
 

 
Переглянуто в квітні 2022 року 

 

 
 

Рада округу Ессекс  

 
 
Фінансова допомога для сімей, які 
доглядають за дітьми дошкільного віку 
(віком два, три та чотири роки) 
 
Керівництво для батьків 
 
 
  



 

 
Переглянуто в квітні 2022 року 

Зміст 
 
1. Вступ          3 

 
2. Вибір правильного догляду за дитиною      3 

 

3.   Правомочність          4
  

 

4.   Пошук місць, де можна використати ПФДО            6  

 

5. Аспекти, які необхідно враховувати               7 

 

6.  Таблиця зборів і комісій        10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Переглянуто в квітні 2022 року 

1. Вступ 
 
Батькам може бути важко знайти людину, яка забезпечить якісний догляд за дітьми. Є 
багато речей, на які варто звернути увагу, а також багато питань, які необхідно 
поставити, коли ви відвідаєте постачальника послуг з догляду за дітьми.  

У цьому посібнику ви знайдете інформацію про те, на що варто звернути увагу, щоб ви 
зрозуміли, як ви можете отримати доступ до права на фінансування дошкільної освіти 
вашої дитини. Також включено інформацію про те, що ви повинні знати, перш ніж 
записатися в дитячий садок, дошкільний заклад або найняти няню. Ми будемо 
використовувати термін «постачальник послуг з догляду за дітьми» в решті цього 
посібника для позначення дитячого садка, дошкільного закладу або няні. 

 

Що таке право на фінансування дошкільної освіти (ПФДО)? 

 Це фінансування, яке надається урядом Великобританії для всіх дітей, які мають 
право на участь, щоб діти здобули хорошу освіту в дитячому садку та якнайкраще 
розпочали свій життєвий шлях.  

 Деякі дворічні діти можуть отримати фінансування для певної кількості годин, 
якщо їхні батьки отримують певні пільги. Ці діти отримають до 570 фінансованих 
годин протягом року. Зазвичай вони мають 15 годин на тиждень протягом 38 
тижнів. 38 тижнів поділяються на три семестри, які збігаються з шкільними.  

 Усі три- та чотирирічні діти можуть отримувати фінансування для певної кількості 
годин в межах шкільного семестру після того, як їм виповниться три роки, та до 
того, як вони підуть до школи. Це називається універсальним правом на 
фінансування. Протягом року діти отримають до 570 фінансованих годин. 
Зазвичай у них буде 15 годин на тиждень протягом 38 тижнів. 38 тижнів 
поділяються на три семестри, які збігаються з шкільними.  

 Багато працюючих батьків можуть отримати право на розширене фінансування 
(ПРФ), яке становить ще 15 годин. Це часто називають «30-годинною 
пропозицією». Це пояснюється тим, що діти можуть мати до 30 годин на тиждень 
протягом 38 тижнів, що становить загалом 1140 фінансованих годин на рік. 

 38 тижнів (або 570 годин) починаються на початку квітня і закінчуються наприкінці 
березня наступного року. Семестри починаються в квітні та тривають до літа, 
потім в вересні до осені, та закінчуються в кінці весняного семестру (з січня по 
березень). 

 
 

2. Вибір правильного догляду за дитиною для вас і вашої 
дитини 

 
Щоб дізнатися більше про різні види догляду за дітьми, перейдіть за наступним 
посиланням 
Сім’ї та постачальники послуг з догляду за дітьми довіряють схемі догляду за 
дитиною, яка складається з п’ятьох кроків, яке містить перелік корисних питань, які слід 

враховувати, шукаючи постачальника послуг з догляду за дітьми, або відвідайте: Знайдіть 

https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare
https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
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постачальника послуг з догляду за дітьми: Типи догляду за дітьми – Рада округу 
Ессекс. 

Ви можете знайти інформацію про всю державну допомогу по догляду за дитиною та інформацію про 

те, як подати заявку на веб-сайті Вибір постачальника послуг з догляду за дитиною. На веб-

сторінці Служби надання інформації сім'ям (FIS) на головному веб-сайті Ради округу Ессекс також є 

інформація для батьків Служба надання інформації сім'ям – Рада округу Ессекс 

Усі постачальники послуг з догляду за дітьми дошкільного віку зобов’язані 
підтримувати дітей з особливими освітніми потребами та обмеженими можливостями 
(ООПОМ) і зможуть надати вам інформацію про те, як вони це будуть робити. Якщо 
вам потрібна додаткова допомога, щоб знайти правильне налаштування для вашої дитини з 

ООПОМ, ви можете надіслати електронний лист на адресу early.years@essex.gov.uk і 
хтось надасть вам допомогу у пошуку постачальника послуг з догляду за дітьми. 
Усі постачальники послуг з догляду за дітьми можуть вимагати ПФДО, якщо вони: 
 

 зареєстровані в Ofsted як постачальники послуг з догляду за дітьми дошкільного 
віку або є шкільними яслами; у цьому випадку вони будуть зареєстровані як 
частина школи; 

 мають висновок Ofsted у формі «добре», «дуже добре» або «потребує 
покращення», щоб запропонувати право на фінансування освіти дітей трьох-
чотирьох років; 

 мають висновок Ofsted у формі «добре» або «дуже добре», щоб запропонувати 
фінансування освіти дітей віком два роки; 

 мають контракт ПФДО з Радою округу Ессекс. 

 

Якщо вихователь входить до складу агентства по догляду за дітьми, установа все 
одно може вимагати ПФДО, якщо агентство або вихователь мають контракт на 
фінансування з Радою округу Ессекс. 

Щойно зареєстровані постачальники послуг з догляду за дітьми можуть запропонувати 
ПФДО до першої перевірки Ofsted. Але якщо вони не отримають хорошу чи відмінну 
оцінку під час першої перевірки Ofsted, вони не зможуть запропонувати ПФДО 
дворічним дітям. 

Рада округу Ессекс повинна переконатися, що всі постачальники послуг з догляду за 
дітьми, які вимагають ПФДО:  
 

 пропонують повну програму для початкової школи (EYFS); 

 ведуть записи про дітей, які отримують ПФДО, і надають інформацію місцевим 
органам влади та Ofsted, якщо вони попросять з нею ознайомитися. 

 
 

3. Придатність 

 
Право на фінансування дошкільної освіти для дітей віком два роки 

Тисячі батьків по всьому Ессексу вже використовують право на догляд за своїми 2-
річними дітьми. Це не тільки дає вам час для себе, але і ваша дитина може грати, 
вчитися та розважатися з іншими дітьми.  

https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.childcarechoices.gov.uk/
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
mailto:early.years@essex.gov.uk


 

 
Переглянуто в квітні 2022 року 

Ви можете отримати ПФДО для вашої дворічної дитини, якщо ви претендуєте на певні 
пільги або відповідаєте додатковим критеріям.  

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, натисніть на наступне посилання Витрати 
на допомогу з доглядом за дворічною дитиною  

 
Рада округу Ессекс використовує службу перевірки відповідності (СПВ) Міністерства 
освіти, щоб перевірити, чи відповідають діти критеріям відповідності на основі пільг, які 
отримують їхні батьки (включаючи універсальний кредит). 

Відповідні дворічні діти можуть отримати доступ до свого ПФДО протягом шкільного 
семестру після того, як їм виповниться два роки, див. нижче: 

Якщо їх день народження в межах цього терміну Вони отримають ПФДО  
1 квітня – 31 серпня    1 вересня після їх 2 дня народження 
1 вересня – 31 грудня  1 січня після їх 2 дня народження 
1 січня – 31 березня   1 квітня після їх 2 дня народження 
 
Якщо ви відповідаєте вимогам і хочете обговорити це з кимось, ви можете зв’язатися 
зі службою забезпечення благополуччя дітей та сімей Ессекса через сімейний центр 
для вашого району. Детальна інформація про місцевий сімейний центр доступна за 
посиланням Благополуччя сімей в Ессексі 
 
Щоб зареєструватися на отримання фінансування для освіти дітей віком 2 роки, вам 
потрібно подати заявку онлайн, і вам знадобиться: 
 

● ваш номер соціального страхування; 

● перейти за посиланням Освітній портал Ессекса – Реєстрація та увійти, 

використовуючи вашу адресу електронної пошти та пароль. Якщо ви вперше 

відкриваєте портал, натисніть «Зареєструватися» та дотримуйтесь наданих 

інструкцій 

 
Якщо у вас немає доступу до Інтернету або вам потрібна підтримка у заповненні 

онлайн-форми, ви можете отримати підтримку наступним чином: 

 Сімейний центр – дивіться вище, щоб дізнатися, як з ним зв’язатися 

 адреса електронної пошти Early.Years@essex.gov.uk 

 поговоріть зі своїм працівником з догляду за дитиною, медичним відвідувачем 

або соціальним працівником.  

Коли ви заповнили онлайн-форму та пройшли перевірку відповідності, ви отримаєте 

контрольний номер, який потім можете віднести до свого закладу з догляду за дітьми, 

щоб отримати фінансування 15 годин. Вам потрібно буде показати постачальнику 

свідоцтво про народження вашої дитини, ваш номер соціального страхування та інші 

докази, якщо вони відповідають додатковим критеріям. 

 

ПФДО для дітей, віком три-чотири роки – універсальне фінансування 15 годин на 

тиждень 

https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://essexfamilywellbeing.co.uk/
https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
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Усі 3- та 4-річні діти мають право отримувати загальне фінансування 15 годин на 

тиждень (семестр), починаючи з періоду після досягнення ними трирічного віку, див. 

нижче: 

Якщо їх день народження в межах цього терміну Вони отримають ПФДО  
1 квітня – 31 серпня    1 вересня після свого 3 дня народження 
1 вересня – 31 грудня  1 січня після свого 3 дня народження 
1 січня – 31 березня   1 квітня після свого 3 дня народження 
 

 
Ці дати встановлені Міністерством освіти і не можуть бути змінені.  

Якщо ваша дитина вже ходить до закладу догляду за дітьми, такий заклад може 
вимагати ПФДО. Тому уточнюйте у керівництва закладу, як ваша дитина може отримати 
доступ до фінансованих годин.  

Якщо ваша дитина не ходить до закладу догляду за дитиною, вам потрібно буде знайти 
ту установу, яка пропонує місця із ПФДО, і зареєструвати в ній свою дитину.  

  
Ви можете знайти постачальника послуг з догляду за дітьми в Ессексі, натиснувши це посилання 
Знайти постачальника послуг з догляду за дітьми (essex.gov.uk) 

Або ви можете зв’язатися з Службою надання інформації сім'ям електронною поштою за адресою 

fis@essex.gov.uk   

Ви також можете відвідати Сімейний центр. Інформація про найближчий центр доступна за 

посиланням Служба забезпечення благополуччя дітей та сімей в Ессексі, або 
звернутися до призначеного соціального працівника. 

 

ПФДО для дітей віком три-чотири роки – Право на розширене фінансування 
(ПРФ) 

Деякі діти матимуть ПРФ. Ви зможете перевірити свою відповідність онлайн Калькулятор 
годин догляду за дитиною – GOV.UK та заповнити онлайн-заявку. Перш ніж 
підписатися на отримання права на розширене фінансування, вам потрібно 
переглянути всі варіанти, щоб переконатися, що ви вибрали найкращий пакет для 
себе. Можливо, це може вплинути на елемент догляду за дітьми в межах робочого 
податкового кредиту, оскільки ви, імовірно, будете платити за меншу кількість годин 
догляду за дітьми. 
 
Якщо ви маєте право, ви повинні переконатися, що ви подали заявку на ПРФ до 
початку терміну, який вам необхідний, щоб фінансування розпочалося. Прийміть до 
уваги: Якщо ви подасте заявку на отримання коду після початку терміну, який вам 
необхідний, ваш постачальник не зможе претендувати на ПРФ. У цьому випадку ви 
зможете отримати лише універсальне право на фінансування 15 годин впродовж цього 
терміну.  
 
Коли ви завершите подачу заявки та налаштуєте обліковий запис, ви отримаєте код 
відповідності, щоб передати його своєму постачальнику послуг з догляду за дітьми, 
який перевірить код на порталі для дітей дошкільного віку. Якщо код знімає всі 
перевірки, ви можете забронювати продовжений догляд. Вам також потрібно буде 
показати свідоцтво про народження дитини. 

https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
mailto:fis@essex.gov.uk
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://www.gov.uk/childcare-calculator
https://www.gov.uk/childcare-calculator
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Премія для учнів дошкільного віку (ПУДВ) 

Діти віком три та чотири роки, які отримують право на фінансування, матимуть право 
на ПУДВ. ПУДВ надає постачальникам послуг з догляду за дітьми додаткове 
фінансування, яке вони можуть використати для забезпечення ресурсами, які 
підтримають вашу дитину. 

Щоб вони могли претендувати на це додаткове фінансування, ваш постачальник послуг 
з догляду за дитиною попросить вас заповнити розділ у формі угоди з 
батьками/опікуном. 

Ваш постачальник послуг з догляду за дитиною поговорить з вами про те, що потрібно 
вашій дитині, щоб допомогти їй навчатися. Потім вони можуть використати додаткове 
фінансування, щоб переконатися, що вони отримають необхідну підтримку. 

 
 

4. Фінансування місць з ПФДО 
 

Щоб вимагати фінансування, постачальник послуг з догляду за дітьми розміщує дані 
вашої дитини в онлайн-формі в установлений час кожного семестру. Це називається 
підрахунком чисельності учнів. Постачальник послуг додає у форму кількість годин, 
необхідну для кожної дитини, за якою він піклується, і ця інформація використовується 
радою для визначення суми фінансування, яку буде виплачувати постачальник послуг 
з догляду за дітьми за цей період.  

570 годин в межах ПФДО можна отримати протягом 38 тижнів у фінансовому році. Деякі 
постачальники дозволяють використовувати кошти протягом більше ніж 38 тижнів на 
рік, що може бути корисно, якщо вам потрібен догляд за дітьми цілий рік. Якщо 
постачальник послуг з догляду за дітьми продовжує ваше фінансування більш ніж на 
38 тижнів, він вимагатиме повну кількість годин, дозволених для кожного семестру. 
Якщо ви отримуєте повне фінансування протягом 50 тижнів, ваш постачальник 
зазначить у вашій угоді з батьками/опікуном, що він вимагатиме 15 годин на тиждень 
протягом дозволеної кількості тижнів для кожного семестру. Це в сумі становить 570 
годин протягом повного року.  

 

Фінансування ПФДО виплачується, якщо: 

 ваша дитина внесена до форми обліку та зареєстрована у закладу догляду за 
дитиною в день обліку; 

 або якщо ваша дитина включена до кількості дітей, але хворіє або відсутня на 
цьому тижні, але повернеться до закладу догляду за дітьми, коли їй стане краще. 

Якщо ваша дитина починає навчатися після дати підрахунку чисельності учнів, 
постачальник послуг може подати заявку із запізненням для неї, якщо вона не отримала 
фінансування в будь-якому іншому закладі догляду за дітьми в Ессексі протягом 
семестру. 

 

Усі постачальники послуг з догляду за дітьми отримують встановлені погодинні тарифи 
для фінансування 2-річних дітей та встановлені погодинні тарифи для фінансування 3- 
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і 4-річних дітей. Тарифи не публікуються, оскільки для батьків немає грошової оцінки та 
фінансовані години повинні бути безкоштовними в місці отримання послуг.  

Постачальники можуть також отримати додаткові 10, 20 або 30 пенсів на годину для 
дітей, які живуть у районі з недорогим житлом.  

Вони також можуть отримати ПУШВ для 3- та 4-річних дітей, які відповідають вимогам, 
що є додатковим фінансуванням на годину за кожну годину сплачених універсальних 
годин в межах ПФДО. 

 
Якщо у вашої дитини є додаткові потреби, постачальник послуг з догляду за дитиною 
може подати заявку на фінансування, щоб допомогти задовольнити будь-які додаткові 
потреби вашої дитини. Постачальник повинен отримати допомогу від спеціаліста в 
області охорони здоров’я або освіти, наприклад, патронажного працівника або 
партнера з включення, щоб довести, що потрібне додаткове фінансування. Потім вони 
повинні звернутися до Ради округу Ессекс для отримання гранту на включення.  

 

5. Аспекти, які необхідно враховувати 
 

Фінансові пільги можуть бути використані різними способами. Максимальна кількість 
фінансованих годин, які можна використати за один день, становить 10 годин. 
Постачальники послуг з догляду за дітьми можуть: 
 

 встановити період кожного дня, коли вони пропонують години в межах ПФДО, 
наприклад з 9 ранку до 12 вечора;  

 мати максимальну кількість годин в межах ПФДО, які можна вказати за будь-який 
день, наприклад 6 годин; 

 запропонувати місце лише в межах ПФДО – ці місця можуть бути обмежені, тому 
перевірте наявність місць. 

 

Важливо розуміти, що різні постачальники послуг з догляду за дітьми будуть мати різні 
фінансові пропозиції, тому вам потрібно знайти місце, яке відповідає вашим потребам. 
Більшість постачальників послуг з догляду за дітьми пропонуватимуть години в межах 
ПФДО одночасно з навчальним семестром, але вони не зобов’язані робити цю 
пропозицію. Деякі заклади пропонуватимуть години протягом більшої кількості тижнів.  

Години в межах універсального та розширеного ПФДО можуть охоплювати час обіду, 
коли обід використовується, щоб допомогти дітям вчитися новому та розвивати нові 
навички.  

Якщо години в межах ПФДО включають час обіду, обід або закуски можуть бути 
платними, але будь-яку плату за їжу необхідно узгодити з вами до початку навчання 
дитини.  

Постачальник послуг з догляду за дітьми може стягувати плату лише за години та 
послуги, які не входять до фінансування. Перевірте, чи потрібно вам витрачати 
додаткові години, щоб отримати доступ до фінансованих годин.  Будь-які витрати, які 
ви повинні сплатити, повинні бути чітко зазначені в договорі з батьками/опікунами, і ви 
повинні погодитися з ними до того, як ваша дитина почне відвідувати заклад і ви 
підпишете контракт. Постачальник послуг з догляду за дітьми не повинен ставити 
жодних умов до єдиного фінансованого місця, що означає, що ви повинні купувати 
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додаткові години, платити за обід, платити реєстраційний збір або платити за форму, 
щоб отримати їх. 

 

Ви можете отримати фінансування менше ніж на 38 тижнів у закладу догляду за дітьми 
на ваш вибір. Мінімум, який такий заклад повинен запропонувати, це 33 тижні. 

Якщо постачальник послуг з догляду за дітьми отримує фінансування протягом меншої 
кількості тижнів, він не може стягувати з вас додаткові години, якщо ваша дитина має 
15 годин або менше на тиждень.  

Якщо ви вирішите скористатися послугою постачальника послуг з догляду за дітьми, 
який працює менше ніж 38 тижнів, ви не зможете використовувати решту тижнів в 
іншому місці. Якщо вам потрібні всі 38 тижнів, краще вибрати постачальника послуг з 
догляду за дітьми, який може запропонувати це. 
 
Деякі постачальники послуг з догляду за дітьми мають так звану «розширену 
пропозицію», коли фінансування розширюється на періоди канікул. Але ви повинні 
розуміти, що максимальна кількість годин за семестр, на яку ви можете претендувати, 
не змінюється.  Загальна кількість годин, які можна отримати за рік, становить 570 
годин. Якщо ваш постачальник послуг пропонує фінансування протягом 50 тижнів на 
рік, ви отримаєте менше годин протягом більшої кількості тижнів, але кількість годин, 
на які ви маєте право, залишиться незмінною. Див. розділ 4 – Приклад розширення дії 
права на 50 тижнів. 

Постачальник послуг з догляду за дітьми повинен заповнити з вами форму угоди з 
батьками/опікунами, в якій у письмовій формі вказуються години та дні годин в межах 
ПФДО, які ваша дитина отримує кожен семестр. Така кількість годин не має 
перевищувати кількість годин, проведених вашою дитиною у закладі. Вам не потрібно 
претендувати на всі години, якщо ви не хочете, щоб ваша дитина відвідувала заклад 
протягом цілих 15 або 30 годин.   

Якщо ви вирішите збільшити кількість годин після дня підрахування чисельності учнів, 
постачальник послуг з догляду за дітьми не зможе претендувати на додаткові години. 
Це означає, що вас попросять оплатити додаткові години до кінця семестру. Важливо, 
щоб ви були ознайомлені з усіма деталями та прочитали інформацію у формі 
угоди з батьками/опікунами, перш ніж підписати її. Переконайтеся, що ви знаєте 
про будь-які додаткові витрати, для чого вони призначені, і ви погоджуєтеся з 
ними, перш ніж ваша дитина почне навчання. 

Переконайтеся, що постачальник послуг з догляду за дітьми гарантує оплачувані 
години кожного семестру, і що пропозиція не змінюється залежно від віку дитини або 
якщо потрібне продовження годин. 

Якщо ви переведете свою дитину до іншого постачальника послуг на частину семестру, 
після того, як відбудеться підрахування учнів, ваш новий постачальник не зможе 
вимагати фінансування годин в межах ПФДО від Ради округу Ессекс.  Таким чином, 
вам, можливо, доведеться сплатити комісію за решту семестру у нового постачальника.  

У цих випадках Рада округу Ессекс може попросити початкового постачальника 
передати невикористане фінансування на певний термін новому постачальнику, але це 
не є частиною їхньої контрактної угоди, і ми не можемо наполягати на тому, щоб вони 
передали фінансування. 
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Крім того, у вашого початкового постачальника послуг буде період попередження, і він 
може стягувати плату, якщо ви не повідомили його про те, що ваша дитина залишає 
заклад. Будь ласка, перевірте це, перш ніж приймати рішення. 

Будь-які рахунки-фактури, які ви отримуєте, повинні вказувати:  

 ви отримали повне фінансування 15 або 30 годин для вашої дитини абсолютно 
безкоштовно; не повинно бути ніякої грошової оцінки до фінансованих 15 або 30 
годин. 

 додаткові години та послуги, за які ви можете стягувати плату, наприклад, 
харчування або години на додаток до фінансованих годин. Постачальник 
повинен розповісти вам про це, перш ніж ви займете це місце, оскільки ви 
погоджуєтеся з цим, підписавши форму угоди з батьками/опікунами. 

 Плата за будь-які додаткові години та/або послуги має бути чітко зафіксована.  

 

Також зверніть увагу, що: 

 тарифи, які постачальник послуг з догляду за дітьми стягує за додаткові години 
поза межами ПФДО, є вашою та його особистою справою. Місцеві органи влади 
не можуть брати участь у приватних справах постачальників послуг. 

 Якщо ваша дитина відвідує заняття лише в межах ПФДО, вам рахунок-фактура 
не потрібен. Але постачальник повинен повідомити вам, що він подав заявку на 
фінансування, і переконатися, що ви заповнили форму угоди з 
батьками/опікунами. 

Постачальники послуг з догляду за дітьми можуть стягувати заставу, щоб 
зарезервувати місце в межах ПФДО для трьох- і чотирирічних дітей, але не для 
дворічних дітей, які відповідають вимогам. Сума депозиту може складати до одного 
тижня, що покриває кількість годин, які ви хочете зайняти. Постачальник послуг з 
догляду за дітьми повинен повернути вам заставу, коли ваша дитина почне навчатися 
або не пізніше наступної половини семестру. 

Постачальник може вимагати ПФДО за один день кожного семестру, коли установа 
відкрита, але діти її не відвідують, щоб заклад міг проводити навчання персоналу. 
Постачальники повинні переконатися, що ви знаєте, що ви втратите день фінансування 
за триместр, перш ніж підпишете свою форму угоди з батьками/опікунами. Ви також 
повинні бути повідомлені за 6 тижнів про будь-які заплановані закриття.  

Якщо ваша дитина відвідує заклад у день, який є святковим, постачальник повинен 
повідомити вас, перш ніж підписати форму угоди з батьками/опікунами, що вони 
зачинені у вихідні дні.  Ваша дитина не отримає повне фінансування, якщо є державні 
свята в фінансовані тижні.  

Постачальник послуг з догляду за дитиною все одно отримає фінансування, якщо 
дитина від’їжджає на короткий період, якщо ви їдете у відпустку або дитина хворіє 
протягом семестру. 
 
Фінансування дітей віком три та чотири роки можна використовувати з двома або 
більше постачальниками послуг з догляду за дітьми, якщо воно відповідає вашим 
потребам. Але за один день можна звернутися лише до двох постачальників. Деякі 
постачальники послуг з догляду за дітьми матимуть політику єдиного постачання, згідно 
з якою ви повинні використати всі свої права, і не дозволяти розподіляти фінансування. 
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Якщо ви розподіляєте фінансування, вам потрібно буде вказати це у формі угоди з 
батьками/опікуном, яку ви підписуєте на початку кожного семестру, вказавши кількість 
годин, яку ви будете витрачати на кожного постачальника послуг з догляду за дітьми. 
Ви не можете претендувати на більшу кількість, ніж передбачає ваше право, відносно 
обох постачальників. 

Постачальник послуг з догляду за дітьми надає нам детальну інформацію про години 
перебування вашої дитини з ним, і Рада округу Ессекс перевірить, щоб припинити будь-
які надмірні претензії. Якщо вони перевищують вимогу, вам доведеться заплатити за 
будь-які години, які не покриваються правом на фінансування. 

Якщо ваша дитина отримує дворічний ПФДО, вона може використовувати лише 2-річне 
фінансування в одного постачальника послуг з догляду за дітьми дошкільного віку.   
 

Ви не можете розділити фінансування між постачальником послуг з догляду за дітьми 
та підготовчим класом у школі. Це пов’язано з тим, що, коли дитина йде до підготовчого 
класу, усі кошти на її дошкільне навчання сплачуються до шкільного бюджету, і 
постачальник послуг з догляду за дітьми не зможе їх отримати. 

Якщо ваша дитина має почати навчатися в підготовчому класі, ви не зможете мати 
фінансовані години на осінній семестр до початку навчання за дні чи тижні.  
 

Школам заборонено говорити, що ви повинні відвідувати їхній дитячий сад, якщо ви хочете 

отримати місце в школі. Якщо вам це скажуть, ми будемо вдячні, якщо ви повідомите 
Раду округу Ессексу, щоб ми могли вжити заходів. 

Якщо ваш постачальник послуг з догляду за дітьми повинен закритися протягом семестру, і вам 
потрібно знайти іншого постачальника, зверніться до Служби надання інформації сім'ям 

електронною поштою за адресою fis@essex.gov.uk . Після того, як ви знайдете іншого 
постачальника послуг, постачальник може подати заяву про несвоєчасну вимогу щодо 
фінансування вашої дитини на решту семестру. 

Якщо ви переїдете в Ессекс з іншого місцевого органу влади протягом семестру, ми 
дозволимо постачальнику послуг з догляду за дітьми подати претензію на будь-яку 
дитину, яка ще не отримує свої права на фінансування в Ессексі. Постачальник зможе 
подати претензію із запізненням щодо годин в межах ПФДО протягом решти тижнів 
семестру. 

 

6. Таблиця зборів і комісій 

 

 Дитина 
отримує 
доступ лише 
до годин в 
межах ПФДО2 

Дитина 
отримує 
доступ до 
годин в 
межах 
ПФДО2 та 
оплачує 
додаткові 
години 

Дитина 
отримує 
доступ лише 
до годин в 
межах 
ПФДО3 та 
ПФДО4 

Дитина 
отримує 
доступ до 
годин в 
межах 
ПФДО3 та 
ПФДО4 та 
оплачує 
додаткові 
години 
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Реєстраційний 
внесок 

Не має 
стягуватися 

Не має 
стягуватися 

Не має 
стягуватися 

Може 
стягуватися 

Адміністративн
ий збір 

Не має 
стягуватися 

Не має 
стягуватися 

Не має 
стягуватися 

Може 
стягуватися 

Депозит – 
повертається 

(Якщо депозит 
зроблено до 
отримання 
доступу до 
ПФДО, він 
повинен бути 
повернутий 
батькам не 
пізніше дати 
початку 
фінансування 
першого півріччя) 

Не має 
стягуватися  

(Вимоги 
Ессекса, 
ПФДО2 на 
основі 
фінансових 
критеріїв. 
Депозит може 
стати 
перешкодою 
для батьків у 
доступі до 
фінансування. 

Не має 
стягуватися 

(лише для 
годин в межах 
ПФДО2) 

Може 
стягуватися 
максимальна 
плата за 
тиждень, яка 
покриває 
кількість 
годин, які 
батьки хочуть 
зайняти. 
Необхідно 
повернути 
батькам не 
пізніше 
канікул під час 
першої 
половини 
семестру 

Може 
стягуватися 
максимальна 
плата за 
тиждень, яка 
покриває 
кількість 
годин, які 
батьки хочуть 
зайняти. 
Необхідно 
повернути 
батькам не 
пізніше 
канікул під час 
першої 
половини 
семестру 

Добровільний 
внесок  

Може 
передбачатися 
вимога щодо 
добровільного 
внеску для 
оплати 
перекусів 
тощо.  

Може 
передбачатис
я вимога 
щодо 
добровільного 
внеску для 
оплати 
перекусів 
тощо. 

Може 
передбачатис
я вимога 
щодо 
добровільного 
внеску для 
оплати 
перекусів 
тощо. 

Може 
передбачатис
я вимога 
щодо 
добровільного 
внеску для 
оплати 
перекусів 
тощо. 

*Збір за 
витратні 
матеріали  

Не має 
застосовуватис
я. 

Може 
застосуватися
, але 
необхідно 
запропонуват
и 
альтернативн
ий варіант чи 
рішення 

Може 
застосуватися
, але 
необхідно 
запропонуват
и 
альтернативн
ий варіант чи 
рішення 

Може 
застосуватися
, але 
необхідно 
запропонуват
и 
альтернативн
ий варіант чи 
рішення 

*Витратні матеріали можуть включати сонцезахисний крем, підгузки, закуски, продукти 
харчування, поїздки, навчання спеціалістів, уніформу та додаткові заходи. Постачальники не 
повинні включати загальні операційні витрати на виконання EYFS, наприклад, папір, фарбу, 
ксерокопії, прибирання та комунальні послуги. 

 


