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План створення у закладах освіти м.Запоріжжя додаткових місць  

для дітей раннього та передшкільного віку  на 2019-2020 роки  

 

Мета: розширення сприятливих умов та можливостей для всебічного розвитку 

людини у відкритому освітньому просторі м.Запоріжжя шляхом:  

забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, у т.ч. дітям з 

особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їх 

інтелектуального, соціального і фізичного розвитку у тій формі, яка для них є 

найбільш зручною та ефективною; 

забезпечення обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного 

віку; 

розвитку інфраструктури дошкільної освіти, створення сучасного 

ефективного освітнього середовища;  

підвищення якості дошкільної освіти; 

забезпечення професійного розвитку педагогів. 

Очікувані результати: 

забезпечення  дітям права на доступність до дошкільної освіти; 

ліквідація черги щодо влаштування дітей дошкільного віку до ЗДО 

м.Запоріжжя; 

повне залучення дітей 5-річного віку до отримання дошкільної освіти в 

умовах закладів дошкільної освіти; 

створення сприятливих умов для перебування дітей у ЗДО, для роботи 

педагогів, приведення показників наповнюваності груп у відповідність до 

вимог Закону України «Про дошкільну освіту»; 

зміцнення соціальної інфраструктури м.Запоріжжя, збільшення місткості 

мережі ЗДО в місті на 599 місць;  

зменшення рівня безробіття шляхом створення нових робочих місць у 

ЗДО та створення умов для отримання непрацюючими батьками дітей, які не 

відвідують ЗДО, можливості  працевлаштування; 

зменшення рівня соціальної напруги серед батьків (населення), які не 

можуть влаштувати дітей до ЗДО; 

виконання Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020 

року, розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 871р «Про затвердження Плану дій 

на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти 

для дітей дошкільного віку»; 

створення позитивного іміджу органу місцевого самоврядування, 

збільшення рівня довіри населення міста до влади. 

План створення у закладах освіти м.Запоріжжя додаткових місць для дітей 

раннього та передшкільного віку  на 2019-2020 роки  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Район Шляхи створення ЗДО, 
НВК Адреса К-ть 

груп 
В них 
місць 

на 2019 рік 

1 Заводський 

реконструкція ЗДО, 
який не використо-
вувався тривалий час за 
призначенням 

ДНЗ 
№ 

169 

вул. 
Республіканська, 
86 

5  95  

2 Шевченківський 
відкриття груп у ЗДО, 
що функціонує 

ДНЗ 
№ 

217 
вул. Бочарова,14б 5 74 

    всього 10 169 

на 2020 рік 

1 Вознесенівський 

реконструкція ЗДО, який 
не використовувався три-
валий час за призначен-
ням 

ДНЗ 
№ 77 

пр. Маяковського, 
3б 

4  75  

2 Дніпровський 

реконструкція ЗДО, який 
не використовувався три-
валий час за призначен-
ням 

ДНЗ 
№ 

220 
вул. Давидова, 11 4  75  

3 Заводський 
новобудова НВК 

№ 13 
вул. Селищна,50 4  75  

4 Олександрівський  

реконструкція ЗДО, 
який не використо-
вувався тривалий час за 
призначенням 

ДНЗ 
№ 1 

вул. Українська, 
59 

8  150  

5 Шевченківський 

реконструкція частини 
приміщення ЗНЗ для 
розміщення дошкільих 
груп 

ЗНЗ 
№ 53 

вул. Шевченка, 
123 

3  55  

    всього 23 430 
 

  Всього 
на 2019-2020 р.р. 

33 599 
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