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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
в порядку ч. 1 ст. 13 Закону України
«Про статус депутатів міських рад»
щодо компенсації сплаченої вартості
надання освітньої послуги

Шановний Ярославе Миколайовичу!
До мене, як представника інтересів територіальної громади та депутата
Київської міської ради ІХ скликання, надійшло колективне звернення мешканців
Дарницького району міста Києва щодо реалізації права на компенсацію сплаченої
вартості надання освітньої послуги у сфері дошкільної освіти.
Рішення Київської міської ради від 13 вересня 2018 року № 1369/5433
винесене з метою розвитку мережі закладів дошкільної освіти та задоволення
потреб громадян в здобутті дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної
освіти територіальної громади міста Києва та інших суб'єктах освітньої діяльності,
що забезпечують здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватних або
корпоративних закладах дошкільної освіти міста Києва, захисту прав членів
територіальної громади міста Києва у здобутті дошкільної освіти (далі – Рішення
КМР № 1369/5433).
Заявники посилаються на неможливість укладання договорів про надання
освітньої послуги (Базового компоненту дошкільної освіти), яка компенсується за
рахунок коштів бюджету міста Києва на навчальний рік. Зазначене спричинене
тим, що при формуванні бюджету міста Києва на 2021 рік, необхідна сума для
компенсації вартості надання освітньої послуги заявникам не передбачена.

Рішенням КМР № 1369/5433 затверджено Порядок здійснення видатків на
дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу
бюджетної забезпеченості (далі – Порядок), який передбачає безумовне отримання
компенсації за надання освітньої послуги дитині за зверненням (п. 4.1).
Керуючись вимогами статей 11, 13 та 15 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад» прошу Вас невідкладно розглянути по суті колективне
звернення, що додається, вжити необхідних заходів для укладання передбаченого
п. 4.4 Порядком тристороннього договору між зазначеним у зверненні приватним
закладом дошкільної освіти, управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації та батьками (опікунами), діти яких навчаються у
відповідного суб'єкта освітньої діяльності.
Про результати розгляду колективного звернення прошу повідомити
представника заявників Лазарєву Олену Павлівну за телефоном +38050-311-5525
та за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 25, прим. 317, а також
мене через систему електронного документообігу «АСКОД» у строки, передбачені
п. 2 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
Додаток: на 4 арк. в 1 прим.
З повагою
Депутат

Володимир ГОНЧАРОВ

