
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІДЕЇ

11.2017

У рамках програми U-LEAD було 

залучено експертів та проведено 

тренінг з державно-приватного 

партнерства (ДПП) та відібрано 6 

пілотних проектів у різних містах 

України у тому числі Житомирі

03.2018

Експертами програми U-LEAD

підготовлено концептуальні записки 

проектів ДПП у 5 містах України у 

тому числі Житомирі

12.2018

Експертами U-LEAD підготовлено 

детальне ТЕО проекту громадської 

пральні у Житомирі, у рамках якого 

був проведений глибокий 

юридичний, технічний, економічний, 

соціальний та фінансовий аналіз

07.2019

Експертами програми U-LEAD

підготовлено детальну конкурсну 

документацію та договір про 

партнерство по проекту у Житомирі



ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

$
МІСЦЕВИЙ 

БЮДЖЕТ

МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТИ

УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСІВ

ДИТЯЧИЙ 

САДОК

Формує потреби у тому 

числі на прання та 

надсилає до міської ради

Формує 

бюджетний запит

Погоджується 

управліннями

100 грн

95 грн

90 грн

90 грн

Надається фінансування 

з бюджету

1

2

3

45
Недофінансування 

видатків на 

розвиток

БЛАГОДІЙНІ 

ВНЕСКИ



ВИТРАТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Оплата праці
63%

Оплата 
комунальних 

послуг
20%

Продукти 
харчування

7%

Оплата послуг
7%

Предмети, матеріали, 
обладнання та 

інвентар
3%

Інші витрати
0%

ВИТРАТИ НА 

ПРАННЯ

Собівартість1

~26 
грн/кг

1 Розрахункова середня вартість прання для закладів дошкільної освіти у Житомирі на 2019 рік
2 Вартість прання за результатами конкурсу UA-2018-05-05-000995-a на Prozorro м. Мелітополь у 2018 році

Вартість2

13 
грн/кг

м. Мелітополь, Запорізької області 

у 2018 році закупило послуги 

прання білизни для 27 закладів 

дошкільної освіти обсягом 50 000 кг 

на суму 640 тис грн 

ТИПОВАСТРУКТУРА ВИТРАТ ЗДО АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИТРАТИ НА ПРАННЯ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ 

ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ 

НА ПРАННЯ 

1,5-2 рази



ПРОПОНОВАНА СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ ПРАННЯ

$
МІСЦЕВИЙ 

БЮДЖЕТ

ДИТЯЧИЙ 

САДОК

Надається фінансування 

з бюджету у тому числі на 

прання

95%+
прання здійснюється на 

аутсорсингу у приватного 

партнера

ПРИВАТНИЙ 

ПАРТНЕР

$

Щорічно сплачує частку 

прибутків від діяльності 

на користь ЗДО

Надає якісні послуги 

прання

Надає послуги 

третім особам



ЯК ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ПРАННЯ

ДИТЯЧИЙ 

САДОК

Погоджує з приватним 

партнером графік 

прийому-передачі білизни

Приватний партнер

здійснює прання, 

прасування та 

пакування білизни

1

У погоджений час приватний 

партнер перевіряє стан та 

приймає брудну білизну

2

У погоджений час перевіряє стан, якість 

та отримує від приватного партнера 

чисту білизну. У разі неналежної якості 

або псування – складає акт

4

3

Сплачує приватному партнеру за 

надані послуги за ціною визначеною в 

договорі, отримує щорічно частку 

прибутку від діяльності

5
$



РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

$

Проект отримуватиме доходи від прання 

білизни ЗДО, а також від надання послуг 

прання у громадській пральні та 

роздрібної торгівлі

Отриманий прибуток 

розподілятиметься між 

приватним та державним 

партнерами відповідно до їх 

частки у спільній діяльності

Частка прибутку 

державного партнера буде 

спрямована на потреби 

ЗДО та розподілятиметься 

пропорційно кількості дітей 

у кожному ЗДО 

ДИТЯЧІ САДКИ ПРИВАТНИЙ ПАРТНЕР

% %

%% %

Приватний партнер повертає 

свої інвестиції та заробляє 

очікуваний прибуток

Дитячий садочок спрямовує 

отримані кошти на оновлення 

білизни, фінансування розвитку 

дітей, покращення якості навчання 

або інші потреби
А

В С



ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

96
ставок персоналу 

пралень передбачено 

на даний час у 43 ЗДО

16
чоловік щонайменше буде 

переведено на роботу у 

громадську пральню 

43
ставки залишиться 

працювати, по 1 одиниці на 

кожен ЗДО

37
ставки можуть бути скорочені (не є 

обов'язковим) шляхом звільнення за згодою 

сторін, або виходу на пенсію. Приватний 

партнер зобов'язаний компенсувати 3 

місячні заробітні плати



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ ДЛЯ ЗДО

• Підвищення якості прання та надійності послуг з використанням 

професійного обладнання

• Контроль якості прання та можливість застосування штрафних санкцій за 

неналежну якість або псування білизни

• Зменшення операційних витрат на прання у дитячому садку

• Отримання додаткових надходжень від діяльності громадської пральні, що 

не залежать від бюджетних асигнувань

• Можливість спрямувати вивільнені кошти на покращення перебування 

дітей у дитячому садку

А

В С


