
ШАНОВНІ БАТЬКИ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ! 
 

На виконання законів України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації aбo 

надзвичайного стану» від 15 березня 2022 року № 2126-IX, «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про захист персональних да них», постанов Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» та від 09 грудня 2020 року N• 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVl D-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки 

України від 1 6 квітня 2018 року № 367 (далі — Порядок), наказу Міністерства освіти 

i науки України від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання організації 

здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в 

Україні», з урахуванням листа Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2022 

року № 1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу загальної середньої освіти», наказу 

Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації №47 від 

25.04.2022р. «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста 

Києва у 2022р.», наказу управління освіти Дніпровської районної у місті Києві 

державної адміністрації №43 від 26.04.2022р. «Про прийом дітей до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва» організований прийом 

дітей до 1-х класів триватиме з 02 травня 2022 року по 01 червня (включно) 2022 

року. 

 Прийом батьків майбутніх першокласників проводитиметься за адресою: 

вул. Юності, 1 (І поверх, учительська)  

Графік прийому батьків:  

Вівторок з 9.30 до 16.00 год.  

Середа з 9.30-13.00 год.  

Четвер з 9.00 до 13.00 год. (батьки випускників ЗДО НВК «Домінанта»)  
Інформуємо, що відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 03.02.2022р. №79 затверджено Перелік територій 

обслуговування, закріплених за закладом загальної середньої освіти Дніпровського 

районну м. Києва в 2022/2023 н.р.  

Зокрема, за навчально-виховним комплексом «Домінанта» закріплена така 

територія обслуговування:  

 

Адреса № будинків 

вул. Юності 2 

вул. Юності 4 

вул. Малишка 17 

вул. Малишка 19-а 

вул. Миропільська 3 

вул. А. Солов’яненка 4 

 

Просимо батьків майбутніх першокласників, по можливості, попередньо 

записатися на прийом за телефонами: 044 543-22-29; 066 143-34-20 (Олена  

Борисівна). 


