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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Щодо внесення змін до сервісу запису до дитячого садочка osvita.kyivcity.gov.ua 

  

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулася Громадська організація «Батьки за 

вакцинацію» з проханням сприяти внесенню змін до сервісу запису до дитячого садочка 

osvita.kyivcity.gov.ua,  які стосуються інформації про відвідування дитячих закладів за наявності 

профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень. 

 

Автори звернення звертають увагу на те, що охоплення профілактичними щепленнями дітей до 

1,5-річного віку в Україні, та в Києві, зокрема, за переважною більшістю вакцинокерованих 

захворювань залишається нижчими за показники 90-95%, рекомендовані Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я. Це створює загрозу виникнення спалахів та епідемій 

інфекційних хвороб, які блискавично розповсюджуються в дитячих колективах та уражають 

дорослих родичів.  

Дитячий вік 2-3 роки є поширеним періодом, коли діти вступають до дошкільних навчально-

виховних закладів. Важливо, щоб до цього часу вони отримали всі необхідні за віком щеплення, 

визначені Національним календарем профілактичних щеплень. За оцінками ГО «Батьки за 

вакцинацію», цьому може сприяти сервіс електронного запису до закладів дошкільної освіти. А 

саме, наявність у заявці про запис дитини до дитсадка та в особистому кабінеті батьків 

нагадування про те, що відвідування дитячих закладів відбувається за наявності профілактичних 

щеплень згідно з календарем щеплень (з посиланням на чинний документ).  

 

Особливої  важливості та актуальності вакцинація набула під час епідемії Covid-19. Як депутат 

Київської міської ради та ініціатор розробки Комплексної міської цільової програми «Здорове 

місто», я підтримую зазначену ініціативу та вважаю, що внесення зазначених доповнень до 

сервісу допоможе батькам дотримуватися календаря та статті 15 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» при подальшому оформленні дитини до дитячого 

навчального закладу. 

 

На підставі вищезазначеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»  

 

Прошу: 

http://osvita.kyivcity.gov.ua/
http://osvita.kyivcity.gov.ua/


 

 

 

Надати відповідні розпорядження для внесення доповнень до Модулів «Особистий кабінет» і 

«Заявка користувача» та системи електронного запису дітей до комунальних закладів 

дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО» на 

порталі osvita.kyivcity.gov.ua, а саме: 

1) в Кабінеті батьків за переходом «Додати нову заявку» у формі «Заповніть інформацію 

про дитину» після даних про свідоцтво про народження додати речення (з активним 

посиланням на календар щеплень*):  

Увага! Відвідування дитячих закладів відбувається за наявності профілактичних 

щеплень згідно з календарем щеплень (*https://moz.gov.ua/article/immunization/kalendar-

profilaktichnih-scheplen) 

2) в Кабінеті батьків після відомостей про подану заявку додати речення (з активним 

посиланням на календар щеплень*):  

Увага! Відвідування дитячих закладів відбувається за наявності профілактичних 

щеплень згідно з календарем щеплень (*https://moz.gov.ua/article/immunization/kalendar-

profilaktichnih-scheplen) 

3) Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлені чинним 

законодавством строки за адресою депутатської приймальні: 02095, м. Київ, вул. Литвинського 

Юрія, буд. 31, e-mail:konopelko.mykola@kmr.gov.ua 

 

Додаток: Копія звернення ГО «Батьки за вакцинацію» (3 арк.) 

 

З повагою,  

 

Депутат Київської міської ради                                   Конопелько М.В. 
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