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протокол № 1

Про роботу щодо розширення
доступу дітей до дошкільної освіти
Заслухавши та обговоривши інформацію «Про роботу щодо розширення
доступу дітей до дошкільної освіти» колегія відзначає, що Департаментом
освіти і науки облдержадміністрації, місцевими органами управління освітою
проводиться робота щодо виконання Закону України «Про освіту», Про
дошкільну освіту» в частині забезпечення доступу дітей дошкільного віку до
освіти.
Колегія констатує, що у період з 2015 по 2017 роки було вжито дієвих
заходів щодо створення додаткових місць для дітей дошкільного віку:
відкрито та введено в мережу
18
закладів дошкільної освіти,
реконструйовано зі створенням додаткових місць - 13, відновлено роботу 2
дитячих садків, відкрито 45 додаткових груп у функціонуючих закладах.
Найбільше створено додаткових місць у м. Хмельницький - 680,
Полонській міській об’єднаній територіальній громаді – 140, Гуменецькій
сільській ОТГ – 135, Красилівському районі – 112, м. Нетішин - 100,
Війтовецькій селищній ОТГ – 118, Хмельницькому районі – 64,
м. Кам’янець-Подільський – 60, Летичівській селищній ОТГ – 60.
Наразі функціонує 781 заклад дошкільної освіти, з яких 590 є окремими
юридичними особами, та 191 – діють в складі навчально-виховних комплексів.
У міській місцевості - 173 заклади, у сільській - 608.
У закладах дошкільної освіти виховуються 47707 дітей дошкільного віку
( що на 528 дітей більше, ніж у 2015 році).
Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 (7) років в
області складає 97 % (2015 рік - 96 %), в Україні – 93 %. Закладами дошкільної
освіти охоплено 95 % дошкільників ( 2015 рік – 93,5 %), в Україні – 85 %.
Варіативними формами освіти охоплено 2 % дітей. Діти п’ятирічного віку
стовідсотково охоплені дошкільною освітою.
Значно скорочено чергу на влаштування дітей до закладів дошкільної
освіти. У 2015 році в черзі перебувало 4592 дитини, у 2017 році – 2031 дитина.
Відповідно до Плану дій, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 871-р. від 06.12.2017 року, в області прогягом 2017-2019
років заплановано створити 2311 додаткових місць для дошкільнят. У 2017
році створено 440 додаткових місць.
Невирішеними проблемами у дошкільній освіті залишаються:
- значне перевантаження дошкільних закладів в міській місцевості. В
середньому в області на 100 місцях виховується 116 дітей ( 2015 р – 117), у
міській місцевості – 137 ( 2015 рік - 135 ) , у сільській місцевості – 86 (2015 рік
– 90);
- відсутність закладів дошкільної освіти у 30 населених пунктах сільської
місцевості з наявною чисельністю 15 і більше дітей віком від 3 до 6 років;

- низький відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у Розсошанській
сільській (62 %), Судилківській сільській (72 %), Полонській міській (74,3 %),
Гвардійській сільській (77,4%)
об’єднаних територіальних громадах та
Славутському районі (74,2 %);
- наявність черги на влаштування в заклади дошкільної освіти у кількості
більше двох тисяч дітей.
Враховуючи вищезазначене та з метою удосконалення роботи щодо
розширення доступу дітей до дошкільної освіти,
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію «Про роботу щодо розширення доступу дітей до
дошкільної освіти» взяти до відома.
2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
2.1. Забезпечити координацію діяльності місцевих органів управління
освітою щодо розширення доступу дітей до дошкільної освіти, збільшення
відсотка охоплення дітей різними формами дошкільної освіти.
Постійно
2.2. Постійно здійснювати аналіз виконання Плану дій на 2017-2019 роки
поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей
дошкільного віку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 року № 871-р, та своєчасно інформувати про його виконання
Міністерство освіти і науки України, Хмельницьку обласну державну
адміністрацію.
3. Керівникам місцевих органів управління освітою
3.1. Забезпечити виконання Законів України «Про освіту» «Про
дошкільну освіту» в частині дотримання державних вимог щодо надання
доступної та якісної дошкільної освіти.
Постійно
3.2. Продовжити роботу з розширення та удосконалення мережі закладів
дошкільної освіти з урахуванням демографічної ситуації, запитів батьків,
зокрема, шляхом будівництва нових, реконструкції та добудов функціонуючих,
відкриття у пристосованих приміщеннях, відкриття структурних підрозділів з
дошкільної освіти у інших закладах освіти.
Постійно
3.3. Спільно з місцевими органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування забезпечити виконання Плану дій на 2017-2019 роки
поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей
дошкільного віку.
2018-2019 роки
3.4. Забезпечити урізноманітнення та поширення варіативних форм
дошкільної освіти у населених пунктах сільської місцевості, де відсутні заклади
дошкільної освіти, та міської місцевості, де не вистачає місць для всіх дітей
дошкільного віку, які перебувають на обліку.
Постійно
3.5. Постійно тримати на контролі питання щодо охоплення дітей 5річного віку обов’язковою дошкільною освітою. Організувати проведення

систематичної роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності
забезпечення кожній дитині дошкільної освіти та соціальної адаптації.
4. Керівникам органів управління освітою Гвардійської, Розсошанської,
Судилківської сільських рад, Полонської міської ради, Славутської
райдержадміністрації провести роботу щодо збільшення відсотка охоплення
дітей віком від 3 до 6 років різними формами дошкільної освіти.
Протягом 2018 року
5. Керівникам органів управління освітою Нетішинської, Славутської,
Хмельницької, Шепетівської міських рад розглянути можливість щодо
повернення приміщень закладів дошкільної освіти для використання за
призначенням.
До 01.09.2018 року
6.
Контроль за виконанням покласти на заступника директора –
начальника управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення
Т. Дупляк.
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