
 

Директорам закладів дошкільної освіти 
 

Про внесення змін до  державного статистичного спостереження за формою               

№ 85-к (річна) "Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти" за 2018 рік 

                 
          У відповідності з Планом державних статистичних спостережень Головне 

управління статистики у Вінницькій області щорічно проводить державне 

статистичне спостереження (далі – ДСС) за формою № 85-к (річна) "Звіт про 

діяльність закладу дошкільної освіти". 

Метою проведення даного ДСС є збирання, розроблення, узагальнення та 

поширення даних із дошкільної освіти, а саме: кількість осіб, місць та груп у 

закладах дошкільної освіти; питома вага осіб, охоплених закладами освіти; кількість 

штатних посад та облікова кількість штатних працівників у закладах дошкільної 

освіти, мови виховання дітей у закладах.  

Для проведення ДСС у 2019 році за минулий рік необхідно використовувати  

новий бланк форми № 85-к (річна) "Звіт про діяльність закладу дошкільної 

освіти" та Роз'яснення щодо її заповнення, які затверджені наказом Держстату від 

16.07.2018р. № 150. 

Звертаємо Вашу увагу, що бланк ф.№85-к (річна) «Звіт дошкільного 

навчального закладу за рік», затверджений наказом Дежстату №359 від 17.12.2015 

року та Роз'яснення щодо її заповнення, затверджені 17.12.2015р. №17.4-12/31 від 

17.12.2015 року є недійсними з 1 січня 2019 року.   

Показники форми відображають дані станом на кінець звітного року  

(за винятком показників у графах 1-3 рядків 1410-1430 розділу І, які відображають 

дані станом на 1 вересня наступного за звітним року). Для закладу дошкільної 

освіти, який працював частину року, а на кінець звітного року не працює з різних 

причин, показники форми відображають дані станом на кінець останнього місяця 

роботи закладу. 

Джерелами інформації для показників форми є первинні документи та інші 

документи, передбачені чинним законодавством, зокрема, табель обліку щоденного 

відвідування дітьми закладу, книга (журнал обліку) наказів з основної діяльності, 

книга (журнал обліку) наказів з кадрових питань (особового складу), особові справи 

працівників, штатний розпис, статут закладу дошкільної освіти тощо. 

 

Звертаємо Вашу увагу, починаючи зі звіту за 2018 рік, бланк форми  

№ 85-к (річна) доповнено: 

- Рядками 1610-1620 – містять дані щодо кількості дітей з інвалідністю та 

дітей, які виховуються в інклюзивних групах (із загальної кількості дітей з 

особливими освітніми потребами). 

- Рядками 2210-2260 – містять інформацію про спеціальні групи для дітей з 

особливими освітніми потребами, що розподілена за нозологіями. Дані рядків  

2210-2260 заповнюються один раз на два роки: за 2018, 2020, 2022, …, 2030 роки. 

  - Рядком 3155 – містить дані щодо асистентів вихователів в інклюзивних групах. 

       - Рядком 3300 (із рядка 3100) за графами 5, 6 – вміщує інформацію про кількість 

жінок, які мають відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень). 

 



 

 

Для оперативного подання статистичної звітності по формі № 85-к (річна), 

термін подання якої до Головного управління статистики у Вінницькій області – не 

пізніше 28 лютого 2019 року, Ви можете звітувати в електронному вигляді – 

інформація щодо електронного звітування розміщена на сайті Держстату в розділі 

«Електронна звітність» (Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

/elektr_zvit/menu.htm), або на паперових носіях безпосередньо до Головного 

управління статистики у Вінницькій області, Центр «Єдине вікно».   
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