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Столична

У загальному обсязі бюдже
ту столиці в галузі «Осві
та» на 2020 рік дошкіль

на освіта становить третину, 
що складає 5,8 мільярда гри
вень. Порівняно з 2016 роком 
бюджет дошкільної освіти зріс 
майже втричі. Про це розпо
вів заступник голови КМДА 
Валентин Мондриївський.

Уже другий рік поспіль 
міська влада успішно реалі
зує проект «Гроші ходять за 
дитиною». У його рамках ви
значено базовий фінансовий 
норматив і фінансується пере
бування дітей киян у садочках, 
зокрема приватних. За слова
ми пана Мондриївського, вар
тість утримання однієї дитини 
у столичному дитсадку 2020 
року становить 46665 гривень 
на рік. 

Як зауважив Валентин Ми
колайович, завдяки застосу
ванню формули БФН цьогоріч 
зросли видатки на проведення 
поточних ремонтів та закупів
лю м’якого інвентарю (білизни 
і рушників). Окрім того, для 
дитсадків уперше закладено і 
витрати на канцтовари. 

Також заступник голови 
КМДА розповів, що у 2020 
році заплановано збудувати 
три дитячі садки у Деснян
ському, Солом’янському, Свя
тошинському районах; відно
вити два заклади дошкільної 
освіти, які тривалий час не 
функціонували, у Дарницько
му районі й завершити рекон
струкцію ще двох закладів в 
Оболонському і Подільському 
районах. Додатково планують 
створити 1715 місць для до
шкільнят.

жиВа СТаТиСТиКа 
Голова постійної комісії Київ
ської міської ради з питань 
освіти, науки, сім’ї, молоді 
та спорту Ганна Старостенко 
нагадала: ідея щодо запрова

дження принципу «Гроші хо
дять за дитиною» народила
ся ще п’ять років тому, коли 
київська міська влада почала 
вживати активні заходи, спря
мовані на подолання черги до 
дитячих садків. Реалізація про
екту дала місту змогу закупо
вувати освітню послугу в ЗДО 
будьякої форми власності, що 
розширило можливості вибору 
для батьків, а отже – сприя
ло скороченню черги у кому
нальні садочки столиці.

Про запровадження нової 
фінансової моделі забезпе
чення дитсадків говорила ди
ректор Департаменту освіти і 
науки КМДА Олена Фіданян. 
А починати довелося зі ста
тистики. І тут у пригоді ста
ла електронна система запису 
до комунальних дитячих сад
ків Києва. 

До 2016 року у столи
ці статистична та фінансова 
інформація щодо ЗДО була 
фрагментованою та акуму
льованою в різних інстанціях, 
тому було важко мати уніфі
коване бачення проблемних 
питань у цілому. Як зауважи
ла Олена Фіданян, із  2016го 
система постійно оновлю
ється. Спочатку батьки мали 
змогу лише створити пер
сональний кабінет у систе
мі й отримати запрошення 
відповідно до черги заявок. 
А нині система надає мож
ливість отримати актуальну 
статистичну інформацію про 
вільні місця, підтвердити на
явні пільги в дитини, особ
ливості її розвитку. Завдя
ки цьому органи управління 
освітою можуть здійснювати 
оперативний контроль щодо 
кількості дітей у закладах, ак
туальних заявок на зараху
вання та переведення, від
відування малюками закладів 
тощо. «Ми, управлінці, змо
гли побачити «живу» статис

тику в реальному часі в роз
різі районів», – зауважила 
пані Фіданян. 

Які ж тенденції засвідчила 
система? Згідно з «живою» 
статистикою з’ясувалося, що 
кожен третій садочок Дес
нянського району та кожен 
п’ятий Оболонського – недо
укомплектовані відповідно до 
норми. Також аналіз даних за 
вересень – грудень 2019 року 
показав, що за ці місяці жоден 

ЗДО не був заповнений на по
над 90% від проектної потуж
ності. Визначено, що середній 
показник відвідуваності стано
вить 65,4% від спискового скла
ду вихованців. Найнижчі циф
ри в Шевченківському (62,3%) 
та Деснянському (62,9%) ра
йонах, найвища – у Голосіїв
ському (72,05%).

«деПреСиВНі» ЛоКації
Як розповіла Олена Фіданян, 
аналіз садочків, які укомплек
товані менше за їхню потуж
ність, та аналіз наповнюванос
ті шкіл, розташованих поруч із 
ними, свідчить, що у Києві іс
нують «депресивні освітні ло
кації» – мікрорайони, в яких 
кількість дітей, котрі мешка
ють там, менша за кількість 
місць у закладах освіти. 

Наприклад, у Голосіївському 
районі в межах вулиць Анто
новича, Жилянської, Гайдара 
наповнюваність ЗДО (№№92, 
117, 158) становить від 90 до 
95%, наповнюваність закладів 
загальної середньої освіти №87 
і №165 – 42% та 48% відпо
відно. До того ж частина ви
хованців ЗДО – це діти з ін
ших районів. «Депресивною 
освітньою локацією» є і Лісо
вий масив у Деснянському ра
йоні, де 6 ЗДО загального типу 
(№№39, 102, 534, 514, 491, 597) 
укомплектовані на 83–97%, за
клади загальної середньої осві
ти (№№39, 147, 152, 202, 207), 

до території обслуговування 
яких належать ЗДО, наповне
ні на 49–55%, а ЗЗСО №192 – 
на 22%. 

Зменшення кількості дітей 
на територіях «депресивної 
освітньої локації», за словами 
Олени Григорівни, є наслідком 
старіння населення. Отже, як 
наголосила директор департа
менту, потрібна розробка про
грами розвитку закладів осві
ти, що функціонують у таких 
мікрорайонах. 

бФН ПЛюС ФоНд 
Як ішлося на засіданні, у ба
зовий фінансовий норматив на 
2019 рік було закладено такі 
параметри витрат на одну ди
тину на місяць: заробітна пла
та з нарахуваннями – 1886,78 
гривні (76% від загального об
сягу), медикаменти – 7,76 
гривні (1%), оплата комуналь
них послуг – 350,86 гривні 
(14%); поточні видатки (гос
подарчі й канцелярські това
ри, текстильні вироби, поточне 
обслуговування) – 244,6 грив
ні (9%). 

До формули розрахунку 
БФН, зокрема, входить кіль
кість ставок на 1 групу ді
тей віком від трьох років за 
штатними нормативами кому
нальних ЗДО (вихователь, по
мічник вихователя, музичний 
керівник, інструктор з фіз
культури, керівник гуртка), 
максимальна нормативна на
повнюваність груп для дітей 
від трьох до шести (семи) ро
ків, середньомісячна заробіт
на плата працівників із нара
хуваннями, показник середніх 
витрат на оплату комунальних 
послуг на одну дитину на мі
сяць тощо.

Як уже йшлося вище, за
вдяки запровадженню базо
вого фінансового нормативу 
бюджетні кошти пішли у при
ватну освіту. Майже 1000 ро
дин скористалися програмою 
«Гроші ходять за дитиною» й 
отримали компенсацію за ви

ФІНАНСУВАННЯ   ДОШКІЛЛЯ

кОжеН керіВНик дитсадка, 
ЗНаючи ФОрМулу і рОЗМір 
баЗОВОгО ФіНаНсОВОгО 
НОрМатиВу, МОже ПОрахуВати, 
яКе ФіНаНСУВаННя ВидіЛяТЬ 
ЗаКЛадУ, а УПраВЛіНці 
роЗУМіТиМУТЬ, яКиЙ СадоЧоК 
Треба ПідТриМаТи В ПершУ ЧерГУ

Ключовою темою розширеного засідання колегії Департаменту 
освіти і науки Київської міської державної адміністрації 
стало фінансування дошкільної галузі столиці. Зокрема, 
йшлося про механізм «Гроші ходять за дитиною», 
а також застосування базового фінансового нормативу. 
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