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ЗВІТ
про базове відстеження результатів постанови Кабінету Міністрів 

України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
12 березня 2003 р. № 305» від 27 січня 2021 р. № 86

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305» від 27 січня 2021 р. 
№ 86.

2. Виконавець заходів з відстеження
Міністерство освіти і науки України

3. Цілі прийняття акта
Удосконалення організації діяльності та належних умов функціонування 

закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності, створення 
сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, сприяння поліпшенню 
якості дошкільної освіти, а також врегулювання питання зарахування дітей до 
закладів дошкільної освіти з метою реалізації їх права на доступ до якісної 
дошкільної освіти, унормування переліку типів закладів дошкільної освіти, 
оновлення організаційно-правових засад діяльності закладу дошкільної освіти, 
визначення особливостей зарахування дітей до закладів дошкільної освіти різних 
типів, організації освітнього процесу та управління закладом дошкільної освіти, 
у тому числі виключення положень щодо необхідності погодження та 
затвердження статуту плану роботи закладу дошкільної освіти з відповідними 
державними органами, а також виготовлення печатки/штампу. 

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01 вересня 2021 р. по 01 жовтня 2021 р.

5. Тип відстеження
Базове відстеження за підсумками 2020/2021 навчального року.

6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Протягом періоду виконання заходів з базового відстеження 
результативності Міністерством освіти і науки України велась аналітична робота 
щодо застосування цього регуляторного акта.

Види даних, за допомогою яких здійснювалось відстеження – статистичні.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом 

аналізу статистичних даних щодо діяльності закладів дошкільної освіти.
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До проведення відстеження результативності регуляторного акта залучено 
Державну наукову установу «Інститут освітньої аналітики».

Цільова група: заклади дошкільної освіти.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Виходячи з цілей прийняття акта для відстеження результативності цього 

регуляторного акта визначено такі показники: 
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних із дією акта – не прогнозуються;
кількість суб’єктів господарювання малого та мікро підприємництва – 

13520;
розмір коштів і час, які витрачатимуться суб’єктами господарювання у 

зв’язку із виконанням вимог акта – низький;
розмір коштів, які витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв’язку із 

виконанням вимог акта – 56,62 грн;
кількість часу, який витрачатиметься суб’єктами господарювання у зв’язку 

із виконанням вимог акта: для одного суб’єкта господарювання малого та мікро 
підприємництва первинне ознайомлення з інформацією щодо вимог 
регулювання: 2 год.

рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – 
високий.

Крім того, залежно від специфіки регуляторного акта, додатково визначено 
такі кількісні показники: 

кількість закладів дошкільної освіти, у тому числі приватної форми 
власності;

кількість дітей, які навчаються у закладах дошкільної освіти, у тому числі 
приватної форми власності.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Дія регуляторного акта поширюється на заклади дошкільної освіти (крім 
будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу).

Регуляторним актом визначено основні засади діяльності закладів 
дошкільної освіти, систематизовано перелік типів закладів дошкільної освіти, 
оновлено організаційно-правові засади діяльності закладу дошкільної освіти, 
визначено особливості зарахування дітей до закладів дошкільної освіти різних 
типів, організації освітнього процесу та управління закладом дошкільної освіти.

Норми регуляторного акта забезпечують реалізацію права дітей на  здобуття 
дошкільної освіти.

Аналіз обов’язкових показників результативності регуляторного акта
1) Розмір надходжень до державного і місцевих бюджетів і 

державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не передбачається;
2) Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься 

дія акта
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Відповідно до регуляторного акта його дія поширюється на заклади 
дошкільної освіти, які є юридичними особами та діють на підставі власних 
установчих документів, які розробляються та затверджуються засновником 
(засновниками) відповідно до законодавства та цього регуляторного акта. 

Статус, організаційно-правова форма, тип закладу дошкільної освіти 
визначаються засновником (засновниками) і зазначаються в установчих 
документах закладу дошкільної освіти.

Фізичні особи - підприємці або структурні підрозділи юридичної особи 
приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня 
діяльність у сфері дошкільної освіти, мають передбачені законом права та 
обов’язки закладу дошкільної освіти (крім тих, що можуть мати винятково 
юридичні особи) та діють на підставі власних положень про них.

Порівняно з попереднім періодом змінилася кількість суб’єктів 
господарювання, на які поширюється дія регуляторного акта – збільшилася на 
572 (14763 закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році до 15335 у 
2020/2021 навчальному розі). Зміна кількості закладів дошкільної освіти 
відбувається шляхом розбудови їх засновниками ефективної мережі закладів 
дошкільної освіти в умовах децентралізації.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог 
акта

Закладами освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, здійснено 
витрати одноразово. У зв’язку із набуттям чинності регуляторного акта заклади 
освіти у 2021 році здійснили процедури отримання первинної інформації про 
вимоги регулювання (отримання консультацій керівництвом закладів освіти в 
органах управління у сфері освіти), процедури організації виконання вимог 
регулювання (приведення установчих документів у відповідність до 
законодавства). Періодичних витрат суб’єктів господарювання не 
передбачається.

Базовий індекс інфляції у 2019 році становив 103,9%, у 2020 році – 104,5 %, 
станом на вересень 2021 року – 101,3 %. Таким чином, загальний розмір коштів, 
що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами для 
процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання з 2019 року 
по вересень 2021 року зріс в середньому на 9,7 %. 

Базове значення для розміру коштів, які витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, становило 56,62 грн. 
Враховуючи показники інфляції, спостерігалося зростання базового показника в 
середньому на 9,7 %, що в грошовому еквіваленті становить 62,11 грн. Таким 
чином, сумарні витрати суб’єктів господарювання особами для процедури 
отримання первинної інформації про вимоги регулювання у 2021 році 
складатимуть 952456,85 грн.

У зв’язку з розвитком системи надання електронних послуг в Україні та 
надання адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі 
прогнозується поступове зменшення часу, що витрачатимуться суб’єктами 
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господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог 
акта.

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або 
фізичних осіб 

Регуляторний акт офіційно опублікований. МОН забезпечило 
оприлюднення на своєму вебсайті: https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-
osvita?&type=all&tag=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
%D0%B0&date_from=01.03.2003&date_to=31.03.2003&fbclid=IwAR2T-f5Unm-
U5BvWdl-CpFZMzJPwLpUuovRDPUUdfv7JUZqGzm-TX2CB9wU

Водночас здійснюється постійне усне консультування керівників закладів 
освіти та громадян, надання відповідей на звернення і запити на публічну 
інформацію з питань реалізації регуляторного акта.

Аналіз кількісних показників результативності акта, визначених 
залежно від специфіки регуляторного акта

За інформацією Державної служби статистики України станом на 01.01.2021 
року нараховувалось 15335 закладів освіти, які забезпечували здобуття 
дошкільної освіти, в яких навчалося 1150,5 тис. дітей. З них 492 заклади освіти 
приватної та корпоративної форми власності, в яких навчалося 21616 дітей.

У порівнянні з попереднім періодом (2019/2020 навчальний рік) кількість 
закладів освіти, які забезпечували здобуття дошкільної освіти зросла на 572 
заклади, в тому числі на 288 закладів приватної та корпоративної форми 
власності. Кількість дітей, які здобували дошкільну освіту у порівнянні з 
аналогічним періодом зросла на 79900. осіб, в тому числі на 12024 особи у 
приватних та корпоративних закладах освіти. Це зумовлено розбудовою мережі 
закладів дошкільної освіти в умовах децентралізації. 

Ступінь досягнення визначених цілей
Цілі прийняття регуляторного акта досягнуто повністю. Заклади освіти, які 

забезпечують здобуття дошкільної освіти, здійснюють організаційно-
господарську та освітню діяльність відповідно до підстав та у порядку, 
визначених регуляторним актом. Організація здобуття дошкільної освіти 
закладами освіти відповідно до регуляторного акта забезпечило можливість 
реалізації права дітей на якісну та доступну дошкільну освіту відповідно до їх 
потреб та можливостей незалежно від місця проживання. Для батьків дітей 
визначено чіткий механізм зарахування (переведення) дітей до закладу освіти 
для здобуття дошкільної освіти. Створено умови для забезпечення наступності 
між дошкільною та початковою освітою.

Т. в. о. Міністра освіти і науки України Віра РОГОВА

_____ ______________2021 р.
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