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__31.05.2011     __ №_  12-333/1-12__ 

на №__________ від_____________ 

Начальникам відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів 

Про дотримання порядку прийому дитини  

до дошкільного навчального закладу 

Враховуючи лист Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 25 травня 2011 року № 1/9-389 щодо дотримання порядку 

прийому дітей до дошкільного навчального закладу, управління освіти і науки облдержадміністрації наголошує. 

Згідно з ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в 

державних і комунальних навчальних закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від   04 березня 2004 року № 5-

рп/2004  доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві 

на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права. 

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням 

батьків. Згідно з  ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Пунктом 6 Положення 

про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, 

передбачено, що прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі 

заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне 

оточення, свідоцтва про народження.  

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок 

психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  

місцевого органу управління освітою. 

Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про 

затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»,  видається на підставі 

даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй 

проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або 

бактеріоносіями. 

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його 

фізичний розвиток.  

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять 

профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним 

представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли 

п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право 

відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.  

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», 

затвердженого наказам МОЗ України від 03 лютого 2006 року № 48. У разі,  якщо профілактичні щеплення дітям проведено з 

порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням 

консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. 

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується 

лікарсько-консультативною комісією («Положення  про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та 

шкільного загальноосвітнього навчального закладу», затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України  від 29 листопада 

2002 року № 434). 

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без 

відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України.  За наявності відповідних медичних довідок 

встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник  

закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу. 

Зміст листа просимо довести до відома керівників дошкільних навчальних закладів.  

Додаток: «Положення  про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного 

загальноосвітнього навчального закладу»,  на 2 арк. у 1 прим. 

 

Начальник управління   Е.Лещенко 

 

Яковець Н.Б., 24-03-44 



                                                                                                                                            Затверджено 

наказом МОЗ України 

від 29.11.2002 № 434 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного 

загальноосвітнього навчального закладу 

 
I. Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного навчального закладу 

1. Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною 

сестрою кабінету здорової дитини. 

2. Підготовка включає в себе систематичне спостереження на педіатричній дільниці з метою забезпечення 

гармонійного психофізичного розвитку, оптимального сімейного виховання а саме: 

2.1. Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші 

спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, 

сечі, дослідження на гельмінтоз); 

2.2. Оздоровлення та лікування дітей груп "ризику" та диспансерної групи; 

2.3. Оформлення медичної документації (ф. № 026/о), яка включає: 

а) результати обов'язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з 

висновками спеціалістів; 

б) дані про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); 

г) дані лабораторних досліджень; 

д) рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі, груп по 

фізичному вихованню, диспансерних хворих - по спостереженню та оздоровленню. 

3. У разі перенесеного гострого захворювання дитиною, що готується для відвідання дошкільного навчального 

закладу вперше, її направлення в заклад пропонується здійснювати не раніше ніж через 2 тижні після 

клінічного одужання. 

4. Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку 

відвідування дошкільного навчального закладу. 

5. Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною 

патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів. 

6. Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від 

щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією. 

II. Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до загальноосвітнього шкільного навчального закладу 

1. Оформлення медичної документації для вступу до загальноосвітнього шкільного навчального закладу (ф. № 

026/о) з висновками про стан здоров'я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, 

про профілактичні щеплення (ф. № 063/о). 

2. Обов'язковий медичний профілактичний огляд дитини за участю педіатра, невролога, отоларинголога, 

офтальмолога, ортопеда, хірурга, стоматолога, психіатра, логопеда (інших спеціалістів за показаннями) з 

визначенням готовності дитини до навчання в школі, проведенням антропометрії, плантографії, вимірюванням 

артеріального тиску та здійсненням лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на 

гельмінтоз та інші за показаннями). 

3. Лікування та оздоровлення дітей диспансерної групи. 

4. Питання відвідування загальноосвітнього навчального закладу дітьми, які не отримали профілактичних 

щеплень згідно з календарем щеплень вирішується індивідуально за рішенням лікарсько-консультативної 

комісії з залученням епідеміолога територіальної санепідстанції згідно розділу III ст. 15 вимог Закону України 

"Про захист населення від інфекційних хвороб". 

 

Начальник управління організації  

медичної допомоги дітям і матерям       Р.О.Моісеєнко  
 

 


