ocBiTнboi анатtiтики> MiHicTepcTBa освiти i науки Укршни.



5. ДНУ ((Iýститут ocвiтHboi аналiтики) (С. Лондар) забезпечувати подаfiня в

установленi термiни ýержавнiй службi статнстики Украiни зведених дЕtних
затвердженоi форми (за узrоджOним колом покtr}никiв).

6. ýиректорату дошкiльноi, шкiльноi, пOзЕlшкiльноi та iнкlдозивноi оgвiти
(А. Осмоловсьrutй) забезпеtшти подшrня цього нiжазу на держtшну рýестрацiю до
MiHicTepcTBa юýтичii Украiни.

7. L{ей нака:} набирае.rинностi з дня його офiчiйного опублiкування.

8. Контролъ за виконанням цьOго наказу покJIасти на заступника MiHioTpa
В. Рогову.

l
{
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ЗАТВЕРРКЕНО
Наказ MiHicTepTBa освiпt i
науки Украi'пи
17 травня202l J{g 536

звIтнtстъ
звIт

ПРО Д[ЯЛЬШСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКШЬЕОI ОСВIТИ
зл 20_ PIK

Формл л} Е5-к
(рiчна)

з8 пого'Фкенням з

,Щержстатом

f[одають: TepMiH под8цня

юридичнi особи, вцокрешrенi пiдроздiли юридхчню(
осiб. cTpyKrypHi пiлрозлiли юридшrнID( осiб, фiз;шчнi
особи-пiдприемф, основним видом дiяrьностi як}о( €
освiтня дiяльнiсть у сферi дошrсЬноi освiтц -
ýержавнiй науков8 установа <<Iнстrqrг ocBiTlTboji
аналiтики>

не пiзнiше, нiж
28 rпоюго porcy,
насцпноrc з8

звiтrпдд

Щержавна науковs установа <Iястrrуг ocBiTHboi
аналiтtilш> -

MiKicTepcTBy освiти i шауки УкраiЬи

не пiзнiше, нi:лс

01 квiтltя року,
наступноFо за

звiпrrпд

респондент:

Наlhrенування/ Прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi):

Мiсцезнжоджоння/ Мiсце проживанIя:

Роздiл А. 3rгальва iпфоршачiя
'необхidно позначumч

Тип заклалу Вtцза<лаry Заклц на кiцець
звiтного рку

Зшслц зосновдrо на
власностi Тлщ респоlцеrrrа

дrгячиfiсадок- 1 П
ясла-садок -2 П
Яý:'Iп - 3 П
iнший - 4 П

загашцог0

розвппqу - 1 П
комбiноваrrий - 2 П
сiмеirний - з П
санатOрш{й -4 П
спецiа.пьний - 5 П

пр$sо€ -0 П
нс прешос з пркtшн:

пербувас на кшriтаrrьяому

ремоrrгi - 1 П
непрtцатний д.rrr цiльового
викориmашш *2 П
iкше *3 Ш

лорlкавкiй - 1 П
коргунальнiй -2 П
rrривсrнй - З П
корпорашrвнiil -4 П

юрrцкчвsособа -1 П
вцокрсмлснпfi пiдроздiл
юридичноiособи-2 П
струIсгJФIil й пцроздiл

лllюридичноlосоои-J LJ

фiзшп особа-пiдриа\{ець

-4П



2
Роздiл I. КiлькicIъ дiтей у зак.ltадl пr кiпець звiтшого року

код
рядк8

кьýсть дiтвй узашадi З нюt KilBKicTb дiтеЙ,
охошIеню( соцiа.пьно-

пелагогiсrrим пятпоняfiпусьопо
з ниr(

дЬчатка
А Б t z з

Усього 1000
J тому числi у вiцЦq 1 року 1100
вiд l року до 2 poKiB 1200 >_<_
вiд2до3рокЬ 1з00 --];><...-
3 рgщцi 9тарше 1400

з rпо< дiтп, яким до 1 вересня шстуm{оrо
за звiтпим року впповниться 5 рокЬ 1410

6 рокЬ l420
7 poKiB 1430

lз рядка l000:
дiтц-сиротп та дiтп, позбавлевi батькьського, пiкгчвання 150о
дiти з iнва.тtiдцiсто 1610
дiти з особлlвими освiтнiми потребамв
з HIп: 1620 Х

в ilпlпозrвшп груIпlJ( 16з0 Ъ-<-
в спецl8JьIrп( грухш( 1640

-

в calraTýpmul груцац 1650
в гриIах з8IаJIькопо ш{пу 16б0

1700
дiти з чшсла вц}трiшшо перемiцеlпшl ocia 180о
Дiти }лrасшцц бойовшr дiй 1900

роздiл II. Налввiстьдiтеf, у групш i rriсць шr кlяець звlтпого року

у тому числi

цруrп, з цiлодобовrпr перебуванням
лiтей

з нж дu дiтей з
латеЕгЕою ryберкуrъозною
iнфекчiеrо та виrriкувашок вiд

з BI!( дIя дтей з порушенпям]

Код
ряд(а

кiлькiсть дiтей. осiб KbKicTb гDиL од Кirъкiстъ Micb. од

усюго
з них

У вiцi 3 рокп
i старше

усюю

з HIr(
дцдiтейу
вiцi 3 роки i

стапrпе

усюю
з нrх

лlи лiтей у вiчi
3 рки i стФше

А Б 1 2 з 4 5 6/ci вхди ц}п 20оо ----_ъ_=---

2100

211о
хронiчпrааи uеспе цифiчшши
зФсворювакнrIми сlрганЬ дюmння 2\2а
зФtворюванЕямп серцево-судинноI
сист€ми 2130
за>ворюванIями ендокринrrоi
систе}dи 2140

_ хворобами оргапЬ трввJrення 2150
псш(оЕеврологiтпп{и
захвоDюваннямк 216о

__ rпIцпмЕ ýlхворюк[ннями 2l70
_сцецiаrrьнi групн 22жl

2270
мови 2220
зору 2230
irrвлекry 22ц)
опорно _рухового апарату 2250
з:lтрпмкою псrосiчного Dозв}птч zzбо

irж-тпозlвкi гругrп 2зm
_л)цц короткотрпвsлого пеDебyваrrня 240о

2500



облiкова кiлькiстъ штатних праlдЬнжiв, осiб

особи у вiпi

-пi.щищlшrи
шалiфiкачiю з
пцтршки дiтей з
особлlшlа,tи

РосдiЛ IП. Кiлькiсть шрацl'цtrкiв з8кпqду па кiпець звlтЕого року

iнший педагогiчlтtй

Роздiл IV. Розпqдiл дiтей у грушц зt мовlмп вf,tовlЕtrI шв кiшець звiтпоrч року

вIд(овання

у юму числi

акглйська

мошlовська
нlмецька
польська

з

Код

кiлькiстъ посад"
оп

усього
за

х(tяки

особц жi маrотъ
освiтайступilь

(ocBiTшo-
квапiфiкапiihтgrfi ninerтb)

Ря.Ща
пIrатним

до 35

рокЬ
36-60

рокЬ
бl piK i

молодrшй
баrсалавр, бакалавр,

спецiалiст,
магiстр

рUзIrиgом

9

aпarпqmф
А 1 2 4 5 6 7 8Усього lзфо

у тому числi
педвгогiчшй пеDсонал 3100

3 Hro(

дпDекmDи 3101
вrосователi 3102
вихователl-мgподистЕ 3103
пракгичнi псжологи 3104
соцiальнi педапоги 3105
асистеIfтIt вщоватслiв
в iнкrпозlпrпо< гочпах 3106
lнстрлсюри 3

фiзкульпrои 3107
trтузlтчнi керiвrики 3108
керiвники гурткiв ,3109

3150
з rппк KopeKrrйпi
пелаmги v скпяпi, :3151

логопедЕ L52
тифлопедагогп

дефектолоrи з154
суDдопедагогп з155

меш{чч}й персонsл 3200 -ъ<-
технiчпий пеIюонап з300

Iз рядка 3 l00:
- жiнки з400

3500
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Роздiл Y. ВцогrоGтl про мятерiальпо-теIЕiчпу базу зsкп8ду дошкiльпоI швiтп

Коп рялка
Кiлькiсне значевIIя / обране

значевн8
А Б 1

5000
tIи здасться частин8 IIпощi в ор€н.ry (необхidне позначuпч l або 2)1-TaK;2-Hi 5010

Тип примiщень зsкп4ry
1 - шаснi; 2-ореlцовацi; 3 - частково орrиовапi 5020

чи е в зашlадi:
(ряdкч 5030-5070; 5090-5130 необхiОне познсNumл! t або 2)

Власна терrюрй шrя органiзацil проryмнок ва свiжому повiтрi
1*Tax;2*Hi 50з0

Музична зала
1-Talc; 2-Hi 5040
Фiзкульryрказма
i-TaK;2-Hi 5050
Ресурсна KiMHaTa
1-Tax;2-Bi 506о
Басейн
1-TaK;2-Hi 5070

опа.пенкя
1 * цешралiзоваяс або tиивiлувльне опшевня; 2 - пiчне 5080
каналiзацiя

'-з, 1-t_ 5090
Водогiя
1-Tшt;2*Hi 5100

3 гарячою водою
1-TaK;2-Hi 5101

Панryси та поруrнi
1-TaK;2-Bi 5110
Лiфтн (пiлйомпиrси)
1-TaK;2*Hi 5120
спефально обладrанi ryалсткi kiMlraTи дlя осiб з iшалiдrdстю
1-тшq 2*Hi 5130
KbKicTb поверхiв в основнifi будiвлi закпаý/, од 5140

,Що якою поверху е Фзперешкошuй лоступ осiб з iшвшiМспо
1 - першd; 2 * друти*t; З - третiй 5150

Кiлькiсть oKpeMlD( будiваrь, од 5160

з них
поцФують капiта.rrьпого ремокry 5161

перебувають в аварiйкот,су cTaHi 5|62

il
l

,I:l
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РоздLп YL Вlдомоgтt пр впкоршст'Itня сучаснпх iнформпцlйппх технологiй
на кirrець звiтtlого polcy

Код рядка
Кiлькiсне значеRня / обрапе

значення

Б 1

6100

б110

6120

6130

6140

6150

6160
комп, ютерш, поутбукЬ, петбукiв, од б170

6180

1"*ц9ч lrперакrивню( комrщексЬ, усьопо, од б200
з HID(

проеlсорЬ та imtрактивнш( дошок

преIсгорiв з ilпераrстивним модулем
6270

622о
штерактивних дпсплеь бв0

кшькlсгь засобЬ вiзуаrliзацiI (без irrrораrсгrву), усього, од 6300
з ню(

гtроеlторЬ 6310
телевЬорЬ 632о
lнше бз30

Ki.rbKicTb rrриrперЬ, од 640о

6500 х
до 10 Мбiт/с 1-TaK;2-1\ 6510
вiд l0 до 30 Мбiт/с 1-тац 2-Hi 6520
вiд 30 до l00 Мбiт/с 1,-TaK;2-Hi 6530
l00 i бЬше Мбiт/с 1-TaK;2-rri 6540

бб00 х
до l0 Мбiт/с 1-TaK;2-Bi 6610

вiд l0 до 30 Мбiт/с 1-TaK;2*Hi 662о

вiд 30 до l00 Мбiт/с 1*так; 2-яl бб30
!00 i бЬьIпеМбiт/с 1-TaK;2-Hi бб40

ticue пiпmrсу керЬшка(засновlпдв) тЫаЬ осоОь
iдrовiдапьноi за достовiрнiсть нqданоi iпформачii

@ласне iм'я tРIЗВlЦЩЕ)

елефон: факс: елсктонна поIIIта:
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ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa освiпа i
науки Ук.раihи
17 травня 2021 Ns 536

Iнструкцlя
щодо заповнешня формш звiтностi JYg 85-К

<<Звiт про дiяльшiсть закладу дошкiльноI освiти за рiю>

I. Загальнi полоrсепшя

1, Щя Iпструкцiя визначае порядок з€шовнення форми звiтностi }& ss-Kкзвiт про дiягlьнiсть закJItцу дошкiльпоi освiти за'pio (даlri звiт).
Чор*У звiry щорiчно зЕшовIIюють юридиrпri особи, вiдокремленi cTpylcTypHi
пцроздiли (Ti, що мають в.пасний кЪд е,ЩПУо) та "aрйй"i пйЬой*
юридишIих осiб приватIIого чи публiчного права, фiзичнi о.ЬО"-пiлфиемцi,
основниМ ВИдоМ дiяльноСтi якиХ е освiтня дiялънiсть у сферi до1ц*iп"rоi
ocBiTr,l (заклали дошкiлъноi сlсвiти, заIс.lIяци загаJьноI середньЬт освiпл, в якихе дошкiльнi пiдроздiшr (фfuIiТ), iншi закпаци освiти фоф"сiйно-технiчноi,ВИЩОi ОСВiТИ, ШОЗЯТПКЬНОi ocBiж), в яких u до**Й"i пироздiли та/або
црупи дJIя дiтей дошкiльного BiKy) (дагli респонде";), незалежно
вiд пiдпорядкування та форми власностi з 5-го сiчня до 28 JIютого пiсля
звiтного перiодУ подають ло iнформацiйноi системи дIУ <<Iнстит5п ocBiTHboi
ана.пiтикюl.

2. Текстова частина звiry зчшовнюеться уrс.раihською мовою.

3, Значення показникirl форми мають формат представлення у цiлих
числаХ (за виняПсом показникiВ у графш( 8-9 i,Йiв 30^00, 3100,3300 роздilryIII, якi мають формат предста3лення в Iшслчu( з двома десятковими зн€ками
пiсля коми).

4. У разi внесенШI зtчliН та доповнень до звiтiв пiсля подашня до
iнформаrдiйноi системи дгУ кIнституг ocBiTHboi аналiтики)) та перевiрЙ
ЗВiry ОРГаНОМ УПРавлiННя сlсвiтою необхiдно зверIrутись до вiдповiднЪго
орIаýу управлiння освiтою мiсцевого рiвня дJIя скас}tsання елекцронного
звiry в ýIIcTeMi, пiсля чого внести вiдповiднi правки та повторно подати
форr,ry у встаЕовлеЕому пордцку.

II. Порядок скпадання звiту

1. yci показники звiry заповнюIоться за даними первинноi облiковоi
документацii, шса е у закJIадi: кllига наlсазiв та розпоряджень, особовi справи
пРшliвникiв, медичнi картки дiтей, жJфнЕUI р..rrрйii зо<ворюванц табель
облiку щоденного вiдвiдуваншя закJI4ду дirr"Й, лiцiнзiя тощо.



2

2. У звiтi закладiв tэсвiти, в cтpyкTypi яких е дошкЬний пiдроздiл
таlабо групи для дiтей дошrкiлъного BiKyo IIаводиться iнформацiя тiлъки щодо
зшначених респондентiв. ]3иoMocTi про керiвникiв тlких закладiв до звiту не
вкJIючЕtються.

3. У роздiлi А кЗа:шlьна iнформщiр зil}начаеться iнформацiя про
закJIад дошкiльноi освiти.

4. У рядку (не працюе з trричин>> зазначаеться: <перебувае на
капiтшlъному peMoHTi> або <непридатний дrrя цiльового використшIняr>, або
,.iнше>>. Зшlис щодо капiтiшlьного ремонту роблять заклади, якi перебувають
у щьому cTaHi на кiнець звiшrого перiоду. Запис ((непридатний для цiльового
використанЕrI>) роблять Ti зшслади, щодо яких вiдсутнi шсти про лiквiдшIiю,
апе примilцення перебуваrоть в аварiйному cTaHi, зруйвовшri, переобпаддшli,
не мають необхiдвоrо оснап(ення, тобто не можугъ бути BиKopиcTalri як
заJшади дошкiльноi освiтш без перебудови, добудови, капiтаJьцого ремонту
ТОЩО. ЗШlИС ..iнше> вносять yci iншi заклади, псi не працюють на кiнець
ЗВiТногО року (вiдсугrriсть дiтей) опзшIення, електропостачаrrня, коштiв на
угримtlн,ня тощо).

5. При об'едншrнi протягом звiпrого polry закладiв рiзних типiв та
cTBoPeHHi ша ix ocHoBi зшладу iншого тигry в яцFеснiй часплнi зазначаеться
тип зtкладу на кiнець звiтtлого перiоду, а в роздiлшс звiry наводяться cyMapHi
ланi про чиселънiстъ дiтей обох закпадiв.

ШI. Заповнення роздiлу r
<<Кiлькiсть дiтей у закпsдi на кiнець звiтноrо pot(y>>

1. ГРафа 1 мiстить iнформшliю про кiлъкiсть дiтсй, якi перебувши
у списку зtlкJIаду на кiнець звiтного polry. fuя зшспаду, який працював
частину Року, а на кiнець року не IIрацюе з рiзних причин, графа 1

вцобраЖас дшri про кiлъкiсть дiтей на кiнецъ остЕлIIнього мiсяц" роЪо*
закпаду.

2. Графа 2 мiсти:гь iнформаrliю щодо кiлькостi дiвчаток iз заrагlъноi
кiлькостi дiтей у закладi.

ДаНi, ЗаЗНаченi у графi 2, мохсуrь буrи менщими або дорiвнювати
д&ним, вкfftшIим у графi 1.

3. Графа 3 вмiщу,е iнформацiю виклюrIнс IIро KiльKicTb дiтей у вiцi 3
РОки i старше, яrсi не вцвчцува.пи закJIад доцкiльпоi освiти, f,II€ перебlваm на
облirqу в цьому заlсладi на кiнець звiтпого року з метою забезпечеЕня умов
для здобУгтя дошкЬноi освiти дiтьми дошкiльного BiKy, у тому числi дiтыдл
з особливими освiтнiми пс,требаrr,rи.

Даlli, Заj}наченi у графi 3, вкшочаютъся до даних, зцlЕачених у графi 1.
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4. У рядкФ( 1000-]1430 наводяться даIIi про чисеJьнiсть дiтей з
розподiлом за BikoM та генjJерною ознакою, якi перебувають у списку закJIаду
На Кiнець звiтного року (31 грудня), незапежно вiд того, вiдвiдува.тIи дiти в
цей день закJIад чи Hi.

5. У рядкаr 1410-1430 iз загалъпоi чисельностi дiтей у вiцi 3 poKiB i
старше видiляються даlli про дiтей, яким вiдповiдrrо 5, б та 7 pokiB
виповни:гься на 1 вересня шаступного за звiтним року.

6. Захлади дошкiльноi освiти, у якш( ша MoMgHT скJIадillня звiry
перебувапи дiти у вiцi 3-х pokiB i старше, нЕводять ланi про них у рядка:r
1000 та .t400; аналогiчно с;тосовно перебування дiтей до 3 poKiB: наводяться
данi про них у рддках 100|)-1300. Щанi рядка 1000 повиннi дорiвнювати cyMi
д€lних по рядкаJ( 1100-1400.

7. У рялкш< 1500-1900 з рядка 1000 видiляlоться даlli про oKpeMi
катеrорii] дiтей, Сума рядк:iв 1,500, 16L0, |620, 1700, 1,800, 1900 Ее повиIIна
перевищувати даних рядка 1000.

8. При заповненнi рядка 1500 слц ураryвати таке. ,Щлтина-сирота - це
дитина, в якоi померли цt загинули батьки; дiти, позбавленi батькiвського
пiкгrування, * це дiтип якi запишилися без пiктrуванЕя батъкiв у зв'язку з
позбавленням rx батькiвсь,ких прав, вiдiбршням у батькiв без позбавлеЕнJl
батькiвських прав, визнанItям батъкiв безвiсно вiдсlrтнiми або недiездатними,
оголошенням ix померлипш, вiдбуванням покараIIня в мiсцях позбавпення
волi та rrеребуванням ik пiд вартою на час слiдства, розшrуком iх оргЕжами
внУтрiшнiх спр€Iв, пов'язаним з ухиленням вiд сплати апiментiв та
вцсутнiстю вiдомостей ,про ik мiсцезнаrодження, тривалою хворобою
батькiв, яка перешкоджае'iM виконувати своi батькЬськi обов'язки, а тЕкож
пiдкинуli дiти, батьки якиtх невiдомi, дiти, вiд яlслх вiдмовилися батьки, та
безприryльнi дiти (вiдповiдно до Заrсону Украrhи ..Про забезпечепня
оргшriзашiйно-правових умов соцiатrьного зФшсту дiтей-сирiт та дiтей,
позбавле нuх батькiвського пiкгryвшrня>.

Стаryс дитини-сироти та дитини, позбавленоi батькiвського
пiклrуваrrгня, визIIачено вiдповiдно до законодавства становище д{тини, яке
надае iй право на повне JIержавне забезпечення i отимшIЕя перелбачених
законодЕlвством пiлъг та .пке пiдтверджуеться комплектом документiв, що
засвiдчують обставини, че]рез якi дитиЕа не мае батькiвського пiкrrування.

9. При зшtовненнi trlядкiв 1б],0, |620,1700, ].800, 1900 слiд урахувати,
що вiднесення дитини до даних категорiй мае буги пiдтверджене
вiдповiдними докр{ентамIл згiдно з чинним законодавством.
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IY. Заповнення роздiлу II
<<наявнiсть дiтей i мiсць у rрупах шв кiнець звiтrrого porqy>)

1,. ДаНi ГРафИ l РЯдка 1000 роздiлу I не повиннi шеревиIIryватп
наступнi лаrri роздiлу II: у саIIаторному зак.падi * даIIим грфи 1 рядка 2io0, у
закладi спецiального призначення - даним графи 1 рядка 22а0.

2, Графа 2 може бугИ заповнеНа тiлькИ за HarIBIIocTi даних у графi 1

рядка 1400 роздiлу I.

3. Дшri, зазначенi у графi 2, мохсуrь бути меншими або дорiвнювати
даним, укш}шIим у графi 1 за BciMa рядками.

4. Дакi, зазначенi у графi 4, мохgпь буги меншими або дорьнювати
даЕим, укшаним у графi 3 за BciMa ржками.

5. ДаНi, Зазначенi у rрафi 6, MolKyTb буги мекшими або дорiвнювати
даIIим, укшашим у графi 5 за BciMa рядками.

6. ДШi РяДка 2t00 за BciMa графами повиннi дорiвнювати cyMi даних
рддкiв 2lЮ-?|70 за BciMa графами.

7, ДаНi РЯдка 2200 за BciMa графаrrли повинпi дорiввювати cyMi даfiих
рядкiв 2210-2260 за BciMa графами.

8. У рядку 2300 наводяться данi про перебування дiтей з оообливимн
ocBiTHiMll потребаrrли в iнкlпозивIIих групФ(.

9. У Рядlсу 2400 наводяться данi про дiтей у групах короткотриваJIого
перебуваЕнrI дО чотирьох годиЕ упродовж дня або в pmIKoBi та вечiрнi
години, у вихiднi та святковi днi тощо) (вiдповiдно до Заrсону УкраiЪи кПро
лоrшсЬrту ocBiry>).

10. У рядку 2500 Еаводяться дarri про дiтей у групаr цiлодобового
перебування (вiдповiдно шо Закону Уцра'rни кПро дошкiльну ocBiTyr>).

Y" 3аповнспня роиiлу Ш
<<Кiлькiсть працiвншкiв закпаду на кiшець звiтного роrqр>

1. У роздiлi навомться вiдомостi про праuiвникiв заlслапу, вкIIюч€lючи
осiб, якi прщlюють за сумiсництвом на кiнець звiтного року. Вiдоь.rостi
вцобралtаються тiлькп про фш<пачно працюючих осiб.

Z. Дшri, зазначенi у графi 2, можугь буги меншими або дорiвнювати
даним, уке}аним у графi 1 за BciMa рядкаJl{и.



_ 3, Пrдсумок даних цраф 3-5 дорiвЕюе даннм, укfr}анfiм у графi l за
BciMa рядками.

4. Графи 6,7 рliщують дшri про осiб, якi здобули певпий ocBiTHiй
стулiнъ (освiтньо-квапiфiкацiйний piBeHb) пiсля закiнчення закгrадiв вищоi та
фаХОВОi ПеРеДВИщоТ освiти: молодший бакапавр, молодший спецiалiст (.рчфч
б); бакапавр, спецiалiст, мш,iстр (графа 7).

5. Су*а данцх граф б та 7 може буги м€вшою за дшri графи l за
р&(унок осiб, якi мають пOвIIу зЕгЕlльну середню, професйно-технiчну або
незакiнsену вищу ocBiry.

', б. Данi ряжа з000 повиннi дорiвнювати cyMi даЕих рядкiв 3100, 3200
та 3300. Сума Рядка 3100 мае дорiвнювати cyмi рядкiв зiоt-зrS0 за BciMa
графащи.СУrrла ряДка 3151 мае дорiвнювати cyмi рядкiв 3Т52-З155 за BciMa
графами.

7.', У РЯДКУ 3400 наводяться вiдомостi щодо педагогiчного персонаIry
(жiнок), яrсай мае освiтнiй ступiнь (освiтllъо-квалiфiкацiйний piBeHb).

8. У РЯДКУ З500 назодяться вiдомостi про педагогiчний персоншt, який
пройшов пiдвищення квалiфiкаlдii щодо робош з дiтъми з особшлвими
освiтttiми потребами.

VI. Заповшешня роздiлу IY
<<розподiл дiтеf, у rрупах за мова[tш вIlховання нs кiнець звiтшого рокр>

1. Роздiл зЕшоввюють тiльки Ti заr<лади, якi заповншIи графу 1

рядка 1000 роздilry I.

2. У РОЗДiлi вкil}ують чисеrьнiсть дiтей в групФ( за вiдповiдною
МОВОЮ СПiлкУвання вихователiв з дiтьми. Чиселънiсть дiтей в групш( з
iншими мовами спiлкувшlня, якi не наведено в перелiку мов, наводитъся
ср(арно в рядку 4120.

3. Даlli рядка 4000 повиннi дорiвнювашr cyMi дапих рядкiв 4010-4120.

4. Дщi рядка 4000 повиннi дорiвпювати даним рядка 1000 графи 1

Роздiлу I.

YII. Заповненшя розлiлу Y
<<ВЦомостi про матерiальЕо-технiчну базу заклsду дошкiльноi освiтп ша

кiнець звiтного роцу>>

1. У рядку 5000 наводиться проектна KbKicTb мiсць у закладi
(проеlстна поту)шIiсть) у вигJIядi цiлого числа.
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BapiaHTiB вцповiдей (талс/,нi).

3, У РДДКаХ 5020, 5080, 5150 Обиршотъся Bci BipHi BapiaHmr вцповiдей.

4. При обрШrнi вiдпОвiдi.<тшО ур{д(у 5100, в рддку 5101 обираетъсяпотрiбний Bapimr'; лри обраннi 
"iдпо"йi 

u*ir, в рядсу 5100, в рядку 5101також обираеться вiдцовь кнь>.

5, Значення црафи 1 рядкiв 5161 та 5162 cylrap'o не маютьперевичý/ватп значення рцдка 5 1 б0.

YШ. Заповнепня роздiлу VI
<<Вiдомостi про викорпсташня .у"".""' iнформацiйних техпологiй

на кiнець звiтного poIýD)

1. . У роздiлi vI наводяться дшti цро с}цаснi iнформацiйкi технологii
у закладi.

2, У рядкУ 6100 зшначаються данi про зЕгшБну KiлbKicтb комп'ютерiв(пршlюЮчих i непраIIЮючих), якi на.гliчуоr"." в зак,,а,дi. До цъопо рядка невIспючаютъся данi- про портативIIi комп'ютери, ноуrОу*", ""бу*" iпл€шшетип BhoMocTi ,.ро якi наводяться вi.щtовiдно У Рядкаr б17016180.

3. У рядкУ бl10 вкzlзуються данi шро кiлькiстъ комп'ютерЬ з рядка6100, придбанИх лише за бюркЕrнi кошти (Ъ"р**"ого i мiсцевих бюджетiв).комп'ютери, якi надшri заклlцду в тимчасове користуванIrя або придбшri(подароВаlIi) закЛащ/ за коштИ фIзичниХ (орпдп"rпх) осiб, до цього рядка невкJIючак)ться.

4, У рядкУ 6130 зfflначаеться iнформацiя про кiлъкiстъ комп'ютерiв з
рядка б100, TepMiH пРиДбанНя якиХ становитъ бiльше 5 poKiB.

5. У рядкУ 6150 зшначаЮтъся дшti rTpo кiлъкiсть комп'ютерЬ з Рядка61"00, якi мають доступ до мережi Iнтерпет. '

б' У рядку 6160 зазначаються даtri про кiлькiсть коtrдtпютерь з рядка6100, якi пiдк-тllоченi за допомогою технологii Wi-Fi до локаJьноi мережi та(або) до Mepeжi IHTepHeT.

.7. У рддках 6170, 6180 з€вначаеться iнформацiя щодо кiлъкостi
технiчних засобiв, данi про якi не входять до ряд(а 6100,

_ 
8, У РЯДкУ бL7а вказуються данi про KbKicTb портативнихкомrr'ютерiВ (мобiльний абО портативний комп'ютер персOнаJIьний

комп'ютер, якrай може буги зручно цашспортоваrrий одtiею людиною ташвижо увiмкшений У робочий стан, найчастiше з автономним живJIенням, з
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опцiональною можливiспо буrи пiдключеним до Mepexci електроживлення).
У ЦЬОМУ РЯДКУ ЗаЗНаЧаЮтЬся данi про загмьну кiлъкiсть ycix пристрtliв, за
винятком планшетiв, данi щодо яких зазначекi в рядкшt бtsь.

9. IIiД чаС запсвненнЯ FядкiВ 6200_б230 слЦ мати на увазi, що
iнтерактивниЙ комплGкý е sпttрежо-програмним заообом, Що 

- 
об'еднус

спецiатlьНе iнтераКтиЁне та мульТимедiйне обладнаНня (iHTepaKTиBHa дошкц
мультимедiйниЙ проектоР, комrr'ютер) i комп'Ютернi програми дjIя
органiзацii iнтерактивного навчання. Iнтерактивний комплекс може
використовуватись як окрgмо, так i в скл4дi навчального компПютершого
комплексу.

10. IIiД час запоВненнЯ рядкiВ 6300-6з30 слiд матЕ на увазi, що до них
вноситься iнформацiя пишё про кiлькiсть мультимедiйного обладнання дJIя
органiзаuii вiзуалiзацii навч€tння, данi про яке не було зазначено в рядк€ж
6200_6230.

tl. У ряДкУ 6400 ЕавOмться данi про загаJБну кiлькiсть принтерiв - як
тих, щО призн{l!Iенi ддЯ друкУ на паперi, так i спецiапiзованих пристроiв, в
тому чисrli 3D-прннтерiв.

1,z. У рядках 6510-6540 зазначаеться доступна швидкiсть фiксованого
широкосмугового доступу до мережi IHTepHeT. Потрiбно обирапл лнше один
з рялкiВ 6510_6540. За наявностi декiлькох технологiй достуrrу або декiлькох
провайдерiв обираеться Рядок з максим€lльною швидкiстю дOступу.
У вибраному рядку проставлясться (1}, в iнших - <<2>.

13. У рядках 6610-б640 зщначаеться швидкiсть безпроводOвог0
широкосмуrового доступу до мережi IHTepHeT. Необхiлно обрати лише один з
Рядкiв 6610-6640. За H€UIBHocTi декiлькох технологiЙ доступу або декiлькох
провайдерiв, обираеться рядок з м{жоималъжою швижiстю доступу. у
вибраному рядку проставJIясться к1>>, в iшших- <2>.

Т. в. о. генераJIьнOго директора

та iнклюзивноi освiти бГи-мир БОЖИНСЬКИЙ


