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НАКАЗ 

від «30» серпня 2018 року        № 583/о 

 

 

Про електронну реєстрацію 

дітей у гуртки закладів 

позашкільної освіти 

міста Кропивницького на 2018/2019 н.р. 

 

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 2 Закону України «Про 

доступність до публічної інформації», з метою забезпечення права дитини на 

доступність здобуття позашкільної освіти, спрощення процедури та вільного 

доступу до інформації про облік дітей до гуртків закладів позашкільної освіти 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити Порядок набору дітей у гуртки закладів позашкільної 

освіти міста Кропивницького (додається). 

2. Ввести в дію Порядок набору дітей у гуртки закладів позашкільної 

освіти міста Кропивницького з 1 вересня 2018 року. 

3. Встановити, що Порядок набору дітей у гуртки закладів 

позашкільної освіти міста поширюється на заявників, які бажають зарахувати 

дітей у гуртки закладів позашкільної освіти. 

4. Керівникам закладів позашкільної освіти (комунальний заклад 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, комунальний заклад «Станція юних техніків 

Кіровоградської міської ради», комунальний заклад «Центр науково-технічної 

творчості «Каскад» м. Кропивницького, Школа естетичного виховання              

«В гостях у казки», Центр дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність») та 

директорам НВО, в складі яких є центри позашкільної освіти при комунальних 

закладах («Навчально - виховне об‟єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №1 - дитячий юнацький центр «Перлинка» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», «Навчально - виховне 
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об‟єднання - «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», «Навчально-

виховне об‟єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», «Навчально - виховне об‟єднання природничо - 

економіко - правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 - 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

навчально-виховному комплексі „Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, «Навчально - виховне об‟єднання № 15 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явір» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області», «Навчально - виховне об‟єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», «Навчально - 

виховне об‟єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 - центр 

естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», комунальному закладі «Навчально-виховне 

об‟єднання «Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

«Навчально - виховне об‟єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей 

№ 19 - позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області», «Навчально - виховне об‟єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький центр «Сузір‟я» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області», «Навчально - виховне об‟єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

«Навчально - виховне об‟єднання № 25 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», «Навчально - виховний 

комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, «Навчально - виховне 

об‟єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 - центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір‟я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», «Навчально-виховне об‟єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

«Навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів № 34 - 

економіко-правовий ліцей «Сучасник» - дитячо - юнацький центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області», «Навчально-виховне об‟єднання № 35 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області”, «Навчально-виховне об‟єднання             



І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

«Навчально-виховне об‟єднання «Загальноосвітня школа-інтернат                      

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області”): 

4.1. До 05 вересня 2018 року надати управлінню освіти Міської ради 

міста Кропивницького дані про працівників, відповідальних за електронну 

реєстрацію в закладі. 

4.2. З 1 вересня 2018 року забезпечити організацію електронної реєстрації 

дітей. 

5. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького (відповідальні: 

Ткач А.В., Орлова Ю.П.): 

5.1. Забезпечити інформування жителів міста Кропивницького про 

електронну реєстрацію дітей у гуртки закладів позашкільної освіти міста 

Кропивницького на 2018/2019 н.р. 

5.2. Довести до відома педагогічних працівників наказ про електронну 

реєстрацію дітей у гуртки закладів позашкільної освіти міста Кропивницького 

на 2018/2019 н.р. 

          5.3. Забезпечити функціонування електронної реєстрації дітей у гуртки 

закладів позашкільної освіти з використанням мережі Інтернет на порталі 

управління освіти Міської ради   www.osvita-mrk.gov.ua 

          5.4. Забезпечити висвітлення порядку комплектування гуртків закладів 

позашкільної освіти в засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти         Л. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ткач 24 18 02 



Порядок набору дітей у гуртки закладів позашкільної освіти 

міста Кропивницького 

 

I. Загальні положення. 

 

 1.1. Порядок розроблено згідно Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови КМУ від 06 травня 2001 р. № 433 «Про 

затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення 

про позашкільний навчальний заклад» та визначає послідовність набору дітей 

до гуртків закладів міста Кропивницького (далі Порядок). 

 1.2. Порядок є обов‟язковим для всіх закладів позашкільної освіти 

міста, які перебувають у комунальній власності міста Кропивницького. 

 1.3. Дія Порядку не поширюється на заклади, які перебувають у 

відомчій чи приватній власності. 

 1.4. Прийом у гуртки закладів позашкільної освіти може здійснюватися 

протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та 

інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою 

батьків. 

 1.5. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, 

туристських, хореографічних об'єднань, початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про 

відсутність у них протипоказань для занять у зазначених закладах позашкільної 

освіти. 

 1.6. Прийом вихованців, учнів і слухачів до закладу позашкільної освіти 

для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють, після електронної реєстрації.  

 

II. Порядок набору дітей у гуртки закладів позашкільної освіти міста 

Кропивницького 

 

 2.1. Набір дітей до гуртків закладів позашкільної освіти здійснює його 

керівник відповідно до списків, сформованих електронною базою даних. 

 2.2. Батьки самостійно обирають гурток закладів позашкільної освіти 

міста Кропивницького. 

 

III. Контроль за порядком набору до гуртків закладів позашкільної 

освіти 

 

 3.1. Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на керівника 

закладу позашкільної освіти. 

 3.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок набору до 

гуртків закладів позашкільної освіти міста Кропивницького здійснює 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького. 
 


