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1. Оцінка ефективності виконання 
Протягом 2017 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх послуг 

за пріоритетними напрямами. 
 
Дошкільна освіта 
Збережено контингент вихованців у дошкільних навчальних закладах ‒ за 

оперативними даними РУО понад 112,2 тисяч дітей дошкільного віку навчається у 
закладах різних типів і форм власності, із них 3,3 тис. дітей батьків, які мають статус 
тимчасово переміщених осіб і прийняті у заклади дошкільної освіти поза чергою. 

Відновлено роботу 84 груп (1675 місць) у працюючих дошкільних закладах, із 
них у ході реалізації Проекту «УФСІ» – 53 групи (1060 місць). Оновлено платформу 
системи електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти комунальної 
форми власності (СЕЗ ДНЗ). Збережено та розширено мережу груп спеціального та 
інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти міста.  

 
Загальна середня освіта 
Щорічно збільшується кількість учнів у закладах загальної середньої освіти; 

зростає середня наповнюваність класів ЗЗСО; кількість першокласників; кількість 
приватних закладів. Розширено мережу інклюзивних класів. Функціонує 223 класи, 
в яких навчаються 525 учні з особливими освітніми потребами. У 21 закладі 
загальної середньої освіти функціонує 67 спеціальних класів для 668 дітей з 
особливими освітніми потребами. 

Забезпечено безоплатним харчуванням 123735 учнів. З них, 117641 учня 1-4 
класів та 6094 учня 5-11 класів із числа дітей пільгових категорій. 

З 1 вересня майже 2 тисячі першокласників 48 закладів загальної середньої 
освіти м. Києва та понад 70 вчителів безпосередньо долучилися до впровадження 
Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи.  

 
Професійно-технічна освіта 
У закладах професійно-технічної освіти навчалося 603 дитини-сироти, з яких: 

300 учнів ‒ на повному державному утриманні, 264 учні ‒ під опікою, 39 учнів – із 
будинків сімейного типу. Забезпечення харчуванням та стипендією здійснювалось у 
повному обсязі. 

 
Вища освіта і наука 
Збережено мережу мистецьких вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації комунальної форми власності; продовжено виплату щомісячних творчих 
стипендій голови КМДА талановитим студентам вищих мистецьких навчальних 
закладів. 

Випущено за рахунок коштів бюджету міста Києва 620 спеціалістів (453 особи 
за спеціальністю "Сестринська справа", 83 особи за спеціальністю "Лікувальна 
справа", 32 особи за спеціальністю "Лабораторна діагностика", 27 осіб за 
спеціальністю "Акушерська справа", 20 осіб за спеціальністю "Фармація", 5 осіб за 



спеціальністю "Стоматологія ортопедична"). Підвищили кваліфікацію 2482 
медичних працівника. 

У Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка розроблено 6 навчальних модулів із питань інтегрованого та 
інклюзивного навчання дітей з особливими потребами. 

 
Виховання та позашкільна освіта 
У системі освіти міста Києва станом на 30.09.2017 року функціонує 40 

позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності: із них 5 
навчальних закладів міського; 35 – районного підпорядкування.  

Організовано та проведено заходи з науково-технічної творчості, національно-
патріотичного виховання учнівської молоді. Забезпечено участь дітей у міських, 
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях,  

Розпочато проведення дослідно-експериментальної роботи "Організаційно-
педагогічні умови допрофільної підготовки та профільного навчання у 
позашкільному навчальному закладі " на базі Київського Палацу дітей та юнацтва. 

 При навчальних закладах міста Києва у червні працювало 75 дитячих таборів 
відпочинку з денним перебуванням, у них відпочило 6020 дітей, з них на 
безоплатній основі – 516 дітей. Водночас протягом червня при навчальних закладах 
працювали 158 мовних таборів, з яких 23 табори працювало спільно з волонтерами-
носіями мови за програмою «GoCamp». 

 
 
Фінансова діяльність. 
Забезпечення подальшого виконання міської цільової програми «Освіта 

Києва.2016-2018». 
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