
ОДЕСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  

 Д Е П А Р Т А М Е Н Т   О С В І Т И   І  Н А У К И 
 

Н  А  К  А  З 
 

“ 01 ” липня  2013 р.                      м.Одеса                 № 304/ОД           

 

 

Про розробку та впровадження  

автоматизованої інформаційно-аналітичної  

системи електронної реєстрації 

дітей дошкільного віку 

 

 

 На виконання соціальних  ініціатив Президента України, доручення 

Кабінету Міністрів  України щодо створення єдиної бази  даних реєстрації 

дітей  для вступу до дошкільних навчальних закладів, з метою спрощення 

процедури вибору батьками дошкільних навчальних закладів, забезпечення 

прозорості зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів та 

унеможливлення проявів корупції,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Створити робочу групу з розробки та впровадження  обласної 

автоматизованої  інформаційно-аналітичної системи реєстрації дітей             

(далі АІСРД) дошкільного віку у складі: 

 Червоняк Ганна Іванівна – начальник управління освіти і науки 

Департаменту, голова групи; 

 Кавалеров Володимир Анатолійович – директор Одеського  обласного  

інституту удосконалення вчителів, заступник голови групи; 

 Багатий Юрій Валентинович – заступник директора Одеського  

обласного  інституту удосконалення вчителів з питань зовнішнього  

тестування, моніторингу якості освіти та інформаційних технологій;  

 Карс Олена Миколаївна – головний спеціаліст відділу дошкільної, 

корекційної освіти та соціальної роботи; 

 Кравець Наталія Юріївна – завідуюча науково-методичної лабораторії 

дошкільної та початкової освіти Одеського  обласного  інституту 

удосконалення вчителів; 

 Перлов Ігор Романович – заступник начальника управління освіти             

та науки Одеської міської ради; 

 Топор Олександр Анатолійович – завідуючий науково-методичної 

лабораторії  моніторингових досліджень Одеського  обласного  

інституту удосконалення вчителів; 

 Черепян Тетяна Іванівна – начальник відділу дошкільної, корекційної 

освіти та соціальної роботи. 



2. Робочій групі (Червоняк Г.І., Кавалеров В.А.) до 10.07.2013 року: 

2.1. Здійснити моніторинг досвіду запровадження систем електронного 

вступу дітей до дошкільних навчальних закладів   (далі ДНЗ). 

2.2. Розробити концепцію та технічне завдання обласної АІСРД. 

 

3. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів                      

(Кавалеров В.А.): 

3.1. Створити в межах діючого штатного розкладу та затвердженого 

фонду заробітної плати Центр впровадження інформаційно-освітніх систем. 

3.2. До 17 липня 2013 року підготувати проект наказу щодо створення 

групи впровадження АІСРД з числа співробітників інституту та 

відповідальних представників відділів (управлінь) освіти районів (міст) 

області. 

3.3. Протягом липня 2013 року провести  навчання членів групи 

впровадження АІСРД. 

3.4. До 01 вересня 2013 року забезпечити функціонування АІСРД в 

режимі реєстрації на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів. 

3.5. До 10 липня 2013 року визначити обсяги додаткових                                   

фінансово-матеріальних ресурсів, необхідних для розробки, впровадження та 

підтримки функціонування АІСРД. 

3.6. Забезпечити протягом липня – серпня 2013 року інформування 

громадськості щодо змісту і порядку здійснення реєстрації дітей для вступу 

до дошкільних навчальних закладів. 

 

4. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради (Цвірінько З.М.), 

начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій 

та міських рад: 

4.1. До 15 липня 2013 року видати накази та призначити  

відповідальних за впровадження та подальшу роботу АІСРД. 

4.2. До 20 серпня 2013 року надати до Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів в електронному вигляді та на паперових носіях 

інформацію та фотоматеріали про дошкільні навчальні заклади за наданими 

зразками. 

4.3. Забезпечити протягом липня – серпня 2013 року інформування 

громадськості щодо змісту і порядку здійснення реєстрації дітей для вступу 

до дошкільних навчальних закладів. 

4.4. Постійно здійснювати інформування населення щодо реєстрації 

дітей для вступу до дошкільних навчальних закладів. 

4.3. Забезпечити інформування населення щодо змісту та порядку 

введення АІСРД. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти і науки Малік М.В. 

 

 

Директор Департаменту              Т.О. Лазарєва 

 



 

ВІЗИ: 

 

 

Заступник директора Департаменту  

освіти і науки                                                 М.В. Малік 

 

 

Заступник директора Департаменту - 

начальник управління економічного  

та ресурсного забезпечення            І.В. Бернавська 

 

 

Начальник управління освіти і науки                              Г.І. Червоняк 

 

 

Начальник відділу дошкільної,  

корекційної освіти та соціальної роботи                                        Т.І.Черепян 

 

 

Директор Одеського обласного інституту  

удосконалення вчителів            В.А. Кавалеров 

 

 

 


