
  

  

  

ПП рр аа вв ии лл аа   пп рр ии йй оо мм уу   дд іі тт ее йй     

дд оо   зз аа кк лл аа дд уу   дд оо шш кк іі лл ьь нн оо її   оо сс вв іі тт ии   

 

У зв’язку з  припиненням, 01.12.2021 року, електронної 
реєстрації дітей дошкільного віку на сайті dity.if.ua  

Реєстрація у садочки здійснюється на сайті sadok.bloqly.com 
(згідно Рішення про затвердження «Положення про автоматизовану 
систему Е-садок для реєстрації дітей до комунальних закладів 
дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади» 
від 23.12.2021р. №446-19) щорічно в кінці навчального року у 
відповідні вікові групи у декілька садочків (перед формуванням груп на 
наступний навчальний рік) і проходитиме у два етапи: 

1. з 1 березня до 31 травня; 

2. після 1 вересня, виключно на вільні місця для різних вікових груп. 

 

Щоб записати дитину у садочок потрібно: 

1. Створити особистий кабінет на сайті sadok.bloqly.com  
(до 1 березня); 

2. Вказати свої дані та дані дитини; 

3. Підтвердження про реєстрацію повинно прийти на вказану 
електронну адресу. 

Детальна інформація за телефоном: (0342)53-56-66   

    



ДД лл яя   зз аа рр аа хх уу вв аа нн нн яя     дд ии тт ии нн ии   

дд оо   зз аа кк лл аа дд уу   дд оо шш кк іі лл ьь нн оо її   оо сс вв іі тт ии   

 

Необхідно подати такі документи: 

 Заява одного з батьків (з пред’явленням паспорта);  

 Копія свідоцтва про народження дитини; 

 Документ, що підтверджує місце проживання дитини на території  

Івано-Франківської міської територіальної громади, або довідка з місця 

роботи у межах Івано-Франківська (може бути копія паспорта з 

пропискою одного з батьків, або реєстраційна довідка батьків чи 

дитини.  

 Медична довідка 086-1/0 з висновком про те, що дитина може 

відвідувати дитячий садок; 

 Довідка про щеплення  063/0; 

 Тоненька папка з 10-ма файлами для документів дитини; 

 Тоненький зошит для створення медичної картки дитини. 

 Згода на збір та обробку персональних даних. 

 

Документи несуть ті батьки, які пройшли електронну реєстрацію. 

 



 

ВВііддррааххуувваанннняя   ддииттииннии   зз   ззааккллааддуу   

зздд ііййссннююєєттььссяя ::   

 За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють. 
 

 На підставі медичного висновку про стан здоров’я 
дитини, що виключає можливість її подальшого 
перебування у ЗДО. 
 

 У разі несплати без поважних причин батьками, або 
особами, які їх замінюють, оплати за харчування 
дитини протягом двох місяців. 

Адміністрація закладу письмово повідомляє батьків, або 
осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше, 
як за 10 календарних днів. 

 


