
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення на розгляд Одеської 

міської ради проекту рішення                   

«Про схвалення Концепції створення 

додаткових місць в закладах 

дошкільної освіти м. Одеси» 

 

 

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року 

№ 871-р «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки з поетапного 

створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку»,                 

з метою забезпечення дошкільною освітою дітей відповідно до їхніх потреб, 

розширення мережі  закладів дошкільної освіти  м. Одеси виконавчий комітет 

Одеської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                   

«Про схвалення Концепції створення додаткових місць в закладах дошкільної 

освіти м. Одеси» (додається).  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 

 

 

 

Міський голова         Г. Труханов 

 

 

 

Керуюча справами        О. Оніщенко 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник  

міського голови        А.Й. Орловський 

 

 

 

Заступник міського голови – 

директор департаменту фінансів     С.М. Бедрега 

 

 

 

Заступник міського голови                                              П.В. Вугельман 

 

 

 

Директор юридичного департаменту    І.П. Поповська  

 

 

 

Директор департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення        М.В. Броварська 

 

 

 

Зав. сектору підготовки документів  

загального відділу департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення         Н.М. Сорокіна 

 

 

 

Ознайомлений: 

 

Секретар міської ради        О.Ю. Потапський 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.: Буйневич 725-35-93 

          (Скебало 718-97-87) 

НС 25.10.2018 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 

 

 

Про схвалення Концепції створення 

додаткових місць в закладах 

дошкільної освіти м. Одеси 

 

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року 

№ 871-р «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки з поетапного 

створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку»,                 

з метою забезпечення дошкільною освітою дітей відповідно до їхніх потреб, 

розширення мережі  закладів дошкільної освіти  м. Одеси Одеська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити Концепцію створення додаткових місць в закладах  

дошкільної освіти м. Одеси (додається).  

 

 2. Доручити департаменту освіти та науки Одеської міської ради та 

управлінню капітального будівництва Одеської міської ради внести зміни до 

відповідних міських програм для забезпечення реалізації Концепції створення 

додаткових місць в закладах  дошкільної освіти м. Одеси. 

      

3. Доручити департаменту інформації та зв’язків з громадськістю 

Одеської міської ради оприлюднити Концепцію створення додаткових місць в 

закладах  дошкільної освіти м. Одеси в засобах масової інформації. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму. 

 

 

Міський голова         Г. Труханов 

 

 

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 

 

 

Керуюча справами                   О. Оніщенко 

 



Додаток  

до рішення Одеської міської ради 

від  

№  

 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

створення додаткових  місць в  закладах дошкільної освіти  м. Одеси 

(далі – Концепція) 

 

Наявна ситуація у системі дошкільної освіти м. Одеси 

 

Дошкільна освіта є  первинною складовою системи безперервної освіти 

в Україні, базисом  системного розвитку дитини, фундаментом творення 

якісно нового освітнього процесу.  Реформа освіти, яка відбувається сьогодні, 

ставить перед освітянами дедалі складніші й масштабніші завдання щодо 

вдосконалення змісту, підвищення якості, розгортання, розвитку та оновлення 

дошкільної освіти. 

Для виконання цих завдань потрібна, насамперед, розвинена мережа 

суспільного дошкільного виховання. Своєчасність та успішність розвитку 

дітей дошкільного віку залежить від доступних форм здобуття дошкільної 

освіти та консолідації зусиль органів  місцевого самоврядування, на які 

покладається основна відповідальність за охоплення всіх дітей дошкільною 

освітою. 

У м. Одесі функціонують 128 закладів дошкільної освіти та                                

11 навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад – школа» 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси,  в яких виховуються 

майже 30 тис. дітей (29 731), з них 520 дітей, це діти із зони АТО, які були 

прийняті до закладів дошкільної освіти  поза чергою.  

 З 2013 року в місті були: 

збудовані та введені в експлуатацію: 

 Одеський дошкільний навчальний заклад «Дитячий садок» № 2 

Одеської міської ради Одеської області на 3 групи/55 місць (вул. Висоцького, 13а);  

 Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 5 Одеської 

міської ради Одеської області на 3 групи/55 місць (вул. Висоцького, 25а); 

 Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 43 

Одеської міської ради Одеської області на 6 груп/110 місць (вул. Марсельська, 54). 

капітально відремонтовані та відновили роботу дошкільні навчальні 

заклади, які тривалий час не використовувались за призначенням: 

 Одеський спеціальний дошкільний навчальний заклад «Ясла-

садок» № 50 компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області (на 

5 груп/60 місць (вул. Гоголя, 15); 

 Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 238 

комбінованого типу Одеської міської ради Одеської област на 6 груп/                     

90 місць(вул. Мельницька, 24); 



 Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 45 Одеської 

міської ради Одеської області на 6 груп/110 місць (пров. Краснослобідський, 15е); 

 Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 10 

Одеської міської ради Одеської області на 6 груп/110 місць (вул. Краснова, 3 в); 

 Одеський дошкільний навчальний заклад № 232 Одеської міської ради 

Одеської області на 12 груп/210 місць (просп. Добровольського, 138а); 

 Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 55 

Одеської міської ради Одеської області на 3 групи/55 місць (вул. Базарна, 4); 

 Одеський дошкільний навчальний заклад Ясла-садок» № 48 

Одеської міської ради Одеської області на 3 групи/55 місць                                     

(вул. Дюківська,12). 

прийняті до комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

два дошкільні навчальні заклади, які належали ДП «Одеський морський 

торговельний порт»: 

 Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 85 

Одеської міської ради Одеської області на 4 групи/75 місць (Фонтанська 

дорога, 14б): 

 Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 190 

Одеської міської ради Одеської області на 5 груп/110 місць (вул. Генерала 

Петрова, 9а). 

У зв’язку із прийняттям до комунальної власності територіальної 

громади міста закладу дошкільної освіти, який раніше належав                                

ПАТ «Машинобудівне  виробниче  об’єднання  «Оріон», проводиться робота 

щодо створення  комунального закладу дошкільної освіти на 7 груп/135 місць. 

дві загальноосвітні школи перепрофільовані в навчально-виховні 

комплекси «Школа – дитячий садок»:  

 Одеський навчально-виховний комплекс № 19 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради 

Одеської області на 6 груп/120 місць (вул. Кустанайська, 3); 

 Одеський навчально-виховний комплекс № 125 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради 

Одеської області на 3 групи/60 місць (вул. Кругова, 1). 

Готується до капітального ремонту приміщення Одеського дошкільного 

навчального закладу «Ясла-садок» № 217 Одеської міської ради Одеської 

області на 12 груп/220 місць та  Одеського дошкільного навчального закладу 

№ 39 на 4 групи/75місць. 

 У функціонуючих закладах дошкільної освіти за період з 2013 по                 

2018 рік за рахунок вивільнення від оренди та проведення капітального 

ремонту  було відкрито 60 груп на 1170 місць. 

Таким чином, у 2013-2018 роках кількість місць в  закладах дошкільної 

освіти  комунальної власності територіальної громади м. Одеси збільшилась 

на 2610, на які було прийнято понад  3000 дітей. 

За статистичними даними станом на 01 жовтня 2018 року в м. Одесі 

функціонують 129 закладів приватної форми власності, які надають послуги з 

дошкільної освіти, з них 49 закладів – це дитячі садки, та 80 закладів – це 



центри розвитку дитини. За оперативними даними  приватні заклади освіти  

відвідують 3,5 тис. дітей. 

Загалом, близько 90% (36,2 тис. осіб) дітей дошкільного віку, які 

зареєстровані  у місті,  відвідують заклади дошкільної освіти різних  типів та 

форм власності. 

 

Проблема, яка потребує розв’язання 

 

Попри велику кількість та різноманітність типів закладів дошкільної 

освіти у місті, існуюча мережа  закладів дошкільної освіти  на сьогодні не в 

повній мірі забезпечує освітні потреби населення.  Наявне перевантаження 

груп дітьми (на 100 місцях  виховується 162 дитини).  Також, наразі  наявна 

значна кількість дітей, які перебувають в черзі на  влаштування до  закладів 

дошкільної освіти  міста. 

У розрізі районів м. Одеси найбільшу недостатність місць у закладах 

дошкільної освіти  відчувають Київський район  (166 дітей на 100 місць та  

1002 дитини в черзі), Суворовський район (164 дитини на 100 місць та                

998 дітей у черзі). 

У першу чергу це пов’язано з щільною житловою забудовою  протягом 

останніх років приміських районів області (Овідіопольський, Лиманський) та 

використанням їхніми жителями міської інфраструктури.  

Для повного подолання проблеми наявності черги до закладів 

дошкільної освіти шляхом побудови нових закладів необхідно: 

- 27 нових будівель закладів освіти (із розрахунку 110 місць в 

одному закладі); 

- земельні ділянки площею 14 га; 

- 2,2 млрд грн; 

- приблизно 13 років (2 заклади на рік). 

    

Мета Концепції 

 

Метою Концепції є: 

- пошук і втілення альтернативних шляхів розширення мережі закладів 

дошкільної освіти; 

- забезпечення рівних можливостей та доступу усіх дітей до якісної 

дошкільної освіти у м. Одесі; 

- створення необхідних умов для навчання дітей безпосередньо за 

місцем їх проживання; 

- створення умов для розширення комунально-приватного партнерства 

на засадах співфінансування. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

 

Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом: 

- розширення мережі закладів дошкільної освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси; 



- розвитку приватних закладів дошкільної освіти за допомогою 

замовлення Одеською міською радою послуги з розміщення та навчання дітей. 

  

Розширення мережі закладів дошкільної освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси передбачає: 

- відкриття нових закладів освіти (закладів дошкільної освіти або 

дошкільних відділень  в закладах загальної середньої освіти); 

- реорганізацію закладів освіти зі створенням дошкільних відділень; 

- відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий час 

використовувалися не за призначенням; 

- відкриття закладів дошкільної освіти комунальної власності  на 

перших поверхах новозбудованих житлових комплексів; 

- відкриття додаткових груп, які наразі не використовуються за 

призначенням,  у функціонуючих закладах дошкільної освіти. 

Розширення мережі усіх типів закладів дошкільної освіти приватної   

форми власності передбачається здійснити шляхом замовлення Одеською 

міською радою послуги з розміщення та навчання дітей у приватних закладах 

на умовах співфінансування з бюджету міста Одеси  у розмірі:  

- 2019 рік – 2 500 грн на 1 дитину на місяць; 

- 2020 рік – 2 750 грн на 1 дитину на місяць. 

 

Очікувані результати 

 

Реалізація Концепції дозволить: 

- скоротити матеріальні витрати на відкриття закладів з 2,2 млрд грн до          

0, 3 млрд грн;  

- скоротити час на вирішення проблеми з 13-ти років  до 2-х  років; 

- уникнути  браку місць у закладах дошкільної освіти  міста; 

- поліпшити  якість дошкільної освіти в цілому;  

- забезпечити  доступність  дошкільної освіти за місцем проживання 

дитини. 

 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 
 

Реалізація Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, 

необхідних для реалізації Концепції, визначатиметься щороку з урахуванням 

можливостей бюджету міста Одеси. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 О. Потапський 
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