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Обласні, Київська міська 
державні адміністрації

Щодо сприяння розвитку мережі 
закладів дошкільної освіти (відділень, 
груп) різних типів та форм власності 
та належного фінансування 
галузі дошкільної освіти

До Міністерства надходять звернення народних депутатів України, 
громадян щодо неналежного фінансування галузі дошкільної освіти. Зокрема, 
почастішали випадки закриття закладів дошкільної освіти (груп), особливо у 
сільській місцевості, скорочення штатних одиниць, тощо.

Державна політика у сфері освіти відіграє вирішальну роль у 
забезпеченні розвитку людського капіталу, конкурентної економіки, а значить 
суспільного та індивідуального добробуту, майбутнього процвітання та якості 
життя. Досягнення цих цілей потребує узгоджених політичних ініціатив, 
ефективних управлінських рішень та довгострокових інвестицій.

Минулого року Уряд затвердив нову Державну стратегію регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки, якою окремим стратегічним напрямом визначено 
розвиток дошкільної освіти.

Одним із ключових пріоритетів на 2021 рік Кабінет Міністрів України 
визначив якісну та доступну дошкільну освіту, що продовжує залишатись 
одним із ключових пріоритетів та напрямів роботи Міністерства освіти і науки 
України.

З метою забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної 
дошкільної освіти, відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту», 
з урахуванням статей 19, 37-39 Закону України «Про дошкільну освіту», 
просимо забезпечити реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти 
на відповідній території, сприяти розвитку мережі закладів дошкільної освіти 
(відділень, груп, центрів розвитку дитини) всіх типів та форм власності 
відповідно до потреб населення, враховуючи інтереси дітей, зокрема й з 
особливими освітніми потребами.
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Для забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи 
дошкільної освіти в Україні пропонуємо сприяти:

- розвитку мережі закладів дошкільної освіти приватної форми 
власності;

- відновленню діяльності закладів, що тривалий час не
використовувались за призначенням;

- передачі в безоплатне користування комунальних об’єктів 
нерухомого майна, що потребує відновлення, капітального ремонту, 
реконструкції для організації роботи з дітьми раннього та дошкільного віку;

- відкриттю закладів (відділень, груп, центрів розвитку дитини), на базі 
закладів загальної середньої освіти, вищої освіти тощо;

- відкриттю груп з короткотривалим перебуванням дітей відповідного
віку;

- утриманню та розвитку закладів дошкільної освіти на рівні, 
достатньому для виконання вимог державного стандарту дошкільної освіти, 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, 
вимог законодавства про працю, оплати праці педагогічних та інших 
працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, 
державних санітарних норм та правил тощо;

- створенню безпечного, комфортного, безбар’єрного освітнього 
середовища;

- розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 
дошкільної освіти з урахуванням методичних рекомендацій, розроблених 
центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

- популяризації важливості освіти дітей раннього до дошкільного віку;
- забезпеченню права педагогічних працівників на вільний вибір форм, 

видів, напрямів та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення 
кваліфікації.

Звертаємо увагу, що Санітарним регламентом для дошкільних 
навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
14 квітня 2016 р. № 563/28693, передбачено нові, спрощені вимоги до закладів 
дошкільної освіти (груп), відкритих у тому числі в житлових та нежитлових 
приміщеннях.

У разі реорганізації, закриття закладів дошкільної освіти (переважно у 
сільській місцевості), просимо враховувати думку територіальної громади, 
демографічну ситуацію в регіоні, освітні потреби та запити населення.

З метою задоволення потреб у місцевості, де відсутні приміщення 
закладів дошкільної освіти, просимо розглянути можливість забезпечення 
альтернативними формами здобуття дітьми дошкільної освіти, у тому числі 
соціально-педагогічний патронат.

Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України при формуванні 
видаткової частини місцевих бюджетів на поточний рік передбачати належне 
фінансування галузі дошкільної освіти, зокрема на забезпечення необхідними 
навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними



технологіями для організації освітнього процесу, ігровим обладнанням для 
створення розвивального простору, періодичними виданнями для підвищення 
професійної майстерності; необхідним технологічним та холодильним 
обладнанням тощо.

Відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві 
ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Просимо особливу увагу звернути на збереження усіх посад та штатних 
одиниць, передбачених Типовими штатними нормативами дошкільних 
навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 04.11.2010 р. № 1055, які є обов’язковими для врахування 
органами місцевого самоврядування та органами управління освіти і науки 
при затвердженні штатних розписів закладів дошкільної освіти.

Жодним Законом України органи місцевого самоврядування не наділено 
повноваженнями переглядати Типові штатні нормативи, затвердження яких 
відповідними Законами України покладено на центральний орган виконавчої 
влади у сфері освіти і науки. Тож зважаючи на норми частини другої статті 64 
Закону України «Про освіту» накази Міністерства освіти і науки, якими 
затверджено штатні нормативи закладів освіти, є обов’язковими до виконання 
органами місцевого самоврядування.

Водночас звертаємо увагу на забезпечення професійного розвитку 
педагогічних працівників. З цією метою створюються центри професійного 
розвитку, правовий статус яких та основні засади діяльності визначає 
Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, 
затверджене постановою КМУ від 29.07.2020 № 672 (далі -  Центр). Основні 
завдання Центру -  сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, 
надавати їм психологічну підтримку та консультувати. Вони не можуть 
виконувати завдання, не передбачені цим Положенням, вони не мають 
контролюючих, інспекторських, статистичних функцій і не підпорядковані 
органам управління освітою.

Додатково надаємо статистичну інформацію Державної служби 
статистики України щодо охоплення закладами дошкільної освіти дітей різних 
вікових груп за регіонами у 2020 році у сільській та міській місцевостях, з 
метою формування мережі закладів дошкільної освіти.
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Додаток до листа МОН відЛЗ 0С£і № //9- 33 У
Чисті показники охоплення закладами дошкільної освіти дітей різних вікових груп за регіонами у 2020 році1
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Україна 15,2 19,5 7,2 82,7 96,3 57,1 66,2 75,2 48,7 76,7 88,6 54,0 6,1 7,5 3,3

Вінницька 19,9 28,1 10,7 88,4 100,0 65,0 73,5 96,6 48,0 83,1 100,0 58,9 6,2 8,6 3,6
Волинська 11,7 20,1 4,3 76,5 100,0 51,9 62,9 80,0 47,2 71,7 94,7 50,2 3,7 5,1 2,4
Дніпропетровська 18,9 21,1 8,6 83,4 88,8 57,0 69,4 74,9 42,1 78,3 83,8 51,7 9,7 10,7 5,5
Донецька2
Житомирська 17,2 24,3 7,7 85,9 100,0 59,9 78,5 95,9 54,5 83,2 100,0 58,0 7,7 11,4 2,6
Закарпатська 13,2 19,4 9,7 67,1 90,1 54,6 67,6 78,2 61,8 67,3 85,8 57,2 2,2 2,3 2,1
Запорізька 17,4 21,0 6,3 87,5 98,8 54,3 68,9 77,6 42,8 80,7 91,0 50,1 8,7 10,2 4,3
Івано-Франківська 7,7 13,7 3,4 71,0 100,0 47,6 54,4 79,2 36,5 65,0 94,9 43,6 2,7 4,4 1,5
Київська 14,5 16,7 11,0 95,8 100,0 83,8 80,3 88,8 66,3 90,4 98,1 77,7 7,2 8,9 4,5
Кіровоградська 18,2 25,0 6,8 83,4 95,7 62,2 65,3 78,6 43,6 76,8 89,6 55,3 10,0 12,6 5,8
Луганська2
Львівська 10,7 16,9 2,4 76,3 100,0 43,4 61,8 76,1 42,7 71,2 91,9 43,1 3,6 4,8 2,0
Миколаївська 22,7 29,3 10,8 83,1 94,4 61,8 74,1 85,5 54,0 79,8 91,1 58,8 8,0 10,1 4,5
Одеська 12,3 14,5 8,5 76,3 92,0 50,7 61,0 74,6 40,5 70,9 86,0 47,0 7,3 9,5 3,9
Полтавська 18,2 25,4 7,6 90,9 100,0 59,4 74,1 90,9 48,1 84,9 100,0 55,3 6,7 7,9 4,8
Рівненська 9,4 19,1 2,7 70,0 100,0 43,9 68,8 87,2 55,9 69,6 99,8 48,1 3,2 4,7 2,1
Сумська 22,3 26,3 13,0 95,8 100,0 61,4 78,9 92,2 47,7 89,8 100,0 56,4 8,8 10,6 4,2
Тернопільська 11,4 21,4 2,9 82,2 100,0 59,1 65,2 81,6 50,5 76,1 98,5 56,0 3,6 5,1 2,3
Харківська 16,9 19,5 6,3 89,8 98,2 54,6 72,9 79,1 48,1 83,7 91,3 52,2 2,9 3,0 2,3
Херсонська 17,7 20,9 12,3 81,6 93,2 62,4 64,0 76,3 46,9 75,3 87,4 56,5 8,4 10,1 6,0
Хмельницька 14,4 21,6 4,3 96,0 100,0 64,5 81,0 99,6 54,7 90,7 100,0 61,0 6,0 7,9 3,2
Черкаська 21,6 28,5 12,4 93,9 100,0 70,6 69,4 83,4 50,9 85,1 100,0 63,5 7,4 9,2 5,0
Чернівецька 13,0 21,2 8,0 80,9 100,0 65,4 65,1 85,1 53,1 75,2 98,3 60,9 5,6 8,0 4,1
Чернігівська 19,5 26,3 5,8 89,7 100,0 51,3 74,4 89,7 43,3 84,3 100,0 48,5 6,9 8,9 з д
м.Київ 14,7 14,7 X 85,3 85,3 X 78,1 78,1 X 83,0 83,0 X 9,9 9,9 X

'У розрахунку використано дані про чисельність постійного населення України 
на 01.01.2020.
інформація не оприлюднюється через низьку надійність даних, на підставі яких 
здійснюється розрахунок.


