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30 серпня 2019 року на сайті «Сумської обласної державної 

адміністрації було опубліковано матеріал на тему: «На Сумщині 

вдосконалено мережу закладів дошкілля та збільшено кількість місць у 

дитячих садочках» – http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/19413-na-sumshchyni-

vdoskonaleno-merezhu-zakladiv-doshkillya-ta-zbilsheno-kilkist-mists-u-

dytyachykh-sadochkakh.html : 

«За словами директора Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Вікторії ГРОБОВОЇ, у 2018-2019 роках додатково 

створено 30 груп на 570 місць. Завдяки цьому зменшилася кількість 

вихованців із розрахунку на 100 місць із 112 у 2017 році до 106 у 2019 році 

(Україна – 110). Однак у деяких адміністративно-територіальних одиницях 

завантаженість дитячих садків залишається високою. Так, у закладах 

дошкільної освіти Бездрицької ОТГ Сумського району на 100 

місцяхвиховується 151 дитина, м. Охтирка – 150 дітей,  м. Глухів – 136. З 

перевантаженнямпрацює 119 закладів дошкільної освіти, із них 107 – у 

міській місцевості, 12 – у сільській», – розповіла Вікторія Гробова». 
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Теза 1: «Так, у закладах дошкільної освіти Бездрицької ОТГ Сумського 

району на 100 місцяхвиховується 151 дитина, м. Охтирка – 150 дітей, м. 

Глухів – 136» 

Вердикт: правда 

Аргументи і докази: У рішенны колегії Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації "Про хід виконання рішення 

колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 26 червня 2018 року (протокол № 2/1) «Про стан виконання 

Закону України «Про дошкільну освіту» в закладах дошкільної освіти міст 

Охтирка та Ромни» від 25 червня 2019 року –  

http://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/1905 , зазначено, що в охтирських 

ДНЗ кількість вихованців з розрахунком на 100 місць дійсно 150 дітей. 

 

У обласній комплексній програмі  «Освіта Сумщини у 2019-2021 

роках» від 22 лютого 2019 року також підтверджена інформація про місто 

Глухів – https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/7-sklykannja/category/194-

rishennja-26-sesiji-22022019.html?download=7367:26-session-7-skl-06pdf 

 

 

У доповідній записці «про готовність закладів освіти сумської області 

до нового 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» 

19 серпня 2019 року – http://sm.gov.ua/images/docs/kolegia/29.08.2019/pit_2.doc 
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Теза 2: «у 2018-2019 роках додатково створено 30 груп на 570 місць». 

Вердикт: правда. 

Аргументи і докази:  У доповідній записці «про готовність закладів 

освіти сумської області до нового 2019/2020 навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період» 19 серпня 2019 року  –  

http://sm.gov.ua/images/docs/kolegia/29.08.2019/pit_2.doc 

 

 

 

Теза 3: «зменшилася кількість вихованців із розрахунку на 100 місць із 

112 у 2017 році до 106 у 2019 році (Україна – 110)» 

Вердикт: без вердикту 

Аргументи та докази: У звіті департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації про виконання плану роботи Сумської 

обласної державної адміністрації за 2017 рік підтверджено інформацію про 

кількість вихованців на 100 місць – 112 у ДНЗ Сумщини – 

http://osvita.sm.gov.ua/images/Nakaz_2017/zvit_2017_year-ilovepdf-

compressed.pdf  
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Через те, що 2019 рік ще не закінчився, звіту немає,  і тому інформацію 

за 2019 рік неможливо перевірити.  Останні освітні потрібні нам дані ми 

знаходимо за 2018 рік. 

 У звіті департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації про виконання плану роботи Сумської обласної державної 

адміністрації за 2018 рік – 111 вихованців на 100 місць – 

http://osvita.sm.gov.ua/images/NAKAZ_2018/Zvit_2018_year.doc ,  що 

підтверджує тенденцію зменшення кількості вихованців з розрахунку на 100 

місць.  

 

http://osvita.sm.gov.ua/images/NAKAZ_2018/Zvit_2018_year.doc

