
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

        02.07.2020                                    Ужгород                                       № 345 

 

 

Про розширення мережі закладів дошкільної освіти області і створення 

додаткових місць для дітей дошкільного віку  

 

 

Відповідно до статей 6, 22, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністраціїˮ, статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україніˮ, Законів України „Про освіту” (зі змінами), „Про дошкільну освіту”                      

(зі змінами), Укази Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 

„Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”,                  

від 23 червня 2020 року № 246 „Про Координаційну раду з реалізації програми 

„Велике будівництвоˮ, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 

вересня 2013 року № 686-р „Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 35 „Про 

реалізацію експериментального проекту щодо проведення щокварталу 

моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністраційˮ, з метою розширення 

мережі закладів дошкільної освіти області і створення додаткових місць для 

надання освітніх послуг дітям дошкільного віку: 

 

1. Затвердити обласний план заходів із розширення мережі закладів 

дошкільної освіти і створення додаткових місць для дітей дошкільного віку на 

період до 2021 року, що додається. 

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, виконавчим 

органам місцевих рад (ОТГ): 

2.1. Забезпечити виконання обласного плану, затвердженого цим 

розпорядженням, за рахунок та в межах видатків державного та місцевих 

бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством, джерел 

фінансування. 

2.2. Розробити відповідний план заходів із розширення мережі закладів 

дошкільної освіти і створення додаткових місць для дітей дошкільного віку на 

період до 2021 року. 

2.3. Про хід виконання обласного плану заходів інформувати департамент 

освіти і науки облдержадміністрації щоквартально до 5 числа місяця, що настає 

за звітним кварталом. 
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3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Сопкова Г.І.) 

узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації щороку до 15 січня. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Травіну О.В. 

 

 

Голова державної адміністрації                                                Олексій ПЕТРОВ 

  



3 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

02.07.2020 № 345 
 

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

із розширення мережі закладів дошкільної освіти  

і створення додаткових місць для дітей дошкільного віку 

на період до 2021 року 

 

1. Завершити будівельні роботи на об’єктах дошкільної освіти, що 

включені до програми „Велике будівництво”, за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку у 2020 році:  

будівництво дитячого садка у селі Нижня Апша Тячівського району                   

(100 місць); 

будівництво дитячого садка у селі Тарасівка Тячівського району                        

(60 місць); 

капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу у селі 

Колодне Тячівського району (90 місць); 

реконструкція дитячого садка у селі Дротинці Виноградівського району 

(90 місць); 

реконструкція будівлі під дитячий садок у селі Яблунівка Хустського 

району (50 місць) 

 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                   

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

До 1 вересня 2020 року 

 

2. З урахуванням прогнозованої кількості дітей дошкільного віку та 

кількості дітей у закладах дошкільної освіти у розрахунку на 100 місць 

розробити план заходів щодо будівництва нових закладів освіти та 

реконструкції функціонуючих. 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми           

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

До 15 серпня 2020 року 

 

3. Вжити заходи щодо повернення в установленому законодавством 

порядку закладів дошкільної освіти, які використовуються не за призначенням 

до комунальної форми власності, що належить територіальним громадам сіл, 

селищ, міст (перелік закладів, що використовуються не за призначенням, 

додається). 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                   

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  
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До 15 серпня 2021 року 

4. Застосовувати механізми підтримки створення закладів дошкільної 

освіти приватної форми власності. 

 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                 

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

Постійно 

 

5. Вивчити можливість охоплення дітей відповідного віку дошкільною 

освітою (дошкільні підрозділи у закладах загальної середньої освіти, 

короткотривалі групи, охоплення соціально-педагогічним патронатом тощо) у 

105 населених пунктах області, де відсутні заклади дошкільної освіти. 

 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                        

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

 До 15 серпня 2020 року 

 

6. Здійснити моніторинг обʼєктів незавершеного будівництва, будівель, які 

не використовуються, для подальшого перепрофілювання з наступним 

використанням для потреб дошкільної освіти та розглянути можливість 

відкриття закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях, що 

належать до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст. 

 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                     

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

До 15 серпня 2020 року 

 

7. Вивчити можливість створення дошкільних відділень на базі приміщень 

закладів загальної середньої освіти, що не використовуються для освітнього 

процесу.  

 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                       

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

До 15 серпня 2020 року 

 

8. Відповідно до потреби відкривати додаткові групи у функціонуючих 

закладах дошкільної освіти. 

 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                      

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  
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Постійно 

9. Розробити план з відкриття у приміщеннях закладів освіти з 

урахуванням потреби, фінансового та кадрового забезпечення груп 

короткотривалого перебування вихованців якомога ближче до місця 

проживання дітей. 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                     

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

Постійно 

 

10. Провадити соціально-педагогічний патронат з метою належного 

супроводу, підтримки і соціальної адаптації дітей дошкільного віку, які мають 

психофізичні порушення, потрапили в складні життєві обставини чи не можуть 

відвідувати заклад у зв’язку з віддаленістю домівки від закладу та фізичною 

неспроможністю батьків водити чи підвозити дитину. 

 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                     

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

Постійно 

 

11. Дотримуватися передбачених законодавством вимог при створенні і 

забезпеченні функціонування інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти 

для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми                    

(за згодою), виконавчі органам місцевих 

рад (ОТГ) (за згодою)  

Постійно 
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Додаток  

до обласного плану заходів 

 

ПЕРЕЛІК  

закладів дошкільної освіти, які не використовуються  

за призначенням за станом на 29.05.2020 

№ 

з/п 

Найменування колишніх 

ЗДО, які на даний момент 

використовуються не за 

призначенням (передані 

або не функціонують 

Адреса Проектна 

потужність 

(місць) 

1. ДНЗ № 4 вул. Висока, 4, м. Ужгород 120 

2. ДНЗ № 5 вул. А. Дворжака, 41, м Ужгород 120 

3. ДНЗ № 9 вул. Підгірна, 47, м. Ужгород 80 

4. ДНЗ № 21 вул. Заньковецької, 87, м. Ужгород 120 

5. ДНЗ № 23 вул. Швабська, 14, м. Ужгород 80 

6. ДНЗ № 25 вул. Польова, 22, м. Ужгород 200 

7. ДНЗ № 27 вул. Грушевського, 39а, м. Ужгород 240 

8. ДНЗ № 32 вул. Ф. Потушняка, 10, м. Ужгород 120 

9. ДНЗ №13 вул. Я. Мудрого, 87, м. Мукачево 60 

10. ДНЗ №14 вул. Духновича, 87, м. Мукачево 60 

11. Верхньореметівський 

дошкільний навчальний 

заклад 

вул. Центральна, 13,  

с. Верхні Ремети Берегівського 

району 

21 

12. Костевопастільський 

дитячий садок 

с. Костева Пастіль  

Великоберезнянського району 
25 

13. Вишківський дитячий 

садок 

с. Вишка Великоберезнянського 

району 
13 

14. 
Великоберезнянський 

дитячий садок 

вул. Штефаника, 2, смт Великий 

Березний Великоберезнянського 

району 

60 

15. Жорнавська школа-

дитсад 

с. Жорнава, 60 

Великоберезнянського району 
60 

16. 
Тихівський дитячий садок 

с. Тихий Великоберезнянського 

району 
13 

17. Верховинобистрянський 

дитячий садок 

с. Верховина Бистра 

Великоберезнянського району 
20 

18. 
Ужоцька школа-дитсад 

с. Ужок, 157,  

Великоберезнянського району 
40 

19. 
Стужицька школа-дитсад 

с. Стужиця Великоберезнянського 

району 
60 

20. 
Осійський ДНЗ 

вул. Шевченка, 48, с. Осій, 

 Іршавського району 
140 

21. Великораковецький  

ДНЗ № 4 

вул. Шевченка, 37, с. Великий 

Раковець, Іршавського району 
140 

22. Розтоківський ДНЗ с. Розтока Міжгірського району 40 
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23. Подобовецький ДНЗ с. Подобовець Міжгірського району 20 

24. Верхньостуденівський 

ДНЗ  

с. Верхній Студений  

Міжгірського району 
40 

25. Річківський ДНЗ с. Річка Міжгірського району 40 

26. Соймівський ДНЗ с. Сойми, 89 Міжгірського району 20 

27. Лозянський ДНЗ № 2 с. Лозянське  Міжгірського району 40 

28. Лозянський ДНЗ № 1 с.  Лозянське  Міжгірського району 40 

29. Вучківський ДНЗ с.Вучкове Міжгірського району 40 

30. Горбівський ДНЗ с. Горб Міжгірського району 40 

31. Голятинський ДНЗ с. Голятин Міжгірського району 40 

32. Колочавський ДНЗ  № 3 

(заводський) 
с. Колочава Міжгірського району 120 

33. Негровецький ДНЗ с. Негровець Міжгірського району 80 

34. Синевирський ДНЗ  № 2 с. Синевир Міжгірського району 40 

35. Мерешорський ДНЗ с. Мерешор Міжгірського району 40 

36. Лісковецький ДНЗ с. Лісковець Міжгірського району 40 

37. Пилипецький ДНЗ № 2 с. Пилипець Міжгірського району 40 

38. Новодавидківський 

 ДНЗ № 2  

вул. Матросова, б/н, с. Нове 

Давидково Мукачівського району 
62 

39. 
ДНЗ с. Синяк 

с. Синяк Чинадіївської сільсьскої 

ради Мукачівського району 
15 

40. 
ДНЗ с. Кузьмино 

с. Кузьмено Кальницької сільської 

ради Мукачівського району 
20 

4.1 Свалявський  

ясла-сад № 14 
вул. Верховинська, 43 а, м. Свалява 140 

42. Тибавський ясла-сад с.Тибава, 72 а, Свалявського району 50 

43. Росошанський  

ясла-сад № 2 

вул. Зарічна, 7, с. Росош,  

Свалявського району 
50 

44. Ганичівський ДНЗ –  

(ІІ корпус музична школа) 

вул. Народна, 148,  

с. Ганичі Тячівського району  
60 

45. Дубівський ДНЗ № 3 –  

(ІІ поверх музична школа) 

вул. Лесі Українки,4 а, 

 смт Дубове Тячівського району 
40 

46. Чабанівський дошкільний 

навчальний заклад 

вул. Л. Українки, 5 А, с. Чабанівка. 

Ужгородського району 
20 

47. Тисаагтелекський  

дитячий садок 

вул. Сечені № 3, с.Тисаагтелек 

Ужгородського району 
35 

48. Рокосівський дитсад № 2 с. Рокосово  Хустського району 45 

49. Данилівський дитсад с. Данилово  Хустського району 55 

50. Вільшанський дитсад с. Вільшани  Хустського району 20 

51. Вишківський  

ДНЗ № 2 
смт Вишково  Хустського району 45 

52. Драгівський 

дитсад № 2 

вул. Центральна, с. Драгово  

Хустського району 
45 

53. Золотарево-Діброва 

дитсад 

с. Золотарево-Діброва  

Хустського району 
20 

 


