
Інформація для батьків майбутніх першокласників. 

1. Порядок прийому до 1-ого класу: 
1.1.  з 01.02 по  28.05.2023р. - реєстрація батьками дітей (в телефонному режимі, 097-983-07-80 
- Сизоненко Лариса Петрівна); 
1.2.  27.03. до 01.06.2023р. - прийом заяв, документів за встановленим графіком 

 
Перелік  документів, які подаються батьками(або особами, що їх заміняють) при вступі 

до 1-ого класу: 
- заява; 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- медичні довідки про останній мед/огляд дитини перед школою(форма-086-1, 063); 
- документ, що підтверджує місце проживання дитини 
 
«У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час прийому документів на 
зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх батьків, які мають довідку 
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, 
посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано 
тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 1 
пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У 
разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник 
закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем 
проживання дитини чи місцезнаходження закладу освіти.» - Лист Міністерства освіти і науки 
України № 1/4202-22 від 16 квітня 2022 року. 
 

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких 
документів (за вибором особи, яка подає заяву): 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 

• паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, 
посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення 
біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій 
надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків 
дитини чи законних представників; 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 

• довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи 
законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця 
проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. 
№ 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108); 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 

• довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з 
додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 
2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669); 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 

• документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право 
власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-
продажу житла тощо); 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 



• рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до 
житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим 
приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання; 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 

• документ, що засвідчує право користування житлом (договір 
найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього 
Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 

Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до 
законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування 
кімнатою в гуртожитку; 

 

Стаття 158. Договір найму житлового приміщення в будинку(квартирі, які належать 
громадянину. Житлового кодексу Української РСР:  

 Наймач користується жилим приміщенням у будинку (квартирі), що належить 

громадянинові на праві приватної власності, відповідно до договору найму жилого 

приміщення. 

Договір найму жилого приміщення укладається між власником будинку (квартири) і 

наймачем у письмовій формі з наступною реєстрацією у виконавчому комітеті місцевої 

Ради народних депутатів або в органі управління, що ним утворюється. Договір повинен 

містити вказівку на предмет договору, строк, на який він укладається, визначати права і 

обов'язки наймодавця і наймача та інші умови найму. 
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 

• довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з 
додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207); 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 

• акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 
866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561); 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018} 

• інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини 
та/або одного з її батьків чи законних представників. 

 

 

2. Територія обслуговування, що закріплена за Києво-Печерським ліцеєм 
№ 171 "Лідер": 

Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» 

Вул. Лейпцизька, 11-а 

 

Вул. Лейпцизька - 2/37, 3, 5, 6, 12, 13, 13-а, 14, 16 

Вул. Редутна - 15, 21, 43, 56, 60, 61, 67 



Вул. Старонаводницька - 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 6-а, 6-б, 8, 8-а, 8-б,  13, 13-а, 37/1, 42-44 

Вул. Цитадельна - 4/7, 5/9, 6/8, 7, 9 

Провулок Редутний - 4 

Приватний сектор 

Вул. Козятинська 

Вул. Радіальна 

Вул. Редутна 

Провулок Козятинський 

Провулок Памви Беринди (М. Реута) 

Провулок Редутний 

 

3.  Прогнозована кількість 1-х класів - 3(три). 

 

З повагою, адміністрація ліцею. 


