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Пояснювальна записка 

до звіту Департаменту освіти і науки виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

за 2019 рік 

 

Протягом 2019 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх 

послуг за пріоритетними напрямами. 

 

Дошкільна освіта 

Протягом 2019 року проведено роботу щодо виконання заходів, 

передбачених Міською цільовою комплексною програмою «Освіта Києва. 2019-

2023 роки», спрямованих на розширення мережі закладів дошкільної освіти та 

підвищення якості освітніх послуг для дітей дошкільного віку. 

Збережено та розширено мережу закладів дошкільної освіти різних типів і 

форм власності. Функціонує 700 установ, контингент вихованців у яких – 113,1 

тис. дітей дошкільного віку, з них 5394 дитини пільгових категорій і прийняті у 

комунальні садки поза чергою (793 дитини, батьки яких мають статус тимчасово 

переміщених осіб; 1475 – діти учасників АТО, військовослужбовців, 

військовослужбовців Національної гвардії; 2241 дитина, брат/сестра якої вже 

утримується у дитсадку; 508 дітей працівників ЗДО; 355 дітей, батьки яких 

мають статус постраждалих в аварії на ЧАЕС). Протягом року зараховано до 

комунальних закладів дошкільної освіти 31 178 дітей від 1 до 6(7) років. Черга 

на зарахування у ЗДО становить 1984 дитини-«киянина»  від 3 до 5 років. На 

кінець року в комунальних закладах дошкільної освіти налічується 3,9 тис. 

вільних місць. 

Укомплектованість закладів дошкільної освіти – 120 дітей на 100 місць. 

 У 2019 році  створено додатково 2400 місць для дітей дошкільного віку: 

- відновлено роботу ЗДО № 593 Оболонського району (205 місць); 

- відновлено роботу 32 груп у 21 працюючому ЗДО  на 600 місць (№159, № 

145, № 83,  № 769, № 809, № 341, № 106, № 620,  ШДС «Пролісок», №12, № 

202, № 745,  №521, № 680, № 700, НВК «Струмочок», № 607, № 263, № 701, 

№ 469, НРЦ №17); 

- введено  в мережу навчальних закладів міста 58 установ на 1595 місць, які у 

2019 році отримали ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері 

"дошкільна освіта", 13 з яких -  заклади альтернативної освіти (створені 

суб’єктами господарювання).  

Забезпечено організацію харчування дітей у відповідності до встановлених 

законодавством норм. В середньому норми харчування виконувалися на 99%. 

Пільгами в оплаті за харчування користувались 18625 дітей, з них 3751 дитина 

учасників АТО (вартість харчування - 1 грн.), 9181 дитина з особливими 

освітніми потребами, ще 5693 дитини із багатодітних родин отримують 

харчування за 50% від батьківської плати. 

У 63 закладах дошкільної освіти працює 120 груп інклюзивного навчання, в 

яких виховується 239 дітей з особливими освітніми потребами. Мережа 

інклюзивних  груп збільшилася на 21,7% у порівнянні з відповідним періодом 

2018 року. Інклюзивні групи забезпечені асистентами вихователя. 
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З 01.01.2019 року запроваджено реалізацію механізму здійснення видатків 

на дошкільну освіти у м. Києві на основі базового фінансового нормативу 

бюджетної забезпеченості з урахуванням громадян, що не зареєстровані в 

м. Києві, але мають право на отримання багатофункціональної картки 

«Муніципальна картка «Картка Киянина», який передбачає компенсацію 

батьками (іншою громадою) вартості утримання дитини, яка не є киянином, у 

комунальному закладі дошкільної освіти. Базовий норматив у 2019 році 

визначений у розмірі 2 490 грн. в місяць. З 01.01.2019 року проводиться  

реєстрація дітей у Реєстрі територіальної громади міста Києва, підтвердження 

статусу "киянин" та отримання батьками «Муніципальної картки». За даними КП 

ГІОЦ станом на 01.09.2019 року у Києві обліковується  96,5 тис. дітей, які 

зареєстровані в Реєстрі територіальної громади міста Києва. На кінець року у 

комунальні ЗДО зараховано 21,6 тис. дітей - "киян" та  4,1 тис. дітей, батьки яких 

мають муніципальну "Картку Киянина". 

 

Загальна середня освіта  

Пріоритетними питаннями відділу загальної середньої освіти у 2019 році 

було: 

- створення умов для здобуття якісної загальної середньої освіти, зокрема 

функціонування мережі закладів загальної середньої освіти та створення 

умов для отримання початкової освіти за місцем проживання; 

-  впровадження Концепції «Нова українська школа»; 

- зміни в організації харчування. 

У 2018/2019 начальному році мережа закладів загальної середньої освіти 

міста Києва становила 505 закладів, з яких 430 - заклади комунальної форми 

власності. У мережу закладів освіти у 2018 році введено 2 заклади загальної 

середньої освіти: початкова школа № 332  та початкова школа № 334. 

У 2019/2020 начальному році у мережі закладів загальної середньої освіти  

міста - 540 установ різних типів та форм власності: 432 закладів комунальної 

форми власності (з них 2 підпорядковані Департаменту культури), 100 – 

приватної форми власності та 8 закладів державної форми власності. 

Зростання мережі закладів загальної середньої освіти у 2019 році відбулося 

за рахунок  закладів загальної середньої освіти приватної форми власності. 

У порівнянні з минулим 2018 -2019 навчальним роком кількість приватних 

шкіл збільшилася на 34 (на 52 %). 

У закладах загальної середньої освіти м. Києва навчаються понад 

301 тис. учнів. Якщо кількість учнів в Україні має тенденцію до зменшення, то 

кількість учнів у закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) м. Києва 

щорічно збільшується. Тільки у 2019/2020 навчальному році контингент учнів у 

порівнянні з минулим навчальним роком збільшився на 13,2 тис. учнів. 

Таке зростання учнів обумовлено зростанням показника народжуваності з 

2007 по 2018 роки; міграційними процесами, в тому числі збільшенням в 

київських школах дітей з Київської області, прибуттям до столиці учнів з 

АР Крим та східних регіонів України; інтенсивністю будівництва житлового 

сектору. Станом на 01.09.2019 року у ЗЗСО міста Києва навчаються 8,1 тис учнів, 

які прибули з АР Крим та зі східних регіонів України. 
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Заповнені заклади загальної середньої освіти відповідно до проектної 

потужності нерівномірно.  

Середній показник наповнюваності ЗЗСО до проектної потужності у  

Дарницькому районі є найвищим по місту, 62 % закладів загальної середньої 

освіти цього району працюють з перевищенням проектної потужності. Зокрема, 

у ЗЗСО № 329 Дарницького району при проектній потужності 36 класів, 1080 

учнів, у минулому навчальному році навчалися у 65 класах 2348 учнів, що більше 

ніж удвічі перевищує проектну потужність. Найменший показник 

наповнюваності ЗЗСО – у  Деснянському районі (61 %). Середня наповнюваність 

класів у ЗЗСО міста Києва – 27,8 учнів. Цей показник є стабільним останні два 

роки. Понад чинні нормативи наповнені класи в Дарницькому районі (середній 

показник по району – 31). Найменше наповнені класи в Шевченківському (25,6) 

та Печерському (25,8) районах.  

Працівниками відділу ЗЗСО проаналізовано причину та динаміку зростання 

кількості учнів; потужність закладів загальної середньої освіти та їх 

наповнюваність; середню щільність наповнюваності класів;  надані районними 

управліннями освіти статистичні дані щодо прийому до перших класів тощо. 

За результатами аналізу спільно з РУО здійснювалося формування проєкту 

перспективний план розвитку (трансформації) мережі на період 2020-2022 років 

у розрізі районів, який  наразі опрацьовується та уточняється комісією, що 

затверджена наказом Департаменту освіти і науки від 17.09.2019 № 185. 

На виконання рішення колегії «Про мережу закладів загальної середньої 

освіти та перспективи її розвитку в контексті забезпечення територіальної 

доступності», що відбулася 12 грудня 2018 року підготовлено та направлено 

доповідну записку до виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) щодо розвитку мережі закладів освіти міста 

Києва, проблемні питання та пропозиції про внесення змін до Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» в частині обов’язковості й 

першочерговості будівництва об’єктів соціальної сфери (лист від 12.03.2019 

№ 063-1773). Підготовлено та направлено листи із зазначеного питання до 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (лист виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

21.08.2019 № 001-2733), Міністерства освіти і науки України (листи 

Департаменту освіти і науки від 19.09.2019 № 063-6595 та від 07.11.2019), 

Департаменту будівництва та житлового забезпечення, Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю, Департаменту 

містобудування та архітектури (листи Департаменту освіти і науки від26.04.2019 

№063-3089; № 063-3087; № 063-3085). 

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану розвитку мережі 

обговорювалися на нарадах з начальниками управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій (16.01.2019, 15.07.2019), робочих зустрічах у 

Департаменті освіти і науки за участі спеціалістів районних управлінь освіти, 

нарадах із заступниками начальників (начальниками відділів) управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій (19.03.2019, 17.05.2019, 

12.09.2019); виїзних нарадах Департаменту освіти і науки з керівниками закладів 

освіти  міста Києва (25.06.2019-05.07.2019), підготовлено накази від 11.01.2019 
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№ 10 «Про розвиток та оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти», 

від 02.09.2019 № 175 «Про зміни в мережі закладів освіти міста Києва».   

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237  та 

27.02.2019 № 130 на впровадження Концепції «Нова українська школа» і 

створення нового освітнього середовища НУШ (закупівлю дидактичних 

матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного й інтерактивного обладнання  тощо) 

у 2019 році для міста Києва передбачено кошти державного бюджету  (субвенція) 

в сумі 51,4 млн грн, бюджетом міста Києва виділено кошти в сумі 182,2 млн. 

Зважаючи на вимоги до засад співфінансування (не більше 70 % – за рахунок 

субвенції, не менше 30 % –  за рахунок коштів місцевих бюджетів) та враховуючи 

специфіку столиці, бюджетом міста Києва у 2019 році виділено коштів майже у 

8 разів більше, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України. 

Обладнано понад 1,2 тис. кабінети початкових класів, зокрема для всіх учнів 

1-х класів закуплено одномісні парти, сучасні меблі, обладнано навчально-

пізнавальні, тематичні та ігрові осередки, локації для художньо-творчої 

діяльності та відпочинку (килимки, м’які меблі), обладнано робочі місця 

вчителя. Закуплено понад ноутбуки та планшети для вчителів, кабінети 

обладнано інтерактивними проекторами та екранами для проекції, 

багатофункціональними пристроями, дошками та фліпчартами, придбано понад 

74 тис. одиниць приладів, моделей, муляжів, таблиць, друкованих засобів 

навчання тощо. 

Питання впровадження Концепції «Нова українська школа» розглядалося на  

нарадах з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій (16.01.2019, 15.07.2019), виїзних нарадах Департаменту освіти і 

науки з керівниками закладів освіти  міста Києва (25.06.2019-05.07.2019), у 

серпні 2019 року проведено моніторинг створення освітнього простору НУШ. 

 

Інклюзивна освіта 

У 2019-2020 навчальному році в 157 закладах загальної середньої освіти (у 

2018 році - 127 шкіл) функціонують 558 інклюзивних класів (у 2018 році - 385 

класів), у яких навчаються 1018 дітей з особливими освітніми потребами (у 2018 

році – 800 дітей з ООП). У 2019 році показник кількості шкіл та учнів збільшився 

на 20 %.  

До штатних розписів закладів загальної середньої освіти введено 415 ставок 

асистентів вчителів (у 2018 році - 362 ставки). 

Для кожної дитини з особливими освітніми потребами Командою 

психолого-педагогічного супроводу, за участі батьків дитини, розроблена 

Індивідуальна програма розвитку, здійснюється психолого-педагогічний 

супровід учнів. 

У 80 ресурсних кімнатах, облаштованих у закладах загальної середньої 

освіти, спеціально організований освітній процес, спрямований на гармонійний 

емоційний, психічний та фізичний розвиток осіб з особливими освітніми 

потребами. 

У всіх районах міста утворено та функціонують по одному інклюзивно-

ресурсному центру (10 ІРЦ). Аналіз місця розташування ІРЦ показав, що у 

закладах освіти знаходиться 50% ІРЦ, решта – мають окремі приміщення. 
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Інклюзивно-ресурсні центри, які розміщуються в окремих приміщеннях, 

облаштовуються приймальнею, кабінетами: логопеда, сурдопедагога, 

тифлопедагога, олігофренопедагога, практичних психологів, фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру, директора, а також ресурсною кімнатою та залом 

для занять з лікувальної фізкультури. Кількість штатних одиниць у 10 

інклюзивно-ресурсних центрах становить – 169 ставок, з них педагогічних 

працівників – 120 ставок, зайнятих 84,5.  Найбільша чисельність штатних 

одиниць у ІРЦ № 1 Голосіївського та ІРЦ № 4 Дніпровського районів по 21 

ставці. Найменша чисельність штатних одиниць у ІРЦ № 6 Печерського району 

– 11,5 ставки та ІРЦ № 7 Подільського району – 12 ставок. 

Найменша кількість вакансій педагогічних працівників у ІРЦ № 8 

Святошинського району – 0,5 ставки, ІРЦ № 7 Подільського району – 1 ставка, 

ІРЦ № 1 Голосіївського району – 1,25 ставки. Найбільша кількість вакансій 

педагогічних працівників у ІРЦ № 5 Оболонського району – 8 ставок та ІРЦ № 4 

Дніпровського району – 6,5 ставки. 

За звітний період фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів проведено: 

- 6031 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини; 

- 136 робочих зустрічей з Командами психолого-педагогічного супроводу 

дитини у 158 закладах загальної середньої освіти;  

- просвітницьку роботу у 471 закладі освіти, з них у 231 закладах дошкільної 

освіти, 226 закладах загальної середньої освіти, 8 закладах позашкільної 

освіти, 6 закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

Надано: 

- 1270 психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг для 66 дітей 

з особливими освітніми потребами; 

- 12545 консультацій батькам та педагогам. 

 

Позашкільна освіта 

Протягом 2019 року забезпечено виконання заходів, передбачених Міською 

цільовою комплексною програмою «Освіта Києва. 2019-2023 роки», 

спрямованих на збереження мережі закладів позашкільної освіти та надання 

якісних освітніх послуг за напрямами позашкільної освіти.  

Збережено мережу закладів позашкільної освіти столиці: в системі освіти 

міста Києва функціонує 41 заклад позашкільної освіти, з яких 5 закладів міського 

підпорядкування та 36 – районного. Всього позашкільною освітою  в закладах 

позашкільної освіти усіх форм підпорядкування охоплено 78383 дітей, які 

навчаються у 5086 гуртках, що становить 67 % від загальної кількості учнів. 

Навчально-матеріальна база закладів позашкільної освіти міста Києва 

формується та оновлюється відповідно до культурних, духовних, освітніх потреб 

та запитів населення Києва. З метою забезпечення доступу до позашкільної 

освіти  в закладах позашкільної освіти столиці дітей з особливими освітніми 

потребами у 28 закладах позашкільної освіти столиці організовано інклюзивне 

навчання, в яких працює 19 інклюзивних груп для 249 вихованців з особливими 

освітніми потребами. 
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Протягом 2019 року тривали організаційні заходи щодо забезпечення 

приміщенням закладу позашкільної освіти "Київська Мала академія наук 

учнівської молоді". 

Протягом 2019 року на базі 3 закладів позашкільної освіти (Київського 

Палацу дітей та юнацтва, Київської Малої академії наук учнівської молоді та 

Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» Шевченківського району 

міста Києва тривала реалізація інноваційних пілотних проєктів з питань 

функціонування та розвитку позашкільної освіти.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017          

№ 743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки»  відділ 

позашкільної освіти сприяв забезпеченню національно-патріотичне виховання 

дітей та учнівської молоді міста Києва шляхом проведення заходів, націлених на 

піднесення престижу української мови, культури, історичної пам’яті, інтеграції 

патріотичного виховання в освітній процес, що передбачено підпрограмою 

«Позашкільна освіта» Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 

2019-2023 роки». (проведено 24 тематичних заходи). Забезпечено участь дітей та 

учнівської молоді в міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, 

фестивалях відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України 

планів та заходів. 

 У звітному періоді охоплено більшу кількість дітей організованим 

відпочинком у дитячих таборах відпочинку на базі закладів загальної середньої 

освіти міста Києва (на 615 дітей більше, при загальному зростанні кількості 

таборів на 7 одиниць: 2018 рік – 67 таборів, 6168 дітей; 2019 рік – 74 табори, 6783 

дітей). 

 

Професійна (професійно-технічна) освіта 

У звітному році діє мережа 23 заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти: 13 вищих професійних училищ, 1 коледж, 4 професійних ліцеї, 5 центрів 

професійно-технічної освіти з контингентом 12 208 учнів. 

Проведено:  

- 11 міських методичних секцій та 9 робочих нарад для директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи та старших майстрів; 

- атестаційну експертизу у 6 закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти з 12 монопрофесій; 

- державну кваліфікаційну атестацію в формі комп’ютерного онлайн 

тестування серед учнів 13 закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти за окремими професіями; 

- семінар, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з керівним складом, інженерами з охорони праці, 

викладачами з предмета «Охорона праці» закладів професійної (професійно-

технічної) освіти;  

- профорієнтаційні заходи «Світ майбутньої професії» на базі 17 опорних шкіл 

у 10-ти районах міста Києва з проведенням від 35 до 45 майстер-класів за 

різними професіями;  
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- тренінги серед учнів 8-11 класів з популяризації конкретних робітничих 

професій у 27 (пілотних) закладах загальної середньої освіти; 

- екскурсії з учнями закладів загальної середньої освіти. Зокрема, ЗЗСО № 280 

на базу «Заводу пожежно-рятувальної техніки Tital»; ЗЗСО № 148 

ім. І. Багряного у відділення Філії № 45 ПАТ КБ «Приватбанку»; ЗЗСО № 284 

у відділення Київ-121 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта»; ЗЗСО № 

36 на базу Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Голосіївського району; 

- фестиваль - нагородження переможців оглядів-конкурсів серед учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Творча молодь 

запрошує - 2019» 29.05.2019; 

- захід «Я маю право» присвячений до Міжнародного дня захисту дітей та Дня 

Києва у парку  Т. Шевченка за підтримки партнерів USAID I UNISEF 

02.06.2019; 

- змагання із спортивного туризму серед команд 23 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на базі Київського професійного 

енергетичного ліцею, присвяченого Дню туризму  24.09.2019; 

- Військово-патріотичний конкурсу серед учнівської молоді на базі Київського 

професійного ліцею будівництва і комунального господарства 11.12.2019. 

Забезпечено: 

- здійснення організаційних заходів щодо проведення засідання атестаційної 

комісії ІІІ рівня із питань атестації керівників та педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів м. Києва;  

- участь  учнів у 4 міських конкурсах фахової майстерності з професій: 

«Офіціант» 21.03.2019 року у Київському вищому професійному училищі 

№ 33; «Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання» 

02.04.2019 року у ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»; «Кухар» 04.04.2019 року у ДНЗ 

«Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва»; «Маляр» 

11.04.2019 року у Київському професійному енергетичному ліцеї; 

«Електрозварник ручного зварювання» 19.11.2019 року у Київському 

професійному ліцеї будівництва і комунального господарства; 

- оснащення 19 закладів професійної (професійно-технічної) освіти системами 

протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією та 

оповіщенням про пожежу);  

- відкриття навчально-практичних Центрів: у Державному навчальному 

закладі «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою» центр з відновлювальних джерел енергетики за 

професією «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної 

енергетики» 13 листопада 2019 року; у Київському вищому професійному 

училищі будівництва і архітектури навчально-практичний центр «Sniezka» 

для професійної підготовки робітників за професією «Маляр» 04.12.2019; 

- організаційні заходи та передано 12 цілісних майнових комплексів 

державних навчальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

на виконання розпоряджень Кабінету міністрів України; 
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- участь у щорічному загальноміському конкурсі на отримання грантів 

Київського міського голови у галузі освіти у 2019 році: за напрямом   

«Заклад з ідеєю» - ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»,  за напрямом - «Новий освітній 

простір» ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва 

і автотранспорту» визнано переможцями. 

 

Прогнозування та аналізу цільових програм 

Організовано та проведено: 

- щорічний загальноміський конкурс проектів на отримання грантів 

Київського міського голови. Основні напрями, за якими освітянами столиці 

було подано проекти, ‒ «Заклад з ідеєю», «Новий освітній простір»; 

- Фестиваль стартапів «Class іdeя». Виявлення кращих стартап-проектів, 

стартап-ідей, стартап-рішень учнів, педагогічних працівників, державних 

службовців управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій; визначення та підтримка кращих стартапів, що вирішують 

конкретні проблеми, відповідають на актуальний запит суспільства і 

спрямовані на покращення громадського життя; 

- свято «День Наума-розумника!» для учнівської, педагогічної та батьківської 

громадськості, переможців міжнародних учнівських олімпіад міста Києва 

(щорічне проведення Дня Наума-розумника започатковано у 2016 році з 

метою формування національно свідомої, духовно багатої особистості; 

нагородження переможців міжнародних учнівських олімпіад міста Києва);   

- освітній фестиваль управлінської майстерності «Kyiv EdFest». У програмі 

фестивалю управлінської майстерності ‒ медіа-освіта, практичні семінари, 

майстер-класи, тренінги, арт-терапія тощо; 

- серпневу конференцію педагогічних, науково-педагогічних працівників 

м. Києва. 

 

Кадрове забезпечення 

Станом на 01.12.2019 в освітній галузі міста Києва працюють 40738 

педагогічних працівників, з них: у ЗЗСО (всіх типів) – 24086; у ЗДО – 10259; у 

ЗПО – 1950; у ЗПТО – 2004; у ДЮСШ – 442; у РНМЦ – 1386; у ЗВО – 766. 

Плинність педагогічних кадрів у місті Києві складає 12 %. 

Директорський корпус закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Києва нараховує 965 осіб, з 

них ЗЗСО – 433 керівники, ЗДО – 532 керівники. У 2019 році проведено 4 

конкурсних відбори кандидатур на заміщення вакантних посад 

керівників  закладів дошкільної та загальної середньої освіти. За результатами 

конкурсу призначено 53 керівники закладів освіти, з них на вакантні посади 

керівників ЗДО – 34 особи, на вакантні посади керівників  ЗЗСО – 19 осіб. За 

результатами конкурсного відбору призначено 3 директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.    

 У вересні 2019 року здійснено моніторинг забезпечення закладів освіти 

міста Києва педагогічними кадрами. На початок 2019-2020 н.р. у закладах освіти 

міста були наявними понад 800 вакансій педагогічних працівників. Частково 

http://don.kievcity.gov.ua/news/5587.html
http://don.kievcity.gov.ua/news/5852.html
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вакансії вдалося закрити за рахунок студентів старших курсів Київського 

університету імені Бориса Грінченка, які переведені на індивідуальну форму 

навчання. У заклади освіти міста Києва у вересні-жовтні 2019 року 

працевлаштовано 249 випускників та студентів старших курсів Київського 

університету імені Бориса Грінченка, з них у ЗДО – 40 осіб, у ЗЗСО – 203 особи, 

у ПЗО – 6 осіб. 

Виплачено одноразову адресну допомогу 3 випускникам Київського 

університету імені Бориса Грінченка, які навчалися за денною формою, 

напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю за рахунок коштів 

місцевого бюджету та уклали договір про роботу в навчальних закладах міста 

Києва на строк не менше, ніж три роки, і прибули до місць роботи (наказ 

Департаменту освіти і науки від  18 жовтня 2019 року № 215).  У Київському 

університеті імені Бориса Грінченка проведено «Ярмарки вакансій» (14 та 21 

травня 2019 року). 

За сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти відзначено 

педагогічних працівників міста Києва: 

- нагородами Міністерства освіти і науки України – 105 осіб, зокрема, 

нагрудним знаком «Відмінник освіти» - 1 особа, Почесною грамотою – 7 осіб,  

Грамотою – 11 осіб, Подякою – 86 осіб; 

- Подякою Київського міського голови – 42 особи; 

- нагородами Департаменту освіти і науки – 544 особи, з них: нагрудним знаком 

«Відмінник столичної освіти» - 62 особи, Почесною грамотою – 36 осіб, 

Грамотою – 167 осіб, Подякою – 279 осіб. 

У квітні 2019 року відзначено 49 переможців та лауреатів ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», з них: за І місце – 5 осіб; за ІІ-ІІІ місце 

– 10 осіб; лауреатів – 34 особи. Переможців та лауреатів відзначено Подяками 

Київського міського голови, Грамотами Департаменту освіти і науки та 

грошовими преміями у розмірі: за І місце - 16 тис. 692 грн; за ІІ місце – 12 тис. 

519 грн; за ІІІ місце – 8 тис. 346 грн. 

Проведено атестацію керівників закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації.  

Атестовано на відповідність займаній посаді: 

- 120 керівників закладів дошкільної освіти; 

- 112 керівників закладів загальної середньої навчальних; 

- 12 керівників та 1 заступник директора закладів позашкільної освіти; 

- на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних 

звань: 

- 342 педагогічних працівники закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації; 

- 195 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

- 39 методистів районних науково-методичних центрів управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Видано розпорядження «Про затвердження регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних  та робітничих кадрів, 
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підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва 

на 2019 рік». 

Проведено 3 засідання конкурсних комісій на розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва. 

 

Правове забезпечення 

Проведено правову експертизу та здійснено супровід проєктів рішень 

Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), розроблених Департаментом 

освіти і науки, а також проєктів документів поданих до Департаменту освіти і 

науки на погодження. Проведено правову експертизу 1207 наказів з основної та 

кадрової діяльності. Підготовлено та передано до Головного територіального 

управління юстиції м. Києва 12 звітів про видані накази Департаменту. 

Забезпечено юридичний супровід діяльності тендерного комітету 

Департаменту.  

Проведено моніторинг: 

- прийнятих наказів з основної діяльності Департаменту на відповідність їх 

антикорупційному законодавству. Здійснено заходи щодо запобігання та 

протидії корупції в межах виконання Антикорупційної програми виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

2019 рік; 

- ефективного використання майна закладів освіти, організацій, установ, 

підпорядкованих Департаменту; ініційовано питання щодо необхідності 

проведення реєстрації прав власності на майно, що знаходиться в їхньому 

користуванні. 

Підготовлено 8 інформаційних листів щодо новел законодавства України та 

скеровано їх до підпорядкованих установ та організацій. 

У встановленому порядку відділом правового забезпечення проведено 

правову експертизу проектів господарських договорів Департаменту. 

Забезпечено представництво інтересів Департаменту, виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської 

міської ради у судах у 28 судових справах. 

 Підготовлено та надано звіти з питань запобігання та протидії корупції  до 

Управління з питань запобігання та протидії корупції.  

 

Відділ контрольно-аналітичної та організаційної роботи 

Проаналізовано роботу з документообігом у Департаменті освіти і науки, 

зокрема роботу із зверненнями громадян, запитами на доступ до публічної 

інформації, запитами засобів масової інформації, звернень на гарячу лінію тощо.  

За звітний період розглянуто понад 1118 звернень громадян, опрацьовано 

601 запитів від журналістів та більше 307 запитів на доступ до публічної 

інформації, майже 1050 звернень, що надійшли на телефон Урядової «гарячої 

лінії» та Контактного центру міста Києва.  
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Прийнято та опрацьовано 140 заяв (актів), що були подані через центри 

надання адміністративних послуг закладами про отримання ліцензій на право 

провадження освітньої діяльності у сферах загальної середньої та дошкільної 

освіти в місті Києві.  

За звітний період здійснено організаційні заходи щодо отримання 110 

закладами освіти ліцензій на право провадження освітньої діяльності; 4 закладам 

відмовлено у видачі ліцензій; анульовано 4 ліцензії; залишено без розгляду 1 

заяву. 

Проведено моніторинг та перевірку організації роботи із зверненнями 

громадян, дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують 

роботу із зверненнями в управлінні освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації, управліннях освіти Оболонської 

та Деснянської  районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Надано практичну та методичну допомогу керівникам закладів освіти, 

спеціалістам управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації, управлінням освіти Оболонської та Деснянської  

районних в місті Києві державних адміністрацій з питань організації роботи із 

зверненнями громадян. 

У рамках плану заходів за напрямом «Медіа освіти та громадянські 

компетентності» проведено: 

- ХVІI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики 

«Прес-весна на Дніпрових схилах» (17-19.05.2019), у якому взяли участь 

майже 300 учасників з 17 регіонів України (37 міст та сіл), учасники із із 7 

країн світу: Білорусі, Бельгії, Польщі, Чехії, Словенії, Франції та Нідерландів. 

Також у заходах фесту взяли участь понад тисячу киян – учасників і 

переможців міських форумів, прес-боїв, фотофристайлів, літературних та 

журналістських конкурсів; 

- ІV Київський дитячо-юнацький форум «Менше 18 ‒ Ми можемо більше!» 

(12.10.2019)у рамках Європейського тижня місцевої демократії, у якому 

взяли участь більше двох тисяч учасників; 

- 2 Форуми молодіжного прес-центру столиці та юних журналістів агентства 

«ЮН-ПРЕС» (12 листопада “На журналістській кухні – новачки”! та 30 

листопада Форум молодіжних медіа столиці «“Медіадіти” в соціальних 

мережах»). 
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Звіт роботи Департаменту освіти і науки за 2019 рік 

Реалізація міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»  
 

 

№ Напрям 

діяльності 

Пріоритетні завдання Заходи На виконання 

якого 

нормативно-

правового акту 

проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу 

Відмітки про виконання  

Управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Відділ дошкільної освіти 

1 Забезпечення 

рівного доступу до 

дошкільної освіти 

Забезпечення розвитку 

мережі закладів 

дошкільної освіти 

шляхом їх будівництва 

і реконструкції 

(Перелік об’єктів 

затверджується 

щорічно) 

Моніторинг розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти  

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019-2023 

роки», 

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта» 

 

Щокварталу Збережено та розширено мережу закладів 

дошкільної освіти столиці: станом на 

13.12.2019 року фурнкціонує 700 закладів 

освіти різних типів і форм власності, у яких 

виховується 113,1 тис. дітей; з них 570 

комунальних закладів дошкільної освіти, у 

яких 103,9 тис. дітей. Протягом 2019 року 

відновлено після реконструкції роботу ЗДО 

№ 593 на 205 місць у Оболонському районі, 

триває реконструкція ЗДО № 652, № 345 у 

Дарницькому районі, № 436 у Оболонському 

районі, № 151 у Подільському районі, будівлі 

ЗДО № 658 у Голосіївському районі. Триває 

будівництво ЗДО на вул. Бахмацькій, 35. У 

звітному періоді вже додатково створено 600 

місць за рахунок завершення ремонтних робіт 

та відновлення роботи 32 груп у 21 

працюючому ЗДО (№159, № 145, № 83,  № 

769, № 809, № 341, № 106, № 620,  ШДС 

«Пролісок», №12, № 202, № 745,  №521, № 

680, № 700, НВК «Струмочок», №607, № 263, 

№ 701, № 469, НРЦ № 17). Мережу приватних 

закладів столиці розширено на 58 установ на 

1595 місць, які у 2019 році отримали ліцензію 

на право здійснення освітньої діяльності у 
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сфері "дошкільна освіта", 13 з яких -  заклади 

альтернативної освіти (створені суб’єктами 

господарювання). Зокрема:   

Голосіївський район - ЗДО «Уолд  Прескул», 

ЗДО «Емілі клаб», ЗДО «Маленька Європа», 

ЗДО «Теремок-юніон», ЗДО «Сад 

можливостей «Щастя кідс», ЗДО «Ньютон 

кідз»; Інноваційний дитячий центр «Кідсвуд» 

-7 

Дарницький район – ЗДО «М’андрик», ЗО 

«Клевер центр», ЗДО «Жираф», ЗДО «AISU», 

ЗДО «Уолд прескул кампус А», ЗДО 

«Апельсин»;  Приватний ЗДО «Мандаринка – 

дитячий садок», ТОВ «Марісоф»; ФОП 

Хлібановська П.В., ФОП Столяр М.М., ФОП 

Шевченко Т.В., ФОП Конотоп Ю.О. -12 

Деснянський район – ЗДО «Талант-клуб 

«Тотошка», ЗДО «Академія Балу», ЗДО 

«Гармонія» - 3 

Дніпровський район – ФОП Григоренко 

М.О., ДС «Лімпопо фемілі клаб»,  НВК 

«Едьюкейшн груп», НВК «Ідея кідс», НВК 

«Стар кідс», ПП «Країна дитинства», ЗДО 

«Евріка» («Hahhy Book»), ЗДО «Академія 

сучасної освіти»; ТОВ «ЦРД «Індиго»; ФОП 

Тіханіна  Т.А., ФОП Безбородих О.С. -11 

Оболонський район – ТОВ «НВК «Смарт 

Кідс»; ТОВ «Школа активної дитини Плюс»; 

ФОП Миролюбова А.С., НВК «Бест кідс», 

НВК «Хеппі кідс», НВК «Розумна дитина», 

ЗДО «Арлікін» -7 

Печерський район – ЗДО «Академія 

Еколенд»; ТОВ «Приватний ЗДО «Віллі 

Кідс»,  ПП «Приватний ЗДО «Мій дивосад», 

ДС ім. Кліма Чурюмова -4  

Подільський район – ЗДО «Дитячий простір 

Гніздо» - 1 
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Святошинський район – ТОВ «Освітній центр 

«Мета», НВК «Барнабі», ФОП  Алєксєєва 

О.В. - 3 

Солом’янський район – ЗДО «Кангару 

Ньорсері Скул», ЗДО «Кідс дрім», ЗДО 

«Пташеня», ЗДО «Мандаринка – дитячий 

садок», Приватний ЗДО «Май Вей», ТОВ 

«Чудо-клуб», ФОП Кучер Л.В., ФОП Польова 

О.М. - 8 

Шевченківський район – ЗДО «І дитяча 

академія», ФОП Колінько Н.С. – 2. 

Всього створено 2400 місць. 

Аналіз контингенту дітей, які 

здобувають дошкільну освіту 

закладах різних типів та форм 

власності 

Лютий, 

Вересень 

За результатами проведеного аналізу  

контингент вихованців закладів дошкільної 

освіти різних типів і форм власності у січні 

2019 року  становив понад 112,9 тис. дітей від 

1 до 6(7) років, з них у приватних закладах 5,3 

тис. Станом на грудень 2019 року контингент 

вихованців ЗДО різних типів і форм власності 

становить 113, 1 тис. дітей, з них у приватних 

закладах – 6,4 тис. дітей. Показник зріс на 1%. 

Аналіз реорганізації шкіл-дитячих 

садків у заклади дошкільної освіти та 

відкриття дошкільних груп при ЗЗСО 

Січень 

Вересень 

Протягом  2019 року реорганізації та 

трансформації шкіл-дитячих садків не 

проводилося. 

Моніторинг наявного резерву місць у 

комунальних закладах дошкільної 

освіти та необхідність їх 

відновлення, відкриття 

непрацюючих груп 

Лютий На початок 2019 року обліковувалося 209 

приміщень  у комунальних ЗДО, які передані 

в нецільову оренду або потребували  

капітальних ремонтів. Протягом 2019 року 

відремонтовано та відновлено роботу 30 груп, 

що становить 14,3% від загальної кількості 

наявних вільних приміщень.  

Моніторинг укомплектованості груп 

закладів дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку 

Лютий За результатами проведеного моніторингу 

комунальні заклади дошкільної освіти 

укомплектовані дітьми на 120%. Показник 

зменшився на 2 % (у 2018 -122%).  

Забезпечення 

архітектурної 

доступності ЗДО, їх 

Аналіз забезпечення архітектурної 

доступності ЗДО 

Березень У 55 закладах дошкільної освіти забезпечено 

архітектурну доступність, що становить 10% 

від функціонуючих ЗДО. У 4 закладах 
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належного санітарно-

технічного стану 

облаштовано ліфти, у 5 ЗДО  встановлено 

підйомники. 

Капітальний ремонт 

приміщень, басейнів, 

що тривалий час не 

функціонують 

Моніторинг функціонування 

басейнів ЗДО 

Квітень За резулдьтатами проведеного аналізу у 

комунальних ЗДО всього 93 басейни, з них не 

функціонує 16 (17,2%).  

Аналіз проведення капітальних 

ремонтів басейнів, що тривалий час 

не функціонують 

Листопад Протягом 2019 року управліннями освіти 

планувалося відремонтувати 8 басейнів, 

фактично  відремонтовано  та відновлено 

функціонування 1 басейну (ЗДО № 599  

Святошинського району). 

2 

 

Створення 

сучасного 

освітнього 

середовища 

орення сучасного 

освітнього 

середовища 

Забезпечення ЗДО 

оргтехнічним 

обладнанням 

Моніторинг забезпечення ЗДО 

оргтехнічним обладнанням 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки»  

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта»  

Жовтень У Солом'янському районі проведено 

процедуру тендерних закупівель. У 

Голосіївському районі ЗДО №№ 157, 221, 

328, 340, 402, 406, 416, 439, 440 отримали 

мультимедійні інтерактивні комплекси. У 

Подільському районі придбано комп’ютер 

(ЗДО № 775), 3 ноутбуки (ЗДО №№ 98, 435), 

3 МФУ (ЗДО № 268, 435), 4 телевізори (ЗДО 

№ 486, 679), екран для проєктора (ЗДО №45). 

У Деснянському районі всі ЗДО підключені 

до швидкісної мережі інтернет та забезпечені 

оргтехнічним обладнанням. У всіх районах 

тривають роботи щодо централізованого 

підключення ЗДО до мережі інтернет. 

Забезпечення ЗДО 

сучасними дитячими 

меблями 

Аналіз забезпечення ЗДО сучасними 

дитячими меблями 

Жовтень Протягом року управліннями освіти РДА 

проводилась планова робота щодо оновлення 

меблів: у 18 ЗДО Голосіївського району 

придбано 837 дитячих ліжок; у ЗДО 

Дніпровського району оновлено меблі та 

обладнання в усіх медичних кабінетах; у ЗДО 

Деснянського та Дніпровського районів, 

згідно потреб, придбано дитячі меблі, ліжка, 

ігрові стінки. 

Облаштування 

фізкультурних 

майданчиків сучасним 

спортивним 

обладнанням 

Моніторинг наявності спортивних 

майданчиків ЗДО 

Лютий За результатами проведеного моніторингу 

наявності спортивних майданчиків 

встановлено, що 84,2% ЗДО забезпечені 

облаштованими майданчиками, 15,8% не 

мають облаштованих майданчиків. За 
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результатами моніторингу визначено потребу 

у реконструкції та оновленні спортивних 

майданчиків. 

Аналіз облаштування фізкультурних 

майданчиків сучасним спортивним 

обладнанням 

Листопад 7 ЗДО Деснянського району, 2 ЗДО 

Оболонського району, 5 ЗДО 

Святошинського району отримали сучасне 

спортивне обладнання. Відремонтовано та 

обладнано фізкультурний майданчик у ЗДО 

№ 599 Святошинського району.  

Забезпечення будівель 

ЗДО засобами 

оповіщення про 

пожежу; обладнанням 

для системи контролю 

управління доступу до 

закладу (домофонами); 

обладнанням 

харчоблоків та 

пральних кімнат; 

групових майданчиків 

на території закладів 

сучасним ігровим 

обладнанням, 

тіньовими навісами; 

ЗДО з інклюзивними та 

спеціальними групами 

сенсорними кімнатами; 

санаторних ЗДО для 

дітей з хронічними 

неспецифічними 

захворюваннями 

органів дихання 

обладнанням соляних 

кімнат 

Моніторинг забезпечення будівель 

ЗДО засобами оповіщення про 

пожежу 

Березень 

Грудень 

Протягом року тривало забезпечення 

закладів дошкільної освіти засобами 

оповіщення: у Деснянському районі  всі 

заклади забезпечені засобами оповіщення; у 

Голосіївському  та Шевченківському  

районах  встановлена пожежна сигналізація. 

Всього по місту 309 ЗДО обладнані ППС, 

227 ЗДО виведено на пульт.   

Аналіз наявного обладнання у ЗДО 

для системи контролю управління 

доступу до закладу (домофонами) 

Грудень За результатами аналізу наявного 

обладнання встановлено, що 145 ЗДО 

забезпечені системою контролю управління 

доступу до закладу, що становить  27,3% від 

загальної кількості.   

Збір та узагальнення інформації 

щодо забезпечення сучасним 

технологічним обладнанням 

харчоблоків у ЗДО 

Грудень Відповідно до річних планів проведено 

ремонти харчоблоків із заміною 

технологічного обладнання у 5 ЗДО 

Деснянського району, 11 ЗДО Дніпровського 

району, 4 ЗДО Святошинського району. 

 

Моніторинг забезпечення сучасним 

технологічним обладнанням пралень 

ЗДО 

Листопад Відповідно до річних планів проведено 

ремонти пральних кімнат у 3 ЗДО та 

придбано нове обладнання для пралень у 19 

ЗДО Святошинського району. 

Аналіз забезпечення групових 

майданчиків на території закладів 

сучасним ігровим обладнанням, 

тіньовими навісами 

Вересень Протягом 2019 року здійснено ремонт 

тіньових навісів у  16  ЗДО Деснянського 

району, у 8 ЗДО Дніпровського району, у 9 

ЗДО Подільського району, у 5 ЗДО 

Святошинського району, у 7 ЗДО 

Оболонського району. Новим ігровим 
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обладнанням частково облаштовано ігрові 

майданчики у 3 ЗДО  у Голосіївського 

району; у 20 ЗДО Дарницького району, у 27 

ЗДО Дніпровського району, у 27 ЗДО 

Святошинського району, 19 ЗДО 

Солом’янського району, у 9 ЗДО 

Шевченківського району, у 21 ЗДО 

Оболонського району. 

Моніторинг забезпечення ЗДО з 

інклюзивними та спеціальними 

групами сенсорними кімнатами 

Листопад За результатами моніторингу встановлено, 

що 11 ЗДО компенсуючого типу 

облаштовані  кімнатами сенсорного 

розвитку. 

Моніторинг забезпечення 

санаторних ЗДО для дітей з 

хронічними неспецифічними 

захворюваннями органів дихання 

обладнанням соляних кімнат 

Листопад За результатами моніторингу встановлено, 

що у 4 санаторних ЗДО є соляні кімнати.  

У 2019 році у ЗДО № 520 "Юніор" 

Деснянського району обладнана соляна 

кімната 

3 Шляхи до 

автономії  закладів 

дошкільної освіти 

Реалізація механізму 

здійснення видатків на 

дошкільну освіту у м. 

Києві на основі 

базового фінансового 

нормативу бюджетної 

забезпеченості 

відповідно до рішення 

сесії КМР 

Збір та узагальнення інформації 

щодо контингенту дітей дошкільного 

віку, охоплених різними суб’єктами 

господарювання, що мають ліцензію 

у сфері дошкільної освіти 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта»  

Лютий 

Жовтень 

За результатами моніторингу контингент 

дітей, охоплених дошкільною освітою у 

приватних закладах збільшився з 5,3 тис. до 

6, 4 тис. дітей (показник збільшився на 

0,8%). 

Проведення заходів з 

автономізації ЗДО 

Проведення тренінгів для керівників 

щодо впровадження фінансової 

автономії закладу 

Січень 

Березень 

Травень 

З 01.01.2019 року запроваджено реалізацію 

механізму здійснення видатків на дошкільну 

освіти у м. Києві на основі базового 

фінансового нормативу бюджетної 

забезпеченості з урахуванням громадян, що 

не зареєстровані в м. Києві, але мають право 

на отримання багатофункціональної картки 

«Муніципальна картка «Картка Киянина», 

який передбачає компенсацію батьками 

(іншою громадою) вартості утримання 

дитини, яка не є киянином, у комунальному 

закладі дошкільної освіти. Базовий норматив 
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у 2019 році визначений у розмірі 2 490 грн. в 

місяць. 

Протягом року працювала  школа для 

керівників ЗДО з питань фінансової 

автономії, проведено інтерактивний семінар 

«Організаційні та фінансові питання 

діяльності ЗДО», семінари «Фінансова 

автономія закладу дошкільної освіти: 

особливості організації роботи  дитсадка», 

«Кроки до фінансової автономії дитячого 

садка», тренінг-сесія «Заклад дошкільної 

освіти: кроки до автномії»  (6 засідань), бліц-

опитування «Що я знаю про автономію 

закладу» . 

4 Інші напрями 

 

 Проект «Сучасний дитячий садок 

очима дітей, батьків та педагогів» 

 Березень-

квітень 

Відповідно до наказу ДОН від 15.02.2019 № 

42  проведено Панораму проєктів «Новий 

дитячий садок очима дітей, батьків та 

педагогів». За результатми конкурсу 14 ЗДО 

нагороджено цінними подарнками 

(планшетами). 

Визначення переможців у номінації 

«Партнерський заклад дошкільної 

освіти» 

 Лютий-

вересень 

Визначення переможців не проводилось. 

Проведення Дня Дошкілля «Київське 

дошкілля» 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта» 

Вересень 25 вересня 2019 року проведено захід з 

нагоди святкування Всеукраїнського Дня 

дошкілля «Київське дошкілля», у ході якого 

вручені нагороди найстаршим працівникам 

ЗДО, проведено виставку проєктів «Новий 

дитячий садок» та переглянуто 

театралізовану виставу. 

 

Педагогічні майстерні для керівників 

закладів освіти, стаж роботи яких до 

3-х років 

Положення про 

Департамент 

освіти і науки, 

відділ 

дошкільної 

освіти 

Лютий-

листопад 

Протягом року проведено 15 засідань 

тематичних майстерень для 51 керівника 

ЗДО, стаж роботи яких до 3-х років із 

залученням 30 коучів за такими темами: 

«Новації та перспективи дошкілля», 

«Норматично-правове забезпечення 

функціонування ЗДО», «Сучасне 
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розвивальне середовище ЗДО», «Фінансово-

економічні питання у ЗДО», «Управлінська 

діяльність», «Документація та кадрова 

робота», «Партнерська робота з батьками», 

«Організація харчування», «Автономний 

дитячий садок», «Безпека перебування у 

ЗДО», «Інклюзивна освіта і медичне 

забезпечення», «Якість дошкільної освіти». 

За результатами проведженної роботи 

слухачі отримали сертифікати (75 годин). 

Вивчення додержання вимог 

ліцензійних умов закладами освіти, 

що отримали ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у 

сфері дошкільної освіти 

Лютий-грудень Протягом 2019 року вивчено питання 

дотримання вимог ліцензійних вимог у 7 

суб’єктів освітньої діяльності згідно річного 

плану роботи: ЗДО при МАУП, ТОВ 

«Креативні діти», Дитяча академія 

«Вундеркінд», ТОВ ЦРД «Джеремі», ТОВ 

«Кьюєсай кіндер гарден», ТОВ «Маленька 

Європа», ПЗДО «Школа Монтессорі Нової 

епохи». 

Відділ загальної середньої освіти 

1 Створення умов 

для реалізації 

державної 

політики у сфері 

реформування 

загальної 

середньої освіти 

«Нова українська 

школа» 

Апробація навчальних 

матеріалів в межах 

Всеукраїнського 

експерименту 

«Розроблення і 

впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення 

початкової освіти в 

умовах реалізації 

нового Державного 

стандарту початкової 

загальної освіти» 

Організація та проведення нарад, 

семінарів, тренінгів (спільно з ІППО 

КУ ім. Б. Грінченка) для ЗЗСО-

учасників експерименту 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

Квітень, 

Вересень 

 

Триває апробація навчальних матеріалів для  

32 закладів загальної середньої освіти міста 

Києва у межах Всеукраїнського 

експерименту «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової загальної 

освіти» (наказ МОН України від 11.01.2019 

року № 27 «Про розширення бази 

проведення експерименту всеукраїнського 

рівня на базі закладів загальної середньої 

освіти на 2017-2022 роки»). 

Проведено аналіз забезпечення закладів 

освіти – учасників експерименту 

матеріалами та обладнанням для створення 

нового освітнього середовища. Підготовлено 

узагальнюючу інформацію для МОНУ. 
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Взято участь у нараді в МОНУ з питання 

впровадження експериментальної діяльності. 

Спільно з ІППО КУ ім. Б. Грінченка 

організовано та проведено засідання 

«круглого столу» для педагогів – учасників 

Всеукраїнського педагогічного 

експерименту МОН України «Особливості 

планування навчального процесу» 

(04.03.2019 ). 

Організація та 

проведення семінарів-

практикумів, тренінгів, 

круглих столів, робочих 

зустрічей для вчителів 

початкової школи, 

заступників директорів 

та директорів закладів 

загальної середньої 

освіти щодо 

впровадження нового 

Державного стандарту 

початкової освіти, 

викладання з 

використанням нових 

форм та методів, 

розробки власних 

освітніх програм, 

автономії закладів 

освіти, академічної 

доброчесності 

Організація та проведення нарад-

семінарів, тренінгів, робочих 

зустрічей для керівників ЗЗСО, їх 

заступників, вчителів, методистів 

РНМЦ з питань: 

- використання нових 

технологій в освітньому 

процесі; 

- розробки освітніх програм; 

- автономії ЗЗСО 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

Квітень-

травень, 

 

Жовтень-

листопад 

 

 

Спільно з ІППО КУ ім. Б. Грінченка 

проведено: 

- науково-методичні семінари «Методичні 

аспекти роботи за новим змістом навчально-

дидактичного комплекту з української мови 

для 1 класу» (18.01.2019); «Розвиток 

математичної компетентності учнів першого 

класу засобами гри» (14.02.2019); «Розвиток 

комунікативної компетентності 

першокласників» (28.02.2019); «Інноваційні 

технології розвитку мовної особистості 

вчителя закладу загальної середньої освіти»; 

«Культура добросусідства» для вчителів 

початкових класів з методики викладання 

курсу (06.05. 2019); 

- семінари-практикуми «За екозвичками у 

World café» для вчителів початкової школи, 

вихователів ГПД, вчителів біології 

(06.02.2019); "Власна освітня програма - міф 

чи реальність" для заступників директорів 

(11.03.2019 ); 

- круглі столи для педагогів – учасників 

Всеукраїнського педагогічного 

експерименту МОН України «Особливості 

планування навчального процесу» 

(04.03.2019 ); «Реалізація міжнародного 

проекту «Афлатот» в дошкільних закладах 

м. Києва» ( 18.04.2019) 

- майстер-класи «Мовленнєва культура 
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керівника закладу загальної середньої 

освіти»; «Реалізація компетентнісного 

підходу на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників як основа нової 

парадигми освіти (конструювання 

компетентнісно орієнтованих завдань)»; 

«Технології конструювання компетентнісно 

орієнтованих завдань на уроках української 

мови»; 

- тренінги «Екологічний бумеранг» для 

вчителів початкової школи (25.03.2019); із 

підготовки вчителів початкової школи, які 

навчатимуть учнів перших класів у 

2020/2021 н. р. (29.05. 2019 , 04.06. – 

07.06.2019, 10.06. – 14.06.2019 р); 

- науково-методичний кластер «Мовний 

імідж як презентаційний складник 

професійної культури керівника»; 

- інтерактивна лекція «Моделювання 

компетентнісно орієнтованих уроків у 

закладах загальної середньої освіти».; 

- ІІI Київський освітній форум  «НОВА 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПРОСТІР 

МОЖЛИВОСТЕЙ»  

- подіумну дискусію «Забезпечення 

перехідних періодів між рівнями освіти як 

умова успішної інклюзії»  (вересень 2019). 

Організовано навчання для 2 груп 

заступників директорів (56 осіб) та 2 груп 

вчителів початкової школи (52 особи) за 

освітніми програмами, до змісту яких 

включено інформацію щодо нового 

Державного стандарту початкової освіти, 

викладання з використанням нових форм та 

методів, розробки власних освітніх програм, 

автономії закладів освіти, академічної 

доброчесності; 
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круглий стіл «Фінасова автономія закладів 

освіти:реалії та виклики» 13.12.2019 на базі 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Забезпечення участі 

закладів освіти у 

конкурсному відборі 

проектів підручників 

для учнів 

Підготовка листів щодо участі 
закладів освіти у конкурсному відборі 
проектів підручників для учнів 

Накази МОНУ:  

від 01.11.2018  

№ 1190; 

 

від 01.11.2018  

№ 1191; 

 

від 12.12.2016  

№ 1427 

 

Лютий-червень 

 

Підготовлено листи на РУО від 18.01.2019 № 

063-429, від 28.01.2019 № 063-605 «Про 

забезпечення підручниками учнів 5 та 10 

класів закладів загальної середньої освіти», 

від 01.02.2019 № 063-774», від 15.02.2019 № 

063-1132 «Про вибір підручників для учнів 2 

класу ЗЗСО», від 20.02.2019 № 063-1254, від 

28.02.2019 № 063-1505, від 06.03.2019 № 

063-1667, від 11.03.2019 № 063-1132 «Про 

вибір підручників для учнів 2 класу»; від 

26.03.2019 № 063-2157, лист на керівників 

ЗВО від 04.03.2019 № 063-1600  «Про вибір 

підручників для 11 класу», від 13.05.2019 № 

063-3309 «Про використання підручників», 

від 11.06.2019 № 063-4132. 

Аналіз  та узагальнення інформації 

управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій щодо 

вибору підручників закладами освіти 

та  заповнену спеціальну форму 

вибору підручників надано МОНУ 

Червень- 

липень 

 

Здійснено аналіз та узагальнення інформації 

управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій щодо вибору 

підручників закладами освіти та заповнену 

спеціальну форму вибору підручників 

надано МОНУ та підготовлено листи на 

Інститут модернізації змісту освіти від 

12.03.2019 № 063-1781 «Про вибір 

підручників для 2 класу» (МОНУ від 

08.02.2019 № 1/9-63) від 25.03.2019 № 063-

2148 «Про вибір підручників для 6 та 11 

класів» (МОНУ від 28.02.2019 № 1/9-107). 
Організація та проведення наради з 
питань участі закладів освіти у 
конкурсному відборі проектів 
підручників для учнів. Підготовка 
інформаційних матеріалів 

Липень-

серпень 

Проведено наради з питань вибору 

підручників для учнів 2, 6 та 11 класів від 

18.02.2019, 11.03.2019, від 12.12.2019. 

Здійснення державного 

замовлення підручників 

Збір та узагальнення інформації від 

управлінь освіти районних в місті 

Накази МОНУ:  Травень-

серпень 

Здіснено збір та узагальнення інформації від 

управлінь освіти районних в місті Києві 
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для учнів закладів 

освіти міста Києва та 

розподіл підручників 

між  РУО та закладами 

освіти 

Києві державних адміністрацій по 

замовленню підручників закладами 

освіти 

від 01.11.2018  

№ 1190; 

 

від 01.11.2018  

№ 1191; 

 

від 12.12.2016  

№ 1427 

 

 державних адміністрацій по замовленню 

підручників закладами освіти та підготовлено 

листи на РУО від 15.02.2019 № 063-1132 

щодо замовлення підручників для 2 класу 

(МОНУ від 08.02.2019 № 1/9-63); від 

12.04.2019 № 063-4536.  

Листи на Інститут модернізації змісту освіти 

від 20.03.2019 № 063-2018 «Про замовлення 

підручників для 2 класу» (МОНУ від 

08.02.2019 № 1/9-63); від 05.04.2019 № 063-

2510 «Про замовлення підручників для 10, 

11 класів ЗЗСО та ПТЗО» (МОНУ від 

22.03.2019 № 1/9-177), від 15.04.2019 № 063-

2699 щодо потреби у підручниках для 6 та 11 

класів (МОНУ 28.02.2019 № 1/9-107). 

Здійснення замовлення підручників 

для учнів шляхом заповнення 

спеціальної форми та направлено до 

МОНУ 

Травень-

серпень 

 

Здійснено замовлення підручників для 

здобувачів шляхом заповнення спеціальної 

форми та направлено до МОНУ, листи на 

Інститу модернізації змісту освіти від 

28.03.2019 № 063-2254 (МОНУ від 

28.03.2019 № 1/9-203); 05.04.2019     № 063-

2510 «Про замовлення підручників для 10, 

11 класів ЗЗСО та ПТНЗ» (МОНУ від 

22.03.2019      № 1/9-177); від 11.05.2019 № 

063-3268  «Про замовлення підручників для 

дітей з особливими освітніми потребами» 

(МОНУ від 24.04.2019 1/9-273) 

Здійснення розподілу підручників 

для учнів закладів освіти між 

управліннями освіти районних в 

місті Києві державних адміністрацій 

Липень-

серпень 

 

Здійснено розподіл підручників для 

здобувачів закладів освіти між управліннями 

освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій та направлено листи до КП 

«Освітня агенція» «Про розподіл 

підручників» для 2, 5 та 6 класів (МОНУ від 

11.07.2019 № 1/9-143) та до РУО від 

05.07.2019 № 063-4758  щодо розподілу 

підручнимків 2, 5 та 6 класам (МОНУ від 

11.06.2019 № 1/9-367);від 24.07.2019 № 063-
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5270 «Про розподіл підручників 10 та 11 кл.» 

(МОНУ від 11.07.2019 № 1/9-443). 

Збір та узагальнення інформації 

щодо прогнозованої та фактичної 

кількості учнів (студентів) закладів 

освіти, які використовують у 

навчальному процесі підручники  

закладів загальної середньої освіти 

Жовтень-

листопад 

 

Зібрано та узагальнено інформацію щодо 

прогнозованої та фактичної кількості учнів 

(студентів) закладів освіти, які 

використовують у навчальному процесі 

підручники закладів загальної середньої 

освіти та направлено лист на РУО від 

18.10.2019 № 063-7482 щодо надання 

інформації про кількость учнів та 

педагогічних працівників, які 

використовують підручники та лист до 

Інституту модернізації змісту освіти від 

15.11.2019 № 063-8314 щодо кількості учнів 

та педагогічних працівників, які 

використовують підручники (Інститут 

модернізації змісту освіти від 17.10.2019 

№22.1/10-3965). 

Додатково здійснено замовлення підручників 

для дітей з особливими потребами, 

навчально-методичних посібників для 

педагогічних працівників та направлено 

листи до Інституту модернізації змісту освіти 

від 20.09.2019 № 063-6639 «Про замовлення 

підручників для дітей з особливими 

потребами» (МОНУ від 04.09.2019 № 1/9-

548), від 09.10.2019 № 063-7121 «Про 

замовлення посібників серії «Шкільна 

бібліотека».  
Аналіз забезпеченості підручниками 
учнів закладів освіти відповідно до 
контингенту та здійснено 
перерозподіл підручників між 
школами району та між  
управліннями освіти районних в місті 
Києві державних адміністрацій 

Листопад Проаналізовано забезпеченість підручниками 

здобувачів закладів освіти відповідно до 

контингенту та здійснено перерозподіл 

підручників між школами району та між  

управліннями освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій. 

Підготовлено довідку щодо забезпеченості 

підручниками учнів 1-11 класів ЗЗСО м. 

Києва. 
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Додатково здійснено замовлення посібника 

та направлено лист до Інституту модернізації 

змісту освіти від 18.11.2019 № 063-8312 «Про 

замовлення навчально-методичного 

посібника (Інститут від 15.11.2019 № 22.1/10-

4253). 

Зібрано інформацію з РУО щодо потреби у 

замовлені посібників, лист на РУО від 

25.09.2019 № 063-6741.  

Лист на РУО від 29.07.2019 № 063-5373 

«Про перерозподіл підручників». 

Проведення заходів, 

спрямованих на 

формування наскрізних 

вмінь та 

компетентностей 

(організація та 

проведення учнівських 

олімпіад і конкурсів) 

Організаційні заходів щодо 

проведення олімпіад та конкурсів 

(робочі зустрічі, опрацювання 

наказів, підготовка листів, 

узагальнення інформації тощо)  

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта»  

Протягом року 

 

Підготовлено та направлено листи до РУО 

щодо проведення олімпіад та конкурсів від 

20.03.2019 № 063-1995, від  16.08.2019 № 063-

5760, 21.10.2019 № 063-13504, 05.11.2019 № 

063-14321. 

Здійснено орагнізаційні заходи щодо 

проведення: 

- 34 учнівських олімпіад з навчальних 

предметів Ш (Міський) етап;   

- 3 конкурсів для учнів: Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра 

Яцика, Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Т. Шевченка, Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості, присвячений 

Шевченківським дням (література, історія).  

- Міського учнівського конкурсу з 

українознавства (квітень 2019). 

Координація роботи та організаційні 

заходи щодо проведення ЗНО 

Наказ МОНУ від 

22.08.2018 № 

931 

 

Протягом року 

 

Здійснено організаційні заходи та 

підготовлено спільно з КРЦОЯО план 

спільних дій щодо організаційно-

методичного супроводження зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року, апробації 

тестових завдань, сертифікації педагогічних 

працівників початкової школи, вступних 

випробувань для вступу на другий 
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(магістерський) рівень вищої освіти (вересень 

2019 року): 

листи на управління освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій щодо 

забезпечення роботи пунктів ЗНО та 

перевірки робіт від 28.03.2019 № 063-2253. 

12.04.2019 № 063-2709, 26.04.2019 № 063-

3000, 25.04.2019 № 063-2975.  

Узагальнено інформація про проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання на 

КМУ від 13.05.2019 № 005-730. 

Участь у нараді 25.04.2019 щодо проведення 

ЗНО у 2019-2020 навчальному році. 

Зібрано та узагальнено інформацію щодо 

пунктів проведення ЗНО, лист на КРЦОЯО 

від 01.04.2019 № 063-2331. 

Зібрано та узагальнено інформацію про 

організацію та проведення апробацій завдань 

зовнішнього незалежного оцінювання  серед 

11-х класів ЗЗСО м. Києва , лист на КРЦОЯО 

від 31.10.2019 № 063-7838. 

Зібрано та узагальнено інформацію про 

відповідальних в управліннях освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій за проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, листи на КРЦОЯО 

від 25.10.2019 № 063-7656, від  25.10.2019 № 

063-7656. 

Підготовлено спільні накази щодо організації 

ЗНО в м. Києві у 2019 році між КРЦОЯО (від 

03.05.2019    № 38) та ДОН (від 07.05.2019 № 

121). 
Забезпечення виконання плану заходів 
спрямованих на зміцнення державного 
статусу української мови  та 
активізацію вичення іноземних мов 

 

розпорядження 

КМУ 

від10.03.2016 № 

199-р; 

Указ Президента 

України від 

Протягом року 

 

У листопаді 2019 року узагальнено 

інформацію щодо вивчення здобувачами 

ЗЗСО іноземних мов, в тому числі англійської 

мови. 

На лист Міністерства культури України 

Департаментом надано прпопозиції до плану 
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31.05.2018 № 

156 

Концепція 

розвитку 

української 

мови, культури 

та виховання 

історичної 

пам’яті у 

жителів міста 

Києва на 2015-

2020 роки 

заходів з реалізації першого етапу Стратегії 

популяризації української мови до 2030 року 

«Сильна мова – успішна держава», лист від 

16.08.2019 № 063-5767. 

Узагальнено інформацію на лист 

Міністерства культури України щодо мовно-

культурної ситуації в м. Києві та заходи, що 

вжиті для захитсу та забезпечення розвитку 

функціонування української мови як 

державної, лист від 30.09.2019          № 063-

6858. 

Взято участь у семінарі-тренінгу у рамках 

проекту «Підтримка діяльності українських 

шкіл та Міністерства освіти і науки у галузі 

багатомовної освіти», який проведено МОНУ 

спільно з Фондом Innove (Естонія).  

Координація роботи та організаційні 

заходи щодо проведення дослідно-

експериментальної  діяльності в 

ЗЗСО 

 Протягом року 

 

Листи на МОНУ щодо участі в дослідно-

експериментальній діяльності ЗЗСО м. Києва 

від 04.07.2019 №063-4735, від 29.05.2019 № 

063-3775, від 12.08.2019 № 063-5653, від 

23.08.2019 № 063-5892, від 05.09.2019 № 063-

6190, від 26.12.2019 № 063-7791. За 

результатами підготовлено інформаційну 

довідку. 

Узагальнено інформацію щодо  ЗЗСО, які 

бажають стати учасником 

експериментального курсу «Природничі 

науки», лист на МОНУ від 20.07.2019 № 063-

5267. 

Листи Департамента щодо участі ЗЗСО в 

дослідно-експериментальній діяльності 

регіонального рівня, а саме: «Розвиток 

управлінської компетентності керівників 

ЗЗСО»: від 05.06.2019 №063-3989, від 

27.05.2019 №063-3682, від 31.05.2019 №063-

3860, від 06.06.2019 №063-4025, від 

06.06.2019 №063-4046, від 06.06.2019 № 063-

4043, від 06.06.2019 № 0063-4045, від 
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06.06.2019 №063-4042, від 06.06.2019 

№0063-4044; «Педагогічні умови 

патріотичного виховання старших підлітків 

школи-інтернату в умовах Нової української 

школи» від 05.06.2019 № 063-4017. 

«Технолдогії змінюють світ» від 31.05.2019 

№ 063-3848, «Морально-духовний розвиток 

учнів 5-9 класів на основі впровадження 

курсу «Християнська етика в українській 

культурі» від 21.10.2019 №063-7488, 

«Впровадження мультипрофільного 

навчання в секредній школі» від 18.11.2019 

№ 063-8322, 21.10.2019  №063-7486, від 

03.07.2019 №063-4707, «Впровадження 

допрофільного диференційованого навчання 

в умовах ЗЗСО від 19.11.2019 №063-8372, 

11.06.2019 №063-4130, від 03.06.2019 №063-

3898, від 29.05.2019 № 063-3753. 

Відзначення 

стипендіями досягнень 

учнів ЗЗСО в навчанні, 

олімпіадах, конкурсах, 

МАН 

Підготовка листів до Комісії 

Київради з питань освіти, науки, 

сім’ї, молоді та спорту, РУО, ЗМІ 

щодо визначення претендентів та 

складу комісії. 

 

Організація роботи комісії з 

визначення претендентів на 

нагородження 

 

Підготовка списків претендентів 

 

Підготовка проекту рішення 

Київської міської ради 

 

Підготовка інформація для 

розміщення на сайті ДОН 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

 Підготовлено та направлено листи до 

Департаменту суспільних комунікацій від 

08.05.2019 № 063-3210 щодо розміщення 

оголошення на призначення стипендій 

Київської міської ради. Оголошення 

розміщено в газеті «Хрещатик» від 

24.05.2019. 

На сайті Департаменту освіти і науки 

02.05.2019 розміщено інформацію щодо 

прризначення персональних стиепендій 

Київради. 

Підготовлено та направлено лист на РУО від 

10.05.2019 № 063-3247 щодо визначення 

претендентів на нагородження.  

Підготовлено та направлено лист до Комісії 

Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді 

та спорту від 28.05.2019 №063-3703 щодо 

створення конкурсної комісії з призначення 

персональних стипендій. 
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Підготовлено інформаційні матеріали для 

членів комісії. Організовано та проведено 2 

засідання конкурсної комісії (26.06.2019, 

27.06.2019). Підготовка списків претендентів 

на стипендію (червень 2019). 

Підготовка проекту рішення Київської 

міської ради «Про затвердження списків 

стипендіатів на отримання персональної 

стипендії Київради в галузі освіти для 

обюдарованих дітей міста Києва» (08/231-

2687/ПР від 03.09.2019).  

Здійснено заходи щодо видачі стипендій. 

Проведено організаційні заходи щодо 

отримання стипендій Президента України на 

виконання наказу МОНУ від 08.10.2019 № 

1276 «Про призначення стипендій 

Президента України учасникам та прирезам 

міжнародних учнівських олімпіад з фізики, 

математика, біології, екології, хімії, 

інформатики, астрономії 2019 року», листи 

на РУО від 21.10.2019 № 063-7494, від 

06.11.2019 № 063-8009від 12.11.2019 № 063-

8182. 

2 Створення 

сучасного 

освітнього 

середовища  

 

Забезпечення ЗЗСО 

меблями, обладнанням і 

дидактичними 

матеріалами, засобами 

навчання, у тому числі 

для викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін, 

облаштування ігрових, 

розвивальних та 

відпочинкових локацій, 

необхідних для 

впровадження 

Підготовка проекту наказу ДОН 

щодо підготовки ЗО до початку 

нового 2019-2020 навчального року 

 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

Лютий 

 

 

 

 

Підготовлено та видано наказ від 04.03.2019 

№ 52 «Про підготовку закладів освіти міста 

Києва до нового 2019-2020 навчального 

року». 

Підготовлено інформаційно-аналітичні 

матеріали на розширене засідання Колегії 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від 14.06.2019 щодо підготовки закладів 

освіти до нового навчального року; 

оперативну інформацію до Міністерства 

освіти і науки України «Про стан підготовки 

закладів загальної середньої освіти до нового 

2019/2020 навчального року» (02.08.2019 № 

Здійснення організаційних заходів 

щодо проведення нарад, колегій, 

робочих зустрічей стосовно 

підготовки ЗО до початку нового 

2019-2020 навчального року 

 

Квітень-

Жовтень 
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компетентнісного 

навчання 

063-5471); інформаційні довідки «Про стан 

підготовки закладів освіти міста Києва до 

нового 2019/2020 навчального року» станом 

на 15.07.2019, 05.08.2019, 15.08.2019; 

29.08.2019, 15.09.2019; інформаційні 

матеріали на наради началників РУО 

(квітень-вересень), листи головам РДА «Про 

стан підготовки закладів освіти до нового 

2019-2020 навчального року» (23.07.2019, 

05.08.2019, 28.08.2019). 

Підготовлено накази ДОН від 16.09.2019 № 

184 «Про безкоштовне забезпечення перших 

класів закладів загальної середньої освіти 

міста Києва ігровими наборами LEGO Play 

Box»; від 21.10.2019 № 220 «Про 

безкоштовне забезпечення перших класів 

закладів загальної середньої освіти міста 

Києва ігровими наборами Six Bricks». 

Підготовлено та направлно до МОНУ 

інформаційні листи щодо потреби, розподілу 

та забезпечення ігровими наборами LEGO 

Play Box ЗЗСО м. Києва від 12.08.2019 № 

063-5638, від 16.09.2019 № 063-6400, 

27.09.2019 №063-6805, 27.09.2019 № 063-

6846, 30.10.2019 № 063-7887, від 14.11.2019 

№ 063-8224. 

Узагальнено та направлено до МОНУ 

інформацію щодо потреби та забезпечення 

ігровими наборами LEGO Play Box ЗЗСО м. 

Києва, листи від 11.03.2019 № 063-1722, від 

18.04.2019 № 063-2811, від 11.05.2019 № 

063-3287, від 16.05.2019 № 063-3423, від 

16.08.2019 № 063-5771, 12.09.2019 №063-

6491, від 17.10.2019 № 063-7370. 

05.04.2019 проведено нараду з питань 

перерозподілу ігровими наборами Six 

Bricks». 

Проведення 

капітальних ремонтів із 

заміною обладнання 

(заміна вікон, ремонт 

приміщень, 

харчоблоків, 

спортивних та актових 

залів, бібліотечних 

приміщень, придбання 

та облаштування 

ігрових майданчиків, 

розвивальних локацій, 

створення медіотеки 

тощо) 

Підготовка інформаційних 

матеріалів з питань підготовки ЗО до 

початку нового 2019-2020 

навчального року 

 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

Квітень-

Жовтень 



33 

Проведення нарад, нарад –семінарів, 

тренінгів щодо професійного розвитку 

педагогічних працівників, які працюють з 

LEGO, лист від 21.03.2019 № 063-2031, 

14.03.2019  №063-1839, від 23.10.2019 №063-

7575. 

 

Створення 

методологічного 

центру з організації 

харчування в закладах 

загальної середньої 

освіти відповідно до 

порядку затвердженого 

рішенням КМР 

Збір та узагальнення інформації РУО 

щодо забезпечення дітей пільгових 

категорій безоплатним харчуванням 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

Січень 

Вересень 

Здійснено збір та узагальнення інформації 

РУО щодо харчування дітей, у тому числі 

пільгових категорій (08.01.2019, 13.09.2019). 

Зібрано та узагальнено інформацію про 

підприємства, що організовують харчування 

учнів та інформацію про вартість харчування 

(14.01.2019, 24.04.2019, 05.09.2019). 

Проведено моніторинг організації 

харчування змін у закладах загальної 

середньої освіти міста Києва у березні та 

червні 2019 року. За результатами складено 

довідки. З 10 по 17 вересня та з 8 по 11 жовтня 

2019 року проведено моніторинг змін в 

організації харчування у закладах загальної 

середньої освіти міста Києва. За результатами 

підготовлено доповідну від 23.10.2019. 

Упродовж 2019 року питання організації 

харчування розглядалося на розширеному 

засіданні Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 14.06.2019 

(підготовлено інформаційно-аналітичні 

матеріали); на нарадах при заступникові 

Київського міського голови 

В.Мондриївському, у тому числі за участі 

голів районних в місті Києві державних 

адміністрацій, керівництва ГУ 

Держпродспоживслужби, керівників 

підприємств-організаторів харчування; на 

нарадах при директорові Департаменту 

освіти і науки з начальниками управлінь 

Моніторинг організації харчування в 

ЗЗСО 

Січень 

Вересень 

Підготовка інформаційної довідки 

щодо організації харчування в ЗЗСО 

Лютий 

Жовтень 

 

Розгляд питання організації 

харчування на нарадах заступників 

начальників РУО (начальників 

відділів) 

Двічі на рік 
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освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 13.02.2019, 26.04.2019, 

28.05.2019, 15.06.2019, 18.09.2019, на 

засіданні круглого столу «Смачні ідеї» 

(21.05.2019), робочій зустрічі у Департаменті 

освіти і науки за участі представників 

районних управлінь освіти та підприємств-

організаторів харчування (липень 2019 року), 

нарадах заступників начальників та 

начальників відділів загальної середньої 

освіти управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій 17.04.2019 та 

12.12.2019, спільних розширених нарадах 

Департаменту освіти і науки та Головного 

управління Держпродспоживслужби в м. 

Києві (24.04.2019, 22.10.2019). Підготовлено 

відповідні інофрмаційно-аналітичні 

матеріали та проєкти рішень. 

Організовано роботу щодо забезпечення 

сертифікації всіх надавачів послуг з 

харчування в закладах освіти у відповідності 

до системи ХАССП. 

3 Оптимізація 

існуючої мережі 

закладів загальної 

середньої освіти 

відповідно до 

потреб мешканців 

міста Києва та 

приведення типів 

закладів загальної 

середньої освіти у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

Проведення 

інвентаризації закладів 

загальної середньої 

освіти та 

наповнюваності класів 

в них з метою 

формування мережі у 

відповідності до потреб 

мешканців міста Києва 

та проведення 

попереднього 

комплектування класів, 

учнів 

Організація та проведення робочих 

зустрічей, нарад із заступниками 

начальників РУО (начальників 

відділів) щодо формування мережі 

класів та ЗЗСО 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

Березень-

квітень 

 

На виконання рішення колегії підготовлено 

наказ ДОН від 11.01.2019 «Про розвиток та 

оптимізацію мережі закладів загальної 

серденьої освіти», від 17.09.2019 № 185 «Про 

стоврення робочої групи з питань розробки 

перспективного плану розвитку  мережі 

закладів загальної середньої освіти міста 

Києва на період 2020-2022 років». 

 Направлено доповідні записки до 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

щодо розвитку мережі закладів освіти міста 

Києва, проблемні питання та пропозиції про 

внесення змін до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» в 

частині обов’язковості й першочерговості 

Збір та узагальнення інформації РУО 

щодо наповнюваності класів та ЗЗСО 

Травень, 

вересень 

 

Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів 

Жовтень-

листопад 

Приведення типів 

закладів загальної 

середньої освіти та їх 

Підготовка наказу ДОН щодо 

формування мережі ЗЗСО та 

виконання рішення Колегії ДОН 

Січень 

 



35 

статутів у відповідність 

до вимог Закону 

України «Про освіту» 

стосовно оптимізації та розвитку 

мережі ЗЗСО 

будівництва об’єктів соціальної сфери (листи 

від 27.12.2018 № 005-1291, від 12.03.2019 № 

063-1773). 

Підготовлено та направлено листи із 

зазначеного питання до Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти (лист 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від 21.08.2019 № 001-2733), Міністерства 

освіти і науки України (лист Департаменту 

освіти і науки від 19.09.2019 № 063-6595), 

Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення, Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного 

контролю, Департаменту містобудування та 

архітектури (листи Департаменту освіти і 

науки від 26.04.2019 №063-3089; № 063-3087; 

№ 063-3085). 

Підготовлено інформаційно-аналітичні 

матеріали щодо стану розвитку мережі, що 

обговорювалися на нарадах з начальниками 

управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій (16.01.2019, 

15.07.2019), робочих зустрічах у 

Департаменті освіти і науки за участі 

спеціалістів районних управлінь освіти, 

нарадах із заступниками начальників 

(начальниками відділів) управлінь освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій (19.03.2019, 17.05.2019, 

12.09.2019); апаратних нарадах при 

директорові Департаменту освіти і науки 

(18.03.2019, 07.05.2019, 29.07.2019, 

02.09.2019), виїзних нарадах Департаменту 

освіти і науки з керівниками закладів освіти  

міста Києва (25.06.2019-05.07.2019), колегіях 

районних управлінь освіти та нарадах 

керівників закладів освіти районів міста 

Проведення робочих зустрічей щодо 

формування мережі ЗЗСО та 

приведення типів закладів загальної 

середньої освіти та їх статутів у 

відповідність до вимог Закону 

України «Про освіту» 

Березень 

 

Проведення 

інвентаризації наявних 

профільних шкіл та 

попереднє формування 

профільних класів 

Узагальнення та аналіз  інформації 

РУО щодо розробки перспективні 

плани розвитку мережі закладів 

загальної середньої освіти на період 

2019-2022 років 

Квітень 

 

Підготовка інформаційної довідки Травень-

червень 
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Києва; вивчалися у грудні 2019 року 

спеціалістами Департаменту освіти і науки в 

управліннях освіти районних в місті Києві 

державних адміністраціях. 

Підготовлено наказ «Про зміни в мережі 

закладів освіти міста Києва від 02.09.2019 № 

175. 

Проведено три робочу застрічі з питань 

розвитку (трансформації) мережі ЗЗСО, 

підготовлено проєкт програми 

трансформації мережі, узагальнену 

інформація направлено до МОНУ. 

Створення 

профорієнтаційно-

консультативного 

центру для учнівської 

молоді та проведення 

моніторингу 

(тестування) учнів 8-11 

класів щодо вибору 

професії 

Інформування РУО та ЗЗСО щодо 

проведення профорієнтаційних 

заходів  

Протягом року 

 

Організовано участь у профорієнтаційних 

заходах, листи на РУО від 18.02.2019 № 063-

1163,  

від 26.03.2019 № 063-2186, 

 від 17.10.2019 № 063-7359, 

 від 29.08.2019 № 063-5992, 

 від 04.10.2019 № 063-7006,   

від 05.11.2019 № 063-7914 

4 Створення умов 

для забезпечення 

територіальної 

доступності освіти 

та виконання 

нормативів 

наповнюваності 

класів 

Будівництво та 

реконструкція ЗЗСО  

Здійснення організаційних заходів 

щодо проведення нарад, колегій, 

робочих зустрічей стосовно 

підготовки ЗО до початку нового 

2019-2020 навчального року 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

Квітень-

Жовтень 

 

 

 

 

 

Підготовлено інформаційно-аналітичні 

матеріали на розширене засідання Колегії 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від 14.06.2019 щодо підготовки закладів 

освіти до нового навчального року; 

оперативну інформацію до Міністерства 

освіти і науки України «Про стан підготовки 

закладів загальної середньої освіти до нового 

2019/2020 навчального року» (02.08.2019 № 

063-5471); інформаційні довідки «Про стан 

підготовки закладів освіти міста Києва до 

нового 2019/2020 навчального року» станом 

на 15.07.2019, 05.08.2019, 15.08.2019; 

29.08.2019, 15.09.2019; інформаційні 

матеріали на наради начальників РУО 

(квітень-вересень), листи головам РДА «Про 

Підготовка інформаційних 

матеріалів з питань підготовки ЗО до 

початку нового 2019-2020 

навчального року 

Квітень-

Жовтень 
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стан підготовки закладів освіти до нового 

2019-2020 навчального року» (23.07.2019, 

05.08.2019, 28.08.2019). 

Оптимізація розподілу 

територій 

обслуговування та 

формування мережі 

класів з нормативом 

наповнення не більше 

30 учнів 

Підготовка наказу ДОН щодо 

організації прийму до 1-х класів 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

Січень 

 

 

Підготовлено наказ Департаменту освіти і 

науки від 22.02.2019 № 50 «Про прийом 

дітей до 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти міста києва у 2019 році» та 

підготовлено інформацію щодо його 

виконання. 

Підготовлено та направлено листи до РУО 

від 15.05.2019, 28.05.2019, 31.05.2019, 

11.06.2019,16.08.2019. 

За результатами узагальнення інформації 

РУО підготовлено інформаційно-аналітичні 

матеріали щодо прийому дітей до 1-х класів 

станом на 15.05.2019, 30.05.2019, 

04.06.2019,18.06.2019, 16.08.2019, 

27.09.2019. 

Упродовж квітня-серпня 2019 року 

розміщувались та оновлювались матеріали 

на сайті Депаратаменту в рубриці «Прийом 

дітей до 1-го класу». 

Робочі зустрічі з РУО щодо 

формування мережі класів та 

закріплення територій 

обслуговування. Узагальнення 

інформації РУО 

Лютий-

березень 

 

Моніторинг стану прийому до 1-х 

класів. Підготовка оперативної 

інформації 

Квітень-

червень 

(щотижнево) 

 

Підготовка аналітичної інформації 

щодо прийому до 1-х класів у 2019 

році 

Серпень-

вересень 

 

Підготовка інформації щодо 

прийому до 1-х класів для 

розміщення на сайті ДОіН 

Квітень-

Червень 

 

Організація та проведення  нарад 

заступників начальників РУО 

(начальників відділів) з питань 

прийому до 1-х класів 

Лютий 

Травень 

5 Координаційна 

робота 

Координація роботи 

щодо забезпечення 

ЗЗСО медичними 

працівниками 

Збір та узагальнення інформації 

щодо забезпечення закладів 

загальної середньої освіти 

медичними працівниками 

 Січень 

Вересень 

 

Зібрано та узагальнено інформацію районних 
управлінь освіти щодо забезпечення закладів 
загальної середньої освіти медичними 
працівниками (15.01.2019, 10.09.2019). 
Забезпечено проходження курсової 
перепідготовки сестер медичних ЗЗСО на базі 
Київського медичного коледжу імені П.І. 
Гаврося ( 120 осіб). 
Підготовлено лист-клопотання до 
Депратаменту охорони здоров`я щодо 
забепечення курсової перепідготовки на 2020 
рік ( від 16.10.2019 № 063-7349). 
Проведено щоденний моніторинг відсутності 
учнів через захворюваність на грип та ГРВІ 

Координація роботи щодо 

проведення курсової перепідготовки 

медичних сестер ЗЗСО 

 Лютий, 

Травень, 

Листопад, 

Грудень, 

Моніторинг стану роботи ЗЗСО в 

епідемічний період. Підготовка 

оперативної інформації. 

 Протягом року 

(за 

необхідності) 
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та призупинення освітнього процесу у ЗЗСО 
міста Києва та щоденне інформування 
КМДА, ДОЗ, Київського лабораторного 
центру МОЗ ( грудень 2018-березень 2019 
років). 
Зібрано та узагальнено інформацію від 
районних управлінь освіти щодо проведення 
верифікації про щеплення проти кору учнів 
ЗЗСО міста Києва, інформацію про 
спеціалістів РУО, визначених 
координаторами за проведення верифікації 
(16.09.2019).  
Підготовлено листи до Департаменту 
охорони здоров`я (20.06.2019. 24.09.2019). 
Взято участь: 
-  у Національній конференції з 
неінфекційних хвороб 928.05.2019);  
- у роботі Круглого столу з нагоди 
Всесвітнього дня; першої медичної допомоги 
(26.09.2019); 
- у роботі Круглого столу у Центрі 
громадського здоровя м.Києва (16.09.2019); 
- у роботі круглого столу Київської міської 
організації Товариства Червоного Хреста 
України на тему: «Україна-спалах кору» 
(серпень 2019); 
- у Національноуму семінарі з верифікації 
даних вакцинального статусу школярів та 
мікропланування заходів з імунізації (18.12.-
19.12.2019). 

6 Видача та 

підтвердження  

видачі документів 

про освіту 

 

Робота з документами, 

призначеними для 

використання на 

території інших держав 

Заходи щодо проставлення апостиля 

на документах 

Наказ МОНУ від 

10.03.2009 № 

220 

Протягом року 

(у міру 

надходження) 

Здійснено організаційні заходи щодо 

проставлення апостиля, за результатми 

підготовлено та направлено 212 листів до 

МОНУ щодо проставлення апостиля на 

документах. 

Організаційні заходи 

щодо видачі документів 

про освіту 

Підготовка листів-дозволів на друк 

документів про освіту (для ЗО, що 

отримали ліцензію на надання 

загальної середньої освіти) 

Квітень-

червень 

Підготовлено 62 листи-дозволи на друк 

документів про освіту (для ЗО, що отримали 

ліцензію на надання загальної середньої 

освіти). 
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 Інше     Протягом року Взято участь у проведенні перевірки 

ліцензійних вимог 6 приватних ЗЗСО. 

Опрацьовано та надано відповідь на 48 

запитів на інформацію; 65 звернень 

громадян, що надійшли до Департаменту та 

КМДА. 

Сектор інклюзивного навчання 

1 Реформування/ 

перепрофілювання

/трансформація 

інтернатних 

закладів. 

Оновлення 

матеріально-

технічної бази та 

проведення 

капітальних 

ремонтів 

Оптимізація мережі 

спеціальних 

загальноосвітніх та 

загальноосвітніх 

санаторних шкіл-

інтернатів 

Аналіз кількісних та якісних 

показників щодо контингенту учнів з 

особливими освітніми потребами, які 

здобувають освіту спеціальних 

загальноосвітніх та загальноосвітніх 

санаторних школах-інтернатів  

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Інклюзивна та 

спеціальна 

освіта» 

Січень, 

Червень, 

Вересень 

Проаналізовано мережу шкіл-інтернатів. 

Cпільно із районними в місті Києві 

державними адміністраціями здійснюються 

організаційно-правові заходи щодо 

реорганізації (трансформації) інтернатних 

закладів освіти.  

     Змінено тип і найменування санаторної 

школи-інтернату І-ІІ ступенів № 20 

Шевченківського району м. Києва на 

санаторну школу І-ІІ ступенів 

Шевченківського району м. Києва. 

      Проєкти рішень щодо перейменування та 

реорганізації загальноосвітнього навчального  

закладу   І-ІІ   ступенів   «Загальноосвітня   

школа-інтернат №  19», спеціальної школи-

інтернату № 5 ім. Я.П. Батюка, дитячого 

будинку «Малятко» згідно регламенту 

проходить погодження у Київській міській 

раді. 

     На початок 2019-2020 навчального року 

кількість учнів, які здобувають освіту у 

закладах освіти інтернатного типу становить 

5470 осіб. 

      Станом на 01.10.2019 року загальна 

кількість випускників загальноосвітніх 

спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) Києва 

становить 233 особи, з них: працевлаштовані 

14 осіб; залишилися навчатися в системі 

загальної середньої освіти міста Києва – 75; 

вступили до вищих закладів освіти І-ІІ рівня 

акредитації – 22; до вищих закладів освіти 
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ІІІ-ІV рівня акредитації – 43; здобувають 

освіту за робітничими професіями в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти– 

63 особи. Решта учнів - виїхали за межі 

міста. 

Системна підготовка 

педагогічних 

працівників, які 

працюють у 

спеціальних закладах 

освіти 

Круглий стіл «Організація якісного 

освітнього процесу для дітей з 

різними порушеннями» 

Вересень 

 

На освітній дистанційній платформі  

розміщені зразки електронних уроків з 

української мови та літератури для дітей з 

особливими потребами (понад 250); 

розроблено модулі «Організація особистісно 

орієнтованого навчання у ЗЗСО» (методики 

навчання дітей з ознаками дислексії); 

«Застосування теорії множинності інтелекту 

у процесі навчання іноземної мови» 

(навчання дітей з особливими освітніми 

потребами).  

Педагогічні працівники спеціальних закладів 

освіти пройшли курси підвищення 

кваліфікації для педагогічних працівників у 

ІППО КУ імені Бориса Грінченка та 

отримали консультації під час засідань 

районних методичних об’єднань, брали 

участь у тематичних робочих зустрічах, 

конференціях щодо роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Оновлення 

матеріально-технічної 

бази у спеціальних 

закладах освіти 

Моніторинг оновлення матеріально-

технічної бази у спеціальних 

закладах освіти 

Грудень Виконано згідно з планом роботи 

Проведення 

капітальних ремонтів у 

спеціальних закладах 

загальної середньої 

освіти 

Моніторинг проведення капітальних 

ремонтів у спеціальних закладах 

загальної середньої освіти 

Листопад-

квітень 

Виконано згідно з планом роботи 

2 Реалізація та 

поширення моделі 

інклюзивного 

Проведення 

моніторингу кількості 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

Аналіз кількості дітей з особливими 

освітніми потребами дошкільного 

віку та планування перспективи 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Листопад Здійснено моніторинг, за підсумками якого у 

2019 -2020 н.р. кількість  дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивних класах 

становитиме - 987 та 661 дитина, зазначеної 
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навчання у 

закладах освіти 

закладах дошкільної 

освіти віком від 3 до 6 

років з метою вчасної 

підготовки закладів 

загальної середньої 

освіти до прийому дітей 

на навчання в 

інклюзивних та 

спеціальних класах 

розвитку мережі інклюзивних та 

спеціальних класів 

Підпрограма 

«Інклюзивна та 

спеціальна 

освіта» 

 

категорії, здобуватимуть освіту у 

спеціальних класах. 

Розширення мережі 

спеціальних та 

інклюзивних класів 

(груп) у закладах 

дошкільної, загальної 

середньої освіти 

відповідно до потреб 

мешканців міста Києва 

Моніторинг утворення мережі 

спеціальних та інклюзивних класів у 

закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти відповідно до 

потреб мешканців міста Києва 

Квітень - 

вересень 

У 2019-2020 навчальному році в 157 

закладах загальної середньої освіти (у 2018 

році - 127 шкіл) функціонують 558 

інклюзивних класів (у 2018 році - 385 класів), 

у яких навчаються 1018 дітей з особливими 

освітніми потребами (у 2018 році – 800 дітей 

з ООП). У 2019 році показник кількості шкіл 

та учнів збільшився на 20 %.  

У 19 ЗЗСО функціонують 50 спеціальних 

класів, в яких здобувають освіту 459 осіб з 

особливими освітніми потребами. 

Проведено моніторинг щодо потреби 

супроводу асистентом дитини осіб з 

особливими освітніми потребами. У 64 

закладах освіти, з них у 45 закладах 

загальної середньої освіти та 18 закладах 

дошкільної освіти потребують супроводу 

асистента дитини - 120 дітей зі складними 

порушенями. Представнки Департаменту 

взяли участь у 3-х міжвідомчих нарадах 

щодо запровадження експерименту послуги 

супроводу дітей зі складними порушеннями 

асистентом дитини під час інклюзивного 

навчання. 

Обладнання 

медіатеками та іншим 

устаткуванням закладів 

загальної середньої 

освіти 

Моніторинг обладнання медіатеками 

та іншим устаткуванням закладів 

загальної середньої освіти 

Листопад З метою  забезпечення освітніх потреб дітей 

з особливими освітніми потребами у 

закладах загальної середньої освіти, в яких 

функціоують спеціальні та інклюзивні класи, 
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поетапно облаштовується безпечне 

середовище.  

За результатами проведеного моніторингу 

кількість закладів середньої освіти, в яких 

обладнані ресурсні кімнати становить 80.  

Діти з особливими освітніми потребами 

мають змогу відпочити і розвиватися у 

спеціально обладнаному освітньому 

просторі який розділений на зони: 

психологічного розвантаження, формування 

навичок самообслуговування, інших видів 

діяльності. 

Системна підготовка 

педагогічних 

працівників та фахівців, 

які працюють у 

закладах освіти щодо 

роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами (семінари, 

круглі столи тощо) 

Круглий стіл «Організація якісного 

освітнього процесу для дітей з 

різними порушеннями»  

Березень Проведено навчання за програмами Нової 

української школи для 117 асистентів 

учителів та 37 фахівців ІРЦ. 

В рамках реалізації проєкту ВФ «КРОК ЗА 

КРОКОМ» «Інституалізація 

«універсального» асистента вчителя в 

Україні» 

Проведено 3 фокус-групи з метою вивчення 

досвіду практики асистентів вчителів та 

розробки профілю асистента вчителя, у тому 

числі професійної підготовки (18-

19.11.2019). До участі у фокус групах 

залучено: 

17 вчителів інклюзивних класів, 17 

асистентів учителів, 17 заступників 

керівників ЗЗСО до уповноважень яких 

належить організація інклюзивної форми 

навчання. 

Залучено викладачів Університету Грінченка 

до розробки професійного Профілю 

асистента вчителя.    
3 Розширення 

мережі 

інклюзивно-

ресурсних центрів. 

Забезпечення 

Створення інклюзивно-

ресурсних центрів (далі 

– ІРЦ) 

Підготовка рішення Київської 

міської ради про створення 9 

інклюзивно-ресурсних центрів в 

місті Києві. 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Інклюзивна та 

Січень - 

березень 

Відповідно до нормативних докуметів один 

інклюзивно-ресурсний центр утворюється на 

12 тис. дитячого населення у районі міста.  

Планом державних статистичних 

спостережень розробка даних щодо кількості 
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психолого-

педагогічного 

супроводу дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами у 

закладах освіти 

Конкурс на заміщення вакантних 

посад керівників інклюзивно-

ресурсних центрів  

спеціальна 

освіта» 

 

дитячого населення  від 2 до 18 років в 

розрізі районів міста Києва не передбачена. 

Внаслідок чого Департаментом здійснюється 

моніторинг про кількість населення, 

зазначеної категорії з метою визначення 

середніх даних про кількість дитячого 

населення у розрізі районів міста. 

Опрацьовано зауваження Департаменту 

фінансів до проєкту рішення Київської 

міської ради «Про створення інклюзивно-

ресурсних центрів». Планується створити 7  

інклюзивно-ресурсних центрів. 

Забезпечення системної 

підготовки фахівців 

ІРЦ  

Круглий стіл «Організація якісного 

освітнього процесу для дітей з 

різними порушеннями» 

Березень Двадцять три фахівці інклюзивно-ресурсних 

центрів з 3 по 7.06. та 1-2.07.2019 на базі 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка пройшли підвищення кваліфікації 

та отримали відповідні сертифікати КУ імені 

Бориса Грінченка. 

 Тринадцять фахівців ІРЦ успішно склали 

Всеукраїнський іспит і отримали 

сертифікати на право користування 

психодіагностичними методиками WISC-IV, 

Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD.    

  Для директорів та фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів проведено: 

- 8 робочих нарад,  

-1 міжсекторну нараду за участі, директорів 

Київського міського та 10-и районних 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, 5-и реабілітаційних центрів з питань 

співпраці та функцій роботи асистента 

дитини; 

- 1 освітній практикум щодо організації 

роботи в інклюзивно-ресурсних центрах та 

роботи в автоматизованій системі «ІРЦ». 

З 12 по 15.11.2019 два директори 

інклюзивно-ресурсних центрів та методист 

Ресурсного центру підтримки інклюзивної 
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освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка 

пройшли навчання щодо використання 

Міжнародної класифікації обмежень 

життєдіяльності в контексті інклюзивної 

освіти та отримали сертифікати тренерів. 

Представники Департаменту, Ресурсного 

центру підтримки інклюзиівної освіти ІППО 

КУ імені Бориса Грінченка, інклюзивно-

ресурсних центрів та закладів загальної 

середньої освіти 22-23.11.2019 взяли участь 

у роботі міжнародного форуму «Навчання 

без перешкод: як зробити українські школи 

інклюзивними». 

4 Партнерська 

підтримка 

фахівців серед 

колег, інклюзивно-

ресурсних центрів, 

громадських 

організацій, з 

метою поширення 

передового 

досвіду і кращих 

практик для 

створення у 

закладах освіти 

якісного 

освітнього 

процесу 

Створення освітньої 

платформи для 

можливості взаємодії 

вчителів, науковців, 

громадських 

організацій, 

батьківської 

громадськості 

Круглий стіл спільно з 

педагогічними працівниками, 

науковцями, громадськими 

організаціями, батьківською 

громадськістю 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Інклюзивна та 

спеціальна 

освіта» 

 

Квітень Представники Департаменту, директори ІРЦ 

взяли участь у: 

- міжнародній конференції «Шкільне 

навчання для дітей з синдромом Дауна та 

розладом спектру аутизму. Підготовка до 

самостійного життя та працевлаштування» 

спільно з ВБО « Даун Синдром» (5-

6.12.2019); 

- у робочій зустрічі з представниками 

Департаменту соціальної політики, 

соціальних служб, громадських організацій 

та благодійних фондів, з метою обговорення 

та започаткування реєстру бази надавачів 

послуг супроводу асистента дитини для 

дітей зі складними порушеннями 

(12.12.2019). 

 На сайті Ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти КУ імені Бориса 

Грінченка (http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua) 

фахівцями Ресурсного центру ведеться 

рубрика «Запитуйте-відповідаємо». На 

допомогу педагогічним працівникам на сайті 

публікується інформація про новітні 

технології стосовно роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 
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Відділ позашкільної освіти 

1 Розвиток мережі 

закладів 

позашкільної 

освіти відповідно 

до освітніх, 

культурних, 

духовних потреб 

та запитів 

населення 

Проведення 

моніторингу щодо 

використання 

нерухомого майна 

закладами позашкільної 

освіти 

Моніторинг стану використання 

нерухомого майна закладами 

позашкільної освіти за цільовим 

призначенням 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Позашкільна 

освіта» 

Протягом року Проведено організаційні заходи щодо 

вивчення питання стосовно  використання 

нерухомого майна закладами позашкільної 

освіти. Моніторинг стану використання 

нерухомого майна закладами позашкільної 

освіти за цільовим призначенням 

заплановано на 2020 рік. 

У 2019 році в системі освіти міста Києва 

функціонує 41 заклад позашкільної освіти, з 

них 5 закладів - міського підпорядкування, 36 

закладів - районного підпорядкування. 

Всього позашкільною освітою в закладах 

позашкільної освіти охоплено 78383 дітей, які 

відвідують 5086 гуртків.  

2 Створення 

сучасного 

освітнього 

середовища в 

закладах 

позашкільної 

освіти  

 

Зміцнення матеріально-

технічної бази ЗПО 

шляхом придбання 

обладнання та розвитку 

гурткової роботи за 

різними напрямами 

позашкільної освіти у 

тому числі придбання 

комплексного 

обладнання для 

забезпечення діяльності 

гуртків  (груп) з 

інклюзивним 

навчанням у закладах 

позашкільної освіти 

Оновлення матеріальної бази та 

придбання обладнання для 41 

закладу позашкільної освіти 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Позашкільна 

освіта» 

 

Протягом року Частково оновлено навчально-матеріальну 

базу в усіх  закладах позашкільної освіти: 

проведено ремонтні роботи, придбано 

необхідне обладнання, навчальне знаряддя 

тощо. З метою забезпечення доступу до 

позашкільної освіти  в закладах позашкільної 

освіти столиці дітей з особливими освітніми 

потребами у 28 ЗПО організовано інклюзивне 

навчання, в яких працює 19 інклюзивних груп 

для 249 вихованців з особливими освітніми 

потребами. 

Відкрито реконструйовану художню 

композицію «Зорі та Сузір’я» Київського 

Палацу дітей та юнацтва (червень 2019 року). 

Станом на 15 грудня 2019 року тривають 

організаційні заходи щодо забезпечення 

приміщенням закладу позашкільної освіти 

«Київська Мала академія наук учнівської 

молоді». 

Створення та реалізація  

пілотного проекту 

«Інноваційна система 

Здійснення організаційно-

методичних заходів пілотного 

Протягом року У рамках реалізації  пілотного проєкту 

«Інноваційна система допрофільної 

підготовки та профільного навчання учнів на 
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допрофільної 

підготовки та 

профільного навчання 

учнів на базі закладу 

позашкільної освіти» 

проекту на базі  Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

базі закладу позашкільної освіти» на базі 

Київського Палацу дітей та юнацтва 

розроблено проект Положення про міський 

Мережевий центр допрофільної підготовки та 

профільного навчання; презентовано досвід 

роботи з організації професійного 

самовизначення та профільного навчання на 

Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти»; забезпечено проведення літніх 

профільних шкіл та таборів PROFI camр, 

літньої наукової школи; розроблено та 

погоджено Інститутом модернізації змісту 

освіти МОН України  навчальну програму 

«Свідомий вибір» для учнів 8-9 класів та 16 

навчальних програм спецкурсів для учнів 10-

11 класів; розроблено анкети та 

проанкетовано 450 осіб з числа  учнівської 

молоді; тривають ідивідуальні консультації 

психологів, налагоджено співпрацю з 

Міською службою зайнятості населення в 

м.Києві щодо використання професіограм і 

психограм,  роботи зі схемою аналізу 

професій. 

Створення та реалізація  

пілотного проекту 

«Концептуальні основи 

модернізації змісту 

позашкільної освіти» 

Здійснення організаційно-

методичних заходів пілотного 

проекту на базі Центру творчості 

дітей та юнацтва «Шевченківець»  

Протягом року Організовано та проведено Всеукраїнський 

науково-методичний семінар «Концептуальні 

основи модернізації змісту позашкільної 

освіти» (квітень 2019 року), в якому взяли 

участь майже 100 учасників з різних областей 

України – Волинської, Житомирської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Рівненської, Хмельницької, 

Черкаської, Чернігівської та міста Києва 

(Інститут педагогіки НАПН України). 

Визначено комплект методів та технологій 

модернізації змісту позашкільної освіти; 

критерії, показники та рівні ефективності 

модернізації змісту позашкільної освіти; 
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обґрунтовано концептуальні основи 

модернізації змісту позашкільної освіти на 

основі узагальнення констатуючих даних; 

розроблено: 

- матрицю та карти формування 

компетентностей педагога-позашкільника; 

- проєкт «Положення про навчально-

методичний комплект до програмного 

забезпечення позашкільної освіти»; 

- проєкт «Положення про освітню програму 

позашкільного навчального закладу»; 

- «Методичні рекомендації щодо змісту та 

оформлення навчальних програм з 

позашкільної освіти»;  

- навчальні програми за різними напрямами 

позашкільної освіти, 19 з яких отримали 

відповідний гриф Міністерства освіти і науки 

України; 

- організовано розгляд та схвалення на 

засіданні кафедри методики та психології 

дошкільної і початкової освіти Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка 5 навчальних програм.  

Створення та реалізація  

експериментального 

проекту «Музейна 

педагогіка» на базі ЗПО 

Здійснення організаційно-

методичних заходів щодо реалізації 

експериментального проекту на базі 

Київської Малої академії наук 

Протягом року У рамках реалізації освітньо-

культурологічного проекту "Музейна 

педагогіка" проведено організаційно-

методичні заходи. Зокрема: 

- проведено презентацію проєкту «Музейна 

педагогіка в освітньо-культурному просторі 

Києва: проблеми, сьогодення, перспектива» в 

Національному музеї літератури України 

(квітень 2019 року); 

- створено робочу, контактну та творчі групи;  

- розроблено інформаційно-методичний 

навігатор «Музейна педагогіка в освітньому 

просторі Києва: проблеми сьогодення та 

перспективи»; 
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- створено дорожню карту «Реалізація 

проекту в музейних закладах, закладах вищої 

освіти, закладах загальної середньої освіти». 

3 Створення 

сучасної моделі 

реалізації 

основних напрямів 

позашкільної 

освіти щодо 

формування 

ключових 

компетентностей 

дітей та учнівської 

молоді, 

поширення 

неформальної 

освіти 

Забезпечення 

національно-

патріотичного 

виховання учнів міста 

Києва шляхом 

проведення освітніх 

заходів, націлених на 

піднесення престижу 

української мови, 

культури, історичної 

пам’яті, інтеграції 

патріотичного 

виховання в освітній 

процес 

Проведення 10 заходів національно-

патріотичного спрямування, 

націлених на піднесення престижу 

української мови, культури, 

історичної пам`яті: 

- конкурс читців поезії Т.Шевченка; 

 - Районні та Міський етап 

Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

- Вручення паспортів кращим учням 

ЗЗСО м. Києва; 

- «Патріотичний НОН-СТОП» 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Позашкільна 

освіта» 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

Квітень-

Червень 

 

 

Серпень 

 

Жовтень 

Протягом звітного періоду забезпечено 

проведення 12 заходів національно-

патріотичного спрямування, націлених на 

піднесення престижу української мови, 

культури, історичної пам`яті: 

- 4 конкурси: міський конкурс 

екскурсоводів (19.01.2019); міський конкурс 

читців, присвячений творчості Тараса 

Шевченка (13.03.2019); ХІІІ Міський конкурс 

«Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені 

його створювати» (14.05.2019);  

- 4 фестивалі: міський фестиваль-

конкурс юних поетів «Поетична 

весна#Український контент» (21.03.2019); 

ХІІІ міський фестиваль-конкурс авторської 

пісні та співаної поезії «Творчість 

юних#український контент» (24.04.2019); ХI  

фестиваль-конкурс дитячих театральних 

колективів навчальних закладів міста Києва 

«Срібне джерело»  (15.05.2019); Міський  

національно-патріотичний фестиваль 

«Патріотичний Non-stop», присвячений Дню 

Захисника України (28.09.2019); 

-  міські військово-спортивні 

національно-патріотичні змагання серед 

учнівської молоді «Честь і звитяга» 

присвячені Дню добровольця (17.03.2019);  

- ІІ (міський) етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») (03-09.06); 

- забезпечено участь команди міста Києва у 

Всеукраїнському етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») (03-14.07.2019); 
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- забезпечено участь кращих учнів ЗЗСО в 

урочистій церемонії  вручення парвспортів 

громадянина України Київським міським 

головою (23 серпня 2019 року). 

Розвиток державно-

громадського 

управління освітою 

шляхом проведення 

тематичних заходів 

Проведення 10 тематичних заходів  Протягом року Протягом звітного року: 

- впроваджено 6 проєктів: патріотичний 

проєкт «Україна. Вільна.  Неподільна» до 

Дня Соборності України (січень 2019); 

проєкт «Безпечний Інтернет» для лідерів 

учнівського самоврядування (січень-травень 

2019); відеопроєкт до Дня пам’яті Героїв 

Крут» (15-31.01.2019); пошуково-

дослідницький марафон учнівської молоді до 

Дня Героїв Небесної Сотні «Воїни світла у 

моєму серці» (21.02.2019); постійнодіючий 

загальноміський національно-патріотичний 

відеопроект «Яке прекрасне рідне слово! 

Воно -  не світ, а всі світи!» (лютий, листопад 

2019); постійнодіючий міський проєкт 

«Школа без булінгу. Сім`я без насильства 

365» (протягом 2019 року); 

- забезпечено проведення 2 акцій: 

міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої 

акції учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і боротьби» 

(09.02.2019); міської акції учнівської молоді 

міста Києва «Пізнай свій край – пізнай себе» 

(21.09.2019); 

- круглого столу за участі учнівської 

молоді міста Києва «Чорнобиль. Десятиліття 

потому: як це було» (25.04.2019); 

- 52 туристсько-краєзнавчого зліту 

учнів навчальних закладів м. Києва (17-

19.05.2019); 

- забезпечено участь школярів міста 

Києва у Церемонії підняття Державного 

Прапора України біля будівлі Київської 

міської ради (23.08.2019);  
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- проведено 2 зустрчі: 

- у рамках реалізації проєкту  «Ми партнери: 

Київська міська влада та Київська міська рада 

старшокласників»  представників Київської 

міської ради старшокласників із заступником 

голови КМДА Мондриївським В.М. 

(26.09.2019); 

- зустріч учнів ЗЗСО з видатними світовим 

гросмейстером у форматі «Зустрічі в 

шаховому клубі» (листопад 2019 року). 

Проведення заходів за 

напрямами 

позашкільної освіти 

Проведення тематичних заходів: 

- Київський вальс-2019;  

- Шаховий турнір «Кришталева 

тура-2019»; 

- Київська міська спартакіада 

«Здоровий киянин»; 

- «Мистецька фортеця» 

Травень, 

Листопад 

Проведено 4  тематичних заходи: 

- XIV міський фестиваль-конкурс серед 

випускників 11-х класів закладів загальної 

середньої освіти столиці  «Київський вальс - 

2019» (18.05.2019);  

-  ІV Кубок Київського міського голови з 

шахів «Кришталева тура» (14-15.05.2019); 

- Київська міська спартакіада «Здоровий 

киянин» (вересень 2019); 

- VІІІ міська профорієнтаційна  гра  

«Мистецька фортеця» (24.04.2019). 

Забезпечено проведення: 

-  чемпіонату міста Києва з баскетболу 3х3 

«Шкільна баскетбольна ліга» серед дівчат 

закладів загальної середньої освіти» 

(01.03.2019);  

- чемпіонату міста Києва з баскетболу 3х3 

«Шкільна баскетбольна ліга» серед юнаків 

закладів загальної середньої освіти» (05-

06.03.2019); 

- екологічного конкурсу «Збережімо птахів» 

(березень 2019);  

- міського конкурсу фотографії та графічних 

робіт серед дітей та учнівської молоді міста 

Києва (22.04.2019); 

- відкритих змагань учнівської молоді зі 

спортивного орієнтування у міжсезоння 

(17.03.2019);  
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- міського етапу змагань з футзалу (Шкільна 

футзальна ліга України) (08-10.04.2019);  

- спартакіади допризивної молоді з військово-

спортивного семиборства (06-10.05.2019);  

- чемпіонату міста Києва з волейболу серед 

юнаків та дівчат ЗЗСО (13-16.05.2019);  

-  «Різдвяний кубок» з радіокерованих 

автомоделей багі (12-13.01.2019);  

- міські відкриті змагання з вільнолітаючих, 

кордових та радіокерованих авіамоделей у 

приміщенні серед учнівської молоді ( 09, 

23.02.2019);   

- відкрита першість м. Києва з 

судномодельного спорту серед учнівської 

молоді у приміщенні (09-10.02.2019, 23-

24.02.2019);   

- відкриті змагання на Кубок КПДЮ з 

радіокерованих автомоделей  (22-

25.02.2019);   

- конкурс учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання  

(02.03.2019); 

-  першість міста Києва з судномодельного 

спорту. Кімнатні моделі (старша вікова 

група, клас Е)  (23-24.03.2019);   

- першість міста Києва з автомодельного 

спорту з трасових автомоделей (юнаки, 

юніори). Класи моделей:  PR-24,  G-12, G-

12st. (30.03.2019). 

Започатковано міські змагання з міні-

футболу серед збірних команд 7-8 класів 

закладів загальної середньої освіти м. Києва 

«Кубок мера Києва 2019/2020». 

Участь дітей у міських, 

всеукраїнських, 

міжнародних 

конкурсах, змаганнях, 

фестивалях тощо, 

Проведення тематичних заходів (за 

окремими планами) 

Протягом року Забезпечено проведення міських етапів та 

участь у: 

- Всеукраїнському конкурсі на кращий 

інноваційний урок фізичної культури та урок 
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відповідно до 

затверджених 

Міністерством освіти і 

науки України планів та 

заходів 

фізичної культури з елементами футболу (13-

21.03.2019); 

- Всеукраїнськогму фестивалю-конкурсі 

«Молодь обирає здоров`я» (квітень, вереснгь 

2019); 

- Всеукраїнському спортивно-масовому 

заході серед дітей «Олімпійське лелеченя» 

(22.05.2019);  

- Всеукраїнському Олімпійському уроці для 

учнів закладів загальної середньої освіти в 

рамках Олімпійського тижня (07.09.2019); 

- Чемпіонаті України, трасові моделі, 

національні класи. ІІІ ранг на Кубку України 

з автомодельного спорту серед учнівської 

молоді (юніори), (трасові моделі), класи  G-

12st., G-12, G-15, G-33, вантажівка (25-

27.01.2019); 

- Кубку України – 1 етап, трасові моделі, 

міжнародні класи ІІІ ранг (15-17.02.2019);  

- Чемпіонаті України (дорослі, юніори, 

юнаки) з радіокерованих моделей. Класи 

шосейних і позашляхових перегонів у 

приміщенні; ІІІ-ІV ранг (22-25.03.2019); 

- Чемпіонаті України (юніори, юнаки) 

радіокеровані моделі, класи позашляхових та 

шосейних перегонів, присвячений 28-й 

річниці Незалежності України, (ІV ранг)    (18 

– 25.08.2019);  

- Кубку України «Радіокеровані моделі 

танків» (07-08.09.2019);  

- Кубку України – 3 етап, радіокеровані 

моделі, класи шосейних перегонів (ІІІ ранг ) 

(13-15.09.2019);  

- Всеукраїнських відкритих змагання 

учнівської молоді (молодші юнаки, старші 

юнаки) зі спортивної радіопеленгації (ІV 

ранг)  (20-22.09.2019. 
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Організація дозвілля 

дітей під час канікул, 

проведення новорічних 

та різдвяних свят з 

використанням 

компетентнісного 

підходу 

Проведення заходів  час канікул: 

- організація роботи пришкільних 

таборів відпочинку; 

- організація проведення новорічно-

різдвяних свят для дітей м. Києва 

Червень 

 

Грудень 

Організовано та забезпечено роботу  таборів 

відпочинку з денним перебуванням дітей на 

базі закладів загальної середньої освіти міста 

Києва (03-27.06.2019). Протягом зазначеного 

періоду у 74 таборах відпочило 6783 дітей з 

числа учнів закладаів загальної середньої 

освіти міста Києва, серед яких на безоплатній 

основі - 597 дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки.  У період з 03 

до 27 червня роботою 566 мовних дитячих 

таборів охоплено 10817 дітей.  

 З 18 до 28 грудня 2019 року  організовано 

проведення новорічно-різдвяних свят для 

дітей та учнівської молоді з числа учнів 

закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти, які 

потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки.  

Розвиток мережі  

таборів відпочинку з 

денним перебуванням 

дітей та мовних таборів 

на базі закладів освіти 

міста Києва 

Організаційні заходи з питань роботи 

пришкільних таборів відпочинку 

Червень У порівнянні з попереднім періодом (червень 

2018 року) організованим відпочинком на 

базі закладів закладів загальної середньої 

освіти м.Києва  загальної охоплено на 615 

дітей більше, при загальному зростанні 

кількості таборів на 7 одиниць (2018 рік: 67 

таборів, 6168 дітей; 2019 рік: 74 табори, 6783 

дітей). 

 У звітному періоді (03-27.06.2019) 

забезпечено проведення моніторингу стану 

організації роботи таборів відпочинку з 

денним перебуванням дітей на базі закладів 

загальної середньої освіти міста Києва (наказ 

ДОН від 03.06.2019 № 139 « Про здійснення 

моніторингу стану організації роботи таборів 

відпочинку з денним перебуванням дітей на 

базі закладів освіти міста Києва в 2019 році»). 

4 Створення 

психологічно-

комфортного 

Проведення семінарів, 

тренінгів-практикумів 

для педагогічної та 

Організація та проведення семінарів, 

тренінгів-практикумів для 

педагогічної та батьківської 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Протягом року Організовано участь педагогічних 

працівників міста Києва у двусторонньому 

проекті співпраці «Нова Українська Школа – 
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середовища в 

закладах 

позашкільної 

освіти  

батьківської 

громадськості з метою 

ефективного 

попередження 

небезпечних 

залежностей у 

дитячому та 

підлітковому 

середовищі 

громадськості з попередження 

небезпечних залежностей у дитячому 

та підлітковому середовищі 

Підпрограма 

«Позашкільна 

освіта» 

 

Поділись добром» (м. Вільнюс) (липень- 

жовтень 2019 року); 

започатковано загальноміський проєкт 

«Школа без булінгу. Сім`я без 

насильства.365» (вересень 2019) . 

Проведено: 

- круглий стіл «Школа-територія безпеки 

дітей та відповідальності для дорослих» з 

питань протидії булінгу та взаємодії закладів 

освіти з правоохоронними органами та 

службами за участі представників Головного 

територіального управління юстиції, Служби 

у справах дітей та сім’ї, відділу ювенальної 

превенції управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції 

України, Другого центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

- заходи з керівниками закладів освіти щодо 

законодавчих вимог у сфері протидії булінгу;  

- тренінги «Булінг в освітньому процесі: 

профілактика і реагування, «Механізми 

створення безпечного освітнього 

середовища»;  

- нараду методистів районних науково-

методичних центрів, які відповідають за 

роботу психологічної служби з пиьтань 

протидії булінгу; 

 - засідання Школи молодого соціального 

педагога «Завдання соціального педагога 

закладу освіти щодо профілактики булінгу». 

 Забезпечено участь педагогічних 

працівників у засіданнях: Другої практичної 

конференції «Безпека в сучасних закладах 

освіти: психологічна підтримка та захист»; 

Третьої практичної конференції «Безпека в 

закладах освіти від учня до вчителя» що були 

організовані редакцією журналу 

"Надзвичайна ситуація +" за підтримки 
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Міністерства освіти та науки України , 

Державною служби з надзвичайних ситуацій. 

Проведення заходів з 

питань протидії булінгу 

в учнівському 

середовищі 

Організація та проведення семінарів, 

тренінгів-практикумів для учнів з 

питань протидії булінгу  

Протягом року Протягом звітного періоду в ЗЗСО міста 

Києва проведено зустрічі  учасників 

освітнього процесу працівниками відділу 

ювенальної превенції ГУ НП України в місті 

Києві,  

впроваджено експериментальну модель 

співпраці закладів загальної середньої освіти 

та поліції «Шкільний офіцер поліції».  

Започатковано загальноміський проєкт 

«Школа без булінгу. Сім`я без 

насильства.365» (вересень 2019) . 

Управління закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти 

Відділ професійної освіти 

1 Формування 

освітнього 

середовища 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

міста   

Створення центрів 

професійної освіти для 

окремих галузей 

економіки шляхом 

оптимізації: 

− Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і 

архітектури та 

Київського 

професійного ліцею 

будівництва і 

комунального 

господарства; 

− ДНЗ 

«Міжрегіональне вище 

професійне училище 

автомобільного 

транспорту та 

будівельної 

механізації» та ДПТНЗ 

Вдосконалення мережі закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з урахуванням модернізації 

матеріально-технічної бази та потреб 

ринку праці.  

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки»  

Підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) освіта» 

Протягом року 

 

У  2019 році функціонувало 23 заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти  з 

контингентом 12 208  учнів з 119 професій. 

Забезпечення комунальними 

послугами та енергоносіями 

Щокварталу 

 

Профінансувано виплати заробітної плати, 

стипендії, комунальних послуг та 

енергоносіїв у 23 закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти в повному 

обсязі. 

Забезпечення продуктами 

харчування учнів соціально-

захищених категорій   

Щокварталу 

 

Профінансовано виплати на харчування 

учнів соціально-захищених категорій 23 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти здійснювалось в повному обсязі.  
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«Міжрегіональний 

центр ювелірного 

мистецтва м .Києва»; 

ДНЗ «Київський центр 

професійно-технічної 

освіти» та ДПТНЗ 

«Київське вище 

професійне училище 

машинобудування та 

комп'ютерно-

інтегрованих 

технологій»  

Створення сучасних 

навчально-практичних 

центрів з підготовки 

фахівців різного 

галузевого 

спрямування на базі 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти  

Створення навчально-практичних 

центрів з підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації з професій: 

«Маляр», «Штукатур», 

«Опоряджувальник будівельний» із 

використанням матеріалів і 

технологій групи «Sniezka»; 

альтернативних джерел енергії; 

сервісних послуг; 

з професій декоративно-прикладного 

мистецтва 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки»  

Підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) освіта» 

 

Щокварталу 

 

Відкрито навчально-практичні Центри:  

- у Державному навчальному закладі 

«Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» центр 

з відновлювальних джерел енергетики за 

професією «Майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлювальної 

енергетики» 13.11.2019 році; 

- у Київському вищому професійному 

училищі будівництва і архітектури 

навчально-практичний центр «Sniezka» для 

професійної підготовки робітників за 

професією «Маляр» 04.12.2019 році  

2 Модернізація та 

оновлення 

ресурсного 

забезпечення 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти  

Придбання обладнання 

та устаткування, 

модернізація 

навчально-виробничих 

майстерень, кабінетів 

професійної та 

загальноосвітньої 

підготовки, 

лабораторій, 

спортивної та актової 

зали, інших приміщень  

Здійснення організаційних заходів на 

придбання обладнання та 

устаткування навчально-виробничих 

майстерень за рахунок коштів від 

виробничої діяльності, оренди тощо. 

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019-2023 

роки» 

Підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта».   

 

Щокварталу 

 

Придбано за звітний період комп’ютерну 

техніку, обладнання і інвентар для 

харчоблоків і виробничих майстерень та 

кімнат загального користування.   
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3 Здійснення 

капітального 

ремонту на 

об’єктах закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Проведення 

капітального ремонту: 

- заміна вікон, 

- приміщень 

(харчоблоків) із 

заміною обладнання, 

- спортивних залів з 

допоміжними 

приміщеннями, 

- інше (приміщень, 

місць загального 

користування, фасадів, 

вхідних груп, 

покрівель, 

електричних мереж, 

інженерних мереж 

(ХВП, ГВП, ЦО, 

каналізації), 

забезпечення 

архітектурної 

доступності до 

закладів)  

Здійснення організаційних заходів 

для проведення капітального 

ремонту в закладах професійної 

(професійно-технічної освіти).  

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки»  

Підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) освіта» 

Щокварталу 

 

Для здійснення капітальних ремонтів на 

об’єктах закладів ПТО було виділено 13,3 

млн грн. 

4 Створення умов 

для формування 

якісного 

трудового 

потенціалу 

столиці  

Проведення заходів 

щодо підвищення 

кваліфікації кухарів 

Здійснення організаційних заходів 

для проведення підвищення 

кваліфікації  здобувачів освіти за 

професією «Кухар». 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки»  

Підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) освіта» 

Щокварталу 

 

Здійснено фінансування  на суму 499,7 тис. 

грн для забезпечення організаційних заходів 

з підвищення кваліфікації  здобувачів освіти 

за професією «Кухар»  

Проведення конкурсів професійної 

майстерності за професіями: 

- «Офіціант»; 

- «Кухар»; 

- «Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електрообладнання»; 

- «Маляр»; 

- «Електрозварник ручного 

зварювання» 

Березень-

Травень, 

Листопад 

 

Забезпечено участь учнів у 4 міських 

конкурсах фахової майстерності з професій: 

- «Офіціант» 21.03.2019 року у 

Київському вищому професійному училищі 

№ 33; 

- «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електрообладнання» 

02.04.2019 року у ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»; 
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- «Кухар» 04.04.2019 року у ДНЗ 

«Центр професійної освіти технологій та 

дизайну м. Києва»; 

- «Маляр»11.04.2019 року у 

Київському професійному енергетичному 

ліцеї; 

- «Електрозварник ручного 

зварювання» 19.11.2019 року у Київському 

професійному ліцеї будівництва і 

комунального господарства 

5. Забезпечення 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

системами 

протипожежного 

захисту  

Оснащення приміщень  

системами 

протипожежного 

захисту (автоматичною 

пожежною 

сигналізацією та 

оповіщенням про 

пожежу)   

Здійснення організаційних заходів 

щодо оснащення приміщень 

системами протипожежного захисту 

(автоматичною пожежною 

сигналізацією та оповіщенням про 

пожежу) 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки»  

Підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) освіта» 

Щокварталу 

 

Оснащено 19 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти системами 

протипожежного захисту (автоматичною 

пожежною сигналізацією та оповіщенням 

про пожежу)  

6. Підвищення 

орієнтації галузі 

освіти на потреби 

ринку праці 

Посилення співпраці 

між навчальними 

закладами та науково-

дослідницькими 

установами/підприємст

вами з метою 

професійного 

спрямування учнівської 

молоді шляхом 

проведення 

профорієнтаційних 

заходів з популяризації 

робітничих професій 

для:  

- самовизначення та 

обрання професій; 

- формування 

кар’єрного зростання 

здобувачів освіти; 

Проведення профорієнтаційних 

заходів: «Світ майбутньої професії» 

на базі закладів загальної середньої 

освіти міста Києва; 

«Сучасна профорієнтація школярів» 

для учнів закладів загальної 

середньої освіти міста Києва на 

провідних підприємствах столиці; 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки»  

Підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) освіта» 

Щокварталу 

 

Проведено профорієнтаційний захід «Світ 

майбутньої професії» за участю 23 закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

для учнівської молоді випускних класів та їх 

батьків на базі середніх загальноосвітніх шкіл 

м. Києва: у Подільському районі 08.02.2019, 

Солом’янському районі 13.02.2019, 

Шевченківському району 22.02.2019, 

Святошинському районі 28.02.2019, у 

Шевченківському районі (березень 2019), 

Деснянському районі (березень 2019) 

Проведено екскурсії з учнями закладів 

загальної середньої освіти. Зокрема, ЗЗСО № 

280 на базі «Заводу пожежно-рятувальної 

техніки Tital»; ЗЗСО № 148 ім. І. Багряного у 

відділенні Філії № 45 ПАТ КБ 

«Приватбанку»; ЗЗСО № 284 у відділення 

Київ-121 Київської міської дирекції АТ 

«Укрпошта»; ЗЗСО № 36 на базу 
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- формування 

лідерських якостей та 

креативності в умовах 

соціального простору  

Комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень Голосіївського району 

Проведення циклу занять для 

учнівського самоврядування закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за участі Громадської 

організації «Поруч» 

Щокварталу 

 

Проведено цикл занять для учнівського 

самоврядування 23 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за участі 

Громадської організації «Поруч» у 

Державного навчального закладу «Центр 

професійної освіти технологій та дизайну м. 

Києва» 30.01.2019 року; 28.05-29.05.2019 

року; 22.09.2019 року; 20.11.2019 року 

Міський огляд художньої 

самодіяльності, декоративно-

прикладного, образотворчого 

мистецтв, технічної творчості серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.   

Червень Проведено фестиваль – нагородження 

переможців оглядів-конкурсів серед учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти «Творча молодь запрошує - 2019» 

29.05.2019 року 

Загальноміське легкоатлетичне 

спортивне свято серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти міста Києва присвячене 

Міжнародному Дню захисту дітей та 

Дню Києва 

Червень Проведено захід «Я маю право» присвячений 

до Міжнародного дня захисту дітей та Дня 

Києва у парку  Т. Шевченка за підтримки 

партнерів USAID I UNISEF 02.06.2019 року 

Змагання із спортивного туризму 

присвяченому Дню туризму 

Вересень  Проведено змагання із спортивного туризму 

серед команд 23 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на базі 

Київського професійного енергетичного 

ліцею, присвяченого Дню туризму 24.09.2019 

Провести міський військово-

патріотичний конкурс серед учнів 

«Ми патріоти твої, Україно!», 

присвячений Дню Збройних сил 

України 

Грудень  Проведено військово-патріотичний конкурс 

серед учнівської молоді на базі Київського 

професійного ліцею будівництва і 

комунального господарства 11.12.2019 

Відділ науки, прогнозування та аналізу цільових програм 

1 Вища освіта і 

наука 

Забезпечити 

координацію діяльності 

закладів вищої освіти 

Участь у семінарі для директорів  

закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації міста Києва з питань 

організації та проведення 

Доручення, 

накази листи  

МОН.  

 

Лютий 

Травень 

Листопад 

 

Здійснено інформаційне забезпечення 

керівників закладів  

вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації державної 

форми власності, які передані на 
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комунальної форми 

власності м. Києва  

зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2019 році. 

 фінансування з бюджету м. Києва та закладу 

вищої освіти, що належить до сфери 

управління виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

держадміністрації) – Київського університету 

імені Бориса Грінченка щодо участі у 

семінарі з питань організації та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 

році. 

Участь у заходах з обговорення 

питань щодо проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти у 

2019 році. 

Доручення, 

накази листи 

МОН. 

Лютий – 

травень 

 

Здійснено інформаційне забезпечення 

керівників закладів  

вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації державної 

власності, які передані на фінансування з 

бюджету м. Києва та закладу вищої освіти, 

що належить до сфери управління 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської держадміністрації) – 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка та взято участь у заходах з 

обговорення питань проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти у 2019 році. 

Організація та проведення зустрічей 

керівництва Київської міської 

державної адміністрації зі 

студентськими та педагогічними 

колективами закладів вищої освіти 

міста Києва. 

Окремі 

доручення 

КМДА. 

 

Протягом року 

 

Здійснено інформаційне забзпечення 

керівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації державної власності, які передані 

на фінансування з бюджету м. Києва щодо 

проведення зустрічей керівництва Київської 

міської державної адміністрації з питань 

діяльності та фінансового забезпечення 

закладів вищої освіти. 

Збір, аналіз та узагальнення 

статистичної звітності про стан і 

розвиток закладів вищої освіти. 

 

Підпрограма 

«Фахова 

передвища, вища 

освіта і наука». 

Доручення, 

накази листи 

МОН. 

 

Протягом року 

 

Зібрано, проаналізовано та узагальнено 

статистичну звітність щодо: кількості 

студентів закладів вищої освіти комунальної 

та державної форм власності І-ІV рівнів 

акредитації, які мають право на реалізацію 

додаткових муніципальних гарантій киянам-

учасникам антитерористичної операції, 

бійцям-добровольцям, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та 
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державного суверенітету на сході України, 

членам сімей загиблих (померлих) киян, які 

брали участь в проведенні АТО та киянам-

учасникам АТО, які перебувають в полоні або 

зникли безвісти; наявності кафедр безпеки 

життєдіяльності у закладах вищої освіти 

м. Києва; уповноважених осіб (керівників 

підрозділів) з питань запобігання та 

виявлення корупції у вищих навчальних 

закладах м. Києва; 

проходження студентами закладів вищої 

освіти міста Києва навчальної практики на 

базі структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); кількості 

здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних групах закладів 

вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації державної 

форми власності, які передано на 

фінансування з бюджету м. Києва; кількості 

учнів (студентів) І курсу закладів вищої 

освіти І-ІІ рівнів акредитації державної 

форми власності, які передано на 

фінансування з бюджету м. Києва; переліку 

цілісних майнових комплексів закладів вищої 

освіти І-ІІ рівнів акредитації державної 

форми власності, які передано на 

фінансування з бюджету м. Києва; об’єктів 

логістичної інфраструктури (студентські 

гуртожитки); медичного обслуговування 

студентів закладів вищої освіти. 

Здійснення організації 

інформаційного забезпечення 

закладів вищої освіти. 

Доручення, 

накази листи 

МОН. 

Протягом року Здійснено інформаційне забезпечення 

закладів вищої освіти щодо проведення: 

селекторних нарад організованих 

Міністерством освіти і науки України; 

міжнародних, всеукраїнських конкурсів, 

змагань, акцій, виставок, проектів, заходів 

тощо. Опрацьовано та погоджено, в межах 
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повноважень, делегованих Департаменту 

освіти і науки, Міністерством освіти і науки 

України пропозиції закладів вищої освіти І-

ІV рівнів акредитації міста Києва (у тому 

числі наукових установ медичного 

спрямування) щодо обсягів випуску та 

прийому за державним замовленням. 

Опрацьовано звернення громадян, листи, 

інформаційні запити, депутатські запити з 

питань вищої освіти та науки. Надано 

консультації громадянам по телефону з 

питань вищої освіти. 

Організаційне забезпечення 

проведення освітнього фестивалю 

управлінської майстерності «Kyiv 

EdFest». 

Наказ ДОН  Березень 

Жовтень 

Організовано та проведено тижневий освітній 

фестиваль управлінської майстерності «Kyiv 

EdFest» (березень, жовтень). Програма 

фестивалів:   - -

https://don.kyivcity.gov.ua/content/edfest-

2019.html (березень); 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/ed-fest.html 

(жовтень) 

 

2 Робота з 

обдарованою 

учнівською 

молоддю  

Створити умови для 

виявлення та розвитку 

обдарованої та 

талановитої учнівської 

молоді  

Організація та проведення ІІ 

(міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

Накази МОН 

України, ДОН  

Січень ‒ 

травень 

Здійснено організаційні заходи щодо 

проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України. 

Видано наказ ДОН від 29.10.2019 № 655 «Про 

організацію та проведення І (районного) та ІІ 

(міського) етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Київського територіального 

відділення Малої академії наук України 

(Київської Малої академії наук учнівської 

молоді) у 2018-2019 навчальному році» 

Організація та проведення нарад-

семінарів з питання захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

Листи ДОН  Протягом року Здійснено організаційні заходи щодо  

проведення нарад-семінарів з питання 

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/edfest-2019.html
https://don.kyivcity.gov.ua/content/edfest-2019.html
https://don.kyivcity.gov.ua/content/ed-fest.html
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Фестиваль стартапів «Сlass ідея» 

серед здобувачів освіти та 

педагогічних працівників   

Наказ ДОН Квітень  Організовано та проведено фестиваль 

стартапів «Сlass ідея» (Наказ ДОН «Про 

організацію та проведення фестивалю 

стартапів «Сlass ідея» від 24.01.2019 № 20) 

серед здобувачів освіти та педагогічних 

працівників. 

Інформаційні матеріали за посиланням: 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/classideya-

2019.html 

Організація та проведення «Дня 

Наума-розумника!» 

Наказ, листи 

ДОН 

Жовтень -

Грудень 

Організовано та проведено свято «День 

наума – розумника!» (Наказ ДОН «Про 

організацію та проведення 

свята «День Наума – розумника!» 

від 05.11.2019 № 234). Організовано та 

проведено церемонію нагородження 

переможців (13.12.2019). Інформаційні 

матеріали за посиланням: 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/9671.html 

Підготовка документів для 

призначення стипендій Президента 

України  

Лист МОНУ Липень-

серпень 

Узагальнено інформацію щодо підготовки 

документів для призначення стипендій 

Президента України. 

3 Міжнародна та 

регіональна 

співпраця 

Забезпечення  

організації та 

координації 

міжнародного 

співробітництва в 

галузі столичної освіти 

Підготовка інформації про 

заплановані заходи з нагоди 

відзначення Дня Європи в Україні у 

2019 році  

Доручення 

КМДА, листи 

МОН України, 

листи ДОН 

Січень Здійснено щоквартальне та річне 

узагальнення інформації про проведені 

заходи з нагоди відзначення Дня Європи в 

Україні у 2019 році 

Збір та узагальнення звітної 

інформації про: 

- співробітництво із зарубіжними 

закладами освіти; 

- співпрацю з міжнародними 

громадськими організаціями та 

дипломатичними представництвами; 

- діяльність євроклубів, осередків 

дружби; 

- план заходів Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО на 2019 рік. 

Січень-

Березень 

Підготовлено звіт про:  

- співробітництво із зарубіжними закладами 

освіти; 

- співпрацю з міжнародними громадськими 

організаціями та дипломатичними 

представництвами; 

- діяльність євроклубів, осередків дружби; 

- план заходів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

на 2019 рік.  

https://don.kyivcity.gov.ua/content/classideya-2019.html
https://don.kyivcity.gov.ua/content/classideya-2019.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/9671.html
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Збір та узагальнення звітної 

інформації з реалізації Стратегії 

комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018-2021 роки»  

Протягом року Підготовлено щоквартальний та річний звіт з 

реалізації Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 2018-2021 роки» 

Збір та узагальнення звітної 

інформації з реалізації Концепції 

вдосконалення інформування 

громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України 

на 2018 рік» (за рік) 

Протягом року Підготовлено річний звіт з реалізації 

Концепції вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2018 рік».  

Організаційне забезпечення 

проведення конференції учасників 

проекту ПАШ ЮНЕСКО  

Березень Здійснено організаційне забезпечення 

проведення конференції учасників проекту 

ПАШ ЮНЕСКО. Узагальнено інформацію 

щодо учасників проекту ПАШ ЮНЕСКО. 

Організація та проведення ХVІ 

загальноміського конкурсу-

фестивалю «Діалог держав: 

партнерство в освіті» 

Квітень Організовано та проведено ХVІ 

загальноміський конкурс-фестивалю «Діалог 

держав: партнерство в освіті» (квітень 2019). 

Видано наказ ДОН «Про проведення XVI 

загальноміського конкурсу-фестивалю 

"Діалог держав: партнерство в освіті" від 

24.01.2019 № 21 

Організація та проведення заходів:  

- до Європейського тижня 

демократії;  

- щодо реалізації положень 

Комюніке 9-го засідання 

міжурядової українсько-німецької 

комісії із співробітництва у 

справах осіб німецького 

походження, які проживають в 

Україні 

Протягом року Підготовлено звітну інформацію про 

проведені заходи: 

- до Європейського тижня демократії;  

- щодо реалізації положень Комюніке 9-го 

засідання міжурядової українсько-

німецької комісії із співробітництва у 

справах осіб німецького походження, які 

проживають в Україні.  

Опрацювання матеріалів щодо 

виїзду дітей за кордон, закладів 

освіти, підпорядкованих ДОН 

Протягом року Опрацьовано матеріали щодо виїзду закордон 

дітей – учнів закладів освіти, 

підпорядкованих ДОН.  

4 Гранти Київського 

міського голови 

Проведення 

загальноміських 

конкурсів на отримання 

гранту  Київського 

Організаційні заходи щодо 

проведення загальноміського 

конкурсу на отримання грантів 

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019-2023 

роки». 

Січень-

вересень 

Здійснено організаційні заходи щодо 

проведення щорічноого загальноміськоого 

конкурсу на отримання грантів Київського 

міського голови у галузі освіти за напрямами 
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міського голови у галузі 

«Освіта» 

Київського міського голови у галузі 

«Освіта»: 

- підготовка Розпорядження КМГ, 

наказу ДОН:  

- проведення Конкурсу. 

 

Підпрограма 

«Гранти міського 

голови». 

Розпорядження 

Київського 

міського голови, 

Наказ ДОН 

«Заклад з ідеєю» та «Новий освітній простір» 

а саме підготовлено: розпорядження КМГ 

«Про запровадження щорічного 

загальноміського конкурсу на отримання 

грантів Київського міського голови у галузі 

освіти за напрямами «Заклад з ідеєю» та 

«Новий освітній простір» від 13.05.2019 № 

389; наказ ДОН «Про проведення щорічного 

загальноміського конкурсу проектів на 

отримання грантів Київського міського 

голови у галузі освіти за напрямами «Заклад з 

ідеєю» та «Новий освітній простір» від 

10.06.№ 145; розпорядження КМГ «Про 

присудження грантів Київського міського 

голови у галузі освіти у 2019 році» від 

25.11.2019 № 977. 

 5 Підготовка 

фахівців, 

наукових, 

науково-

педагогічних та 

робітничих кадрів, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

кадрів за 

регіональним 

замовленням 

Формування 

регіонального 

замовлення на 

підготовку фахівців у 

закладах фахової 

передвищої та вищої 

освіти з урахуванням 

оплати послуги на 

основі укладених 

договорів  

 

Збір, аналіз та формування 

конкурсних пропозицій закладів 

фахової передвищої освіти щодо 

обсягів прийому на навчання 

фахівців у 2019 році.  

 

 

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019-2023 

роки». 

Підпрограма 

«Підготовка 

фахівців, 

наукових, 

науково-

педагогічних та 

робітничих 

кадрів, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

кадрів за 

регіональним 

замовленням». 

Січень-

Березень 

 

Зібрано, проаналізовано та узагальнено 

конкурсні пропозиції щодо обсягів прийому 

та випуску фахівців за регіональним 

замовленням закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації, які у 2018 році передано на 

фінансування з державного бюджету до 

міського.  

Участь у засіданні комісії з 

розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, 

науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та 

 Квітень-

травень 

Взято участь у засіданні комісії з розміщення 

регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів за кошти бюджету 
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перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва на 2019 рік в 

частині, що стосується. 

міста Києва на 2019 рік. Підготовлено 

матеріали на засідання конкурсної комісії. 

Здійснено аналіз виконання регіонального 

замовлення 2019 року в частині, що 

стосується. 

Надання інформації до проекту 

розпорядження КМДА «Про 

затвердження регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, 

науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва  

на 2019 рік» в частині, що стосується. 

 Травень Надано інформацію до проєкту 

розпорядження КМДА «Про затвердження 

регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів за кошти бюджету 

міста Києва  

на 2019 рік», а саме: доведене регіональне 

замовлення на підготовку фахівців, фактичне 

виконання регіонального замовлення, 

середньостроковий прогноз на 2020-2021 

роки, відхилення в частині, що стосується. 

Інформування керівників закладів 

фахової передвищої освіти щодо 

обсягів регіонального замовлення  на 

підготовку фахівців за кошти 

бюджету міста Києва на 2019 рік.  

 Червень Підготовлено листи на заклади вищої освіти 

І-ІІ рівнів акредитації, які у 2018 році 

передано на фінансування з державного 

бюджету до міського щодо розміщення 

регіонального замовлення у 2019 році на 

підготовку фахівців за кошти бюджету 

м. Києва в частині, що стосується. 

Аналіз виконання обсягів 

регіонального замовлення закладів 

фахової передвищої освіти за 2019 

рік. 

 Вересень-

листопад 

Проведено аналіз виконання обсягів 

регіонального замовлення закладів фахової 

передвищої освіти за 2019 рік. 

6 Прогнозування та 

аналіз системи 

освіти 

 

 

Здійснення заходів 

щодо аналізу звітної 

інформації по галузі 

«Освіта» та міських 

цільових програм 

Узагальнення інформаційних 

матеріалів про результати 

моніторингу та оцінки 

результативності Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року.  

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

11.11.2015 

№ 932. 

Рішення КМР від 

06.07.2017 № 

724/2886 

Щокварталу Забезпечено виконання Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року у галузі «Освіта». Проаналізовано 

та надано пропозиції проєктних ідей до 

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року у галузі «Освіта». 

Узагальнено звіти про результати 

моніторингу та оцінки результативності 

реалізації Плану заходів. 
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Узагальнення звіту про виконання 

завдань Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 

2020 року  

Розпорядження 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 11.05.2016 № 

311 «Про 

затвердження 

Плану роботи з 

виконання у 

2016-2017 роках 

завдань 

Державної 

стратегії 

регіонального 

розвитку на 

період до 2020 

року» 

Двічі на рік Забезпечено узагальнення звітів про 

виконання завдань Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 

року  

Виконання Міської комплексної 

цільової програми «Освіта Києва. 

2019-2023 роки»:  

- збір, аналіз та узагальнення 

інформації;  

- розміщення звіту про виконання 

Програми в Інформаційній 

системі моніторингу програм 

розвитку міста Києва;  

- звітування про виконання 

Програми до структурних 

підрозділів КМДА.  

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019-2023 

роки». 

 

Щокварталу Забезпечено збір та узагальнення річного та 

щоквартальних звітів про виконання Міської 

комплексної цільової програми «Освіта 

Києва. 2019-2023 роки».   

Забезпечено внесення до Інформаційної 

системи моніторингу програм розвитку міста 

Києва інформації про виконання міської 

комплексної цільової програми «Освіта 

Києва. 2019-2023 роки».  

Здійснено звітування про виконання 

Програми до структурних підрозділів КМДА.  

Виконання «Програми економічного 

та соціального розвитку міста Києва 

на 2018-2020 роки» за 2019 рік у 

галузі «Освіта»:  

Рішення 

Київської 

міської ради від 

13.11.2014 

№ 361/361 «Про 

Щокварталу Забезпечено збір, аналіз та узагальнення 

річного та щоквартальних звітів про 

виконання «Програми економічного та 

соціального розвитку міста Києва на 2018-

2020 роки».   
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- збір, аналіз та узагальнення 

інформації;  

- розміщення звіту про виконання 

Програми в Інформаційній 

системі моніторингу програм 

розвитку міста Києва; 

- звітування про виконання 

Програми до структурних 

підрозділів КМДА.  

внесення змін до 

рішення 

Київської 

міської ради від 

29.10.2009 

№ 520/2589 

«Про Порядок 

розроблення, 

затвердження та 

виконання 

міських цільових 

програм у місті 

Києві» 

Забезпечено внесення до Інформаційної 

системи моніторингу програм розвитку міста 

Києва інформації про виконання «Програми 

економічного та соціального розвитку міста 

Києва на 2018-2020 роки».  

Здійснено звітування про виконання 

Програми до структурних підрозділів КМДА.  

Узагальнення інформації про 

результати діяльності у сфері освіти 

за 2018 рік та основні показники 

розвитку міста Києва до щорічного 

звіту голови Київської міської 

державної адміністрації 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

22.02.2000 № 

388 

Червень Забезпечено узагальнення інформації про 

результати діяльності у сфері освіти за 2018 

рік та основні показники розвитку міста 

Києва до щорічного звіту голови Київської 

міської державної адміністрації.  

Узагальнення плану роботи 

Департаменту освіти і науки на 2020 

рік  

Положення про 

ДОН  

Грудень Забезпечено узагальнення інформації для 

підготовки плану роботи Департаменту 

освіти і науки на 2020 рік.  

Узагальнення звіту про роботу 

Департаменту освіти і науки за 2019 

рік 

Положення про 

ДОН  

Грудень Забезпечено узагальнення інформації та 

підготовлено звіт про роботу Департаменту 

освіти і науки за 2019 рік.  

Узагальнення інформації для 

підготовки щомісячних доповідей 

Президенту України 

Доручення 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації  

 

Щомісяця Забезпечено узагальнення інформації для 

підготовки щомісячних доповідей 

Президенту України.  

 

Відділ розвитку інфраструктури освіти 

1 Моніторинг 

розвитку 

матеріально-

технічної бази 

Забезпечити належну 

підготовку закладів 

освіти до 2019-2020 

навчального року та до 

Контроль за виконанням 

розпорядження КМДА «Про 

підготовку  закладів освіти 

комунальної форми власності 

територіальної громади міста Києва 

Розпорядження 

КМДА  

Постійно Під час підготовки до нового 2019-2020 

навчального року відремонтовано 78 дахів, 

51фасад, 40 харчоблоків, замінено вікна у 79 

закладах освіти. 
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закладів освіти 

міста 

роботи в осінньо-

зимовий період  

та закладів професійної (професійно-

технічної) освіти до 2019-2020 

навчального року» 

Аналіз стану виконання 

розпорядження КМДА «Про 

підготовку міського господарства до 

осінньо-зимового періоду 2019-2020 

років» 

Травень- 

жовтень 

Проведено моніторинг готовності міських 

установ та закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період  2019-2020  років. 

Моніторинг та звітування КМДА  

щодо стану мереж елекро-, тепло-, 

водопостачання та дотримання 

температурного режиму в  закладах 

освіти 

Січень-квітень 

 

Жовтень- 

Грудень 

Для забезпечення безперебійної роботи 

закладів освіти в осінньо-зимовий період 

проводився  щоденний моніторинг стану 

мереж тепло-, електро-, водопостачання та 

температурного режиму у приміщеннях 

закладів освіти (відповідна інформація 

щоденно надавалась до ДЖКІ та КМДА)  

Підготовка та надання інформації до 

Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури про завершення 

опалювального сезону 2018- 2019 

років у  закладах освіти. 

Квітень Відповідно до розпорядження КМДА від 

03.04.2019 № 573 «Про закінчення 

опалювального періоду 2018/2019 року в 

місті Києві»  станом на 11.04.2019 заклади 

освіти відключено від теплопостачання.  

Моніторинг готовності  закладів 

освіти до роботи у 2019-2020 

навчальному році  

Липень-

серпень 

Проведено моніторинг готовності закладів 

освіти до нового 2019-2020 навчального року 

Контроль за виконанням заходів 

щодо  підготовки міських установ та 

закладів освіти до роботи в осінньо-

зимовий період 2019-2020 років  

Липень-

вересень 

Проведено моніторинг готовності міських 

установ та закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період  2019-2020 років 

Моніторинг підключення закладів 

освіти до мереж теплопостачання 

Жовтень На виконання розпорядження Київської 

міської державної адміністрації від 

26.09.2019 № 1710 «Про теплозабезпечення 

об’єктів соціальної сфери» управліннями 

освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій спільно з теплопостачальними 

організаціями  своєчасно підключено заклади 

освіти до систем теплопостачання (за 

заявками їх керівників).  
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Підготовка  інформації для 

поновлення сторінки на сайті 

Департаменту освіти і науки 

Постійно Надавалась інформація для поновлення 

сторінки на сайті ДОН 

2 Будівництво нових 

та реконструкція 

існуючих закладів 

освіти 

Провести моніторинг 

виконання Програми 

економічного і 

соціального розвитку м. 

Києва на 2019 рік 

Аналіз стану виконання Програми 

економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2019 рік 

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку м. 

Києва на 2019 рік 

Постійно Проведено  аналіз стану виконання 

Програми соціально-економічного розвитку 

м. Києва на 2019 рік 

Розгляд та погодження планових 

завдань на будівництво і 

реконструкцію закладів освіти   

Положення про 

відділ розвитку 

інфраструктури 

освіти  

Постійно Планові завдання на будівництво та 

реконструкцію опрацьовувались та 

погоджувались у робочому порядку 

Розробка загальноміських програм  Березень Взято участь у розробці загальноміських 

програм 

Розгляд пропозицій районних в місті 

Києві державних адміністрацій до 

проекту Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 

2020 рік по галузі «Освіта». 

Розпорядження 

КМДА 

Листопад Опрацьовано пропозиції РДА, ДБЖЗ до 

проєкту бюджету м. Києва на 2020  рік по 

галузі «Освіта» 

Провести моніторинг 

виконання  Міської 

комплексної цільової 

програми «Освіта 

Києва. 2019-2023 

роки». 

Моніторинг розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти шляхом їх 

будівництва та реконструкції   

 

МКЦП «Освіта 

Києва.2019-2023 

роки»  

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта» 

Травень-

серпень 

Завершено реконструкцію ЗДО № 593 у 

Оболонському районі. 

Моніторинг  будівництва та 

реконструкції закладів загальної 

середньої освіти  

МКЦП 

 «Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Повна загальна 

середня освіта» 

Травень-

серпень 

Завершено реконструкцію ЗЗСО № 42 у 

Дніпровському районі. 

Моніторинг будівництва та 

реконструкції закладів позашкільної 

освіти 

 

МКЦП 

 «Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Позашкільна 

освіта» 

Травень-

серпень 

Проведено моніторинг будівництва та 

реконструкції закладів позашкільної освіти.  
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3 Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів у закладах 

освіти 

Провести моніторинг 

виконання 

енергозберігаючих 

заходів у закладах 

освіти 

Аналіз виконання ремонтних робіт, 

передбачених проектом 

термомодернізація в закладах 

бюджетної сфери у 2019 році. 

Розпорядження 

КМДА від 

04.05.2012  

№ 711 (зі 

змінами) 

Березень-

жовтень 

Виконано термомодернізацію будівель НВК 

«Ластівка» у Оболонському районі, ЗДО 

«Монтессорі-сад» у Дарницькому районі, 

ЗДО № 643 у Голосіївському районі, ЗЗСО 

№ 263 у Деснянському районі.   

4 Охорона праці, 

безпека 

життєдіяльності 

Забезпечити створення 

в районних управліннях 

освіти, закладах  освіти 

міста Києва ефективної 

системи управління з 

питань охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

профілактики 

травматизму під час 

освітнього процесу 

Моніторинг травматизму на 

виробництві та підготовка 

статистичного звіту МОНУ,  

Державному комітету статистики 

України (форма № 7- ТНВ) 

Закон України 

«Про охорону 

праці» 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  від 

30.11.2011 

№1232,  

Наказ 

Державного 

комітету 

статистики 

України від 

18.08.2014 

№ 242,  

Наказ МОНУ від 

13.02.2018 №139 

Січень Проведено моніторинг травматизму на 

виробництві та надано  статистичний звіт 

МОНУ, Державному комітету статистики 

України за форма № 7- ТНВ (18.01.2019). 

 

Моніторинг травматизму під час 

освітнього процесу в закладах освіти 

міста Києва та підготовка 

статистичного звіту МОНУ за 

формою 6/ОП/НВ   

Наказ МОНУ від 

30.08.2001 № 

616 

(зі змінами від 

24.10.2013 № 

1365), 

Наказ МОНУ від 

13.02.2018 №139 

Січень Проведено моніторинг травматизму під час 

освітнього процесу в закладах освіти міста 

Києва та підготовлено статистичний звіт 

МОНУ за формою 6/ОП/НВ  (28.01.2019). 

Моніторинг та підготовка 

статистичного звіту МОНУ про стан 

невиробничого травматизму із 

смертельними наслідками серед 

вихованців, учнів міста Києва за 

формою 6/ОП/НВСН 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  

22.03.2001 

№270, 

Січень, 

Квітень, 

Липень, 

Жовтень 

Проведено моніторинг та підготовлено 

статистичний звіт МОНУ про стан 

невиробничого травматизму із смертельними 

наслідками серед вихованців, учнів міста 

Києва за формою 6/ОП/НВСН 

(28.01.2019,  08.04.2019, 05.07.2019, 

30.09.2019). 
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Наказ МОНУ від 

30.08.2001 № 

616 (із змінами 

наказ МОНУ від 

24.10.2013  

№ 1365), 

Наказ МОНУ від 

13.02.2018 №139 

 

Моніторинг та підготовка 

статистичного звіту МОНУ про 

пожежі, що сталися у закладах освіти 

м. Києва, та наслідки від них за 

формою 6/ОП/ПБ  

Кодекс 

цивільного 

захисту України 

від 01.07.2013  

Наказ МОНУ від 

15.08.2016  №97

4 ,  

Наказ МОНУ від 

13.02.2018 № 

139 

Січень, 

Квітень, 

Липень, 

Жовтень 

Проведено моніторинг та підготовлено 

статистичний звіт МОНУ про пожежі, що 

сталися у закладах освіти м. Києва, та 

наслідки від них за формою 6/ОП/ПБ 

(28.01.2019,  08.04.2019, 05.07.2019, 

30.09.2019). 

 

Моніторинг та підготовка звіту 

МОНУ про дорожньо-транспортні 

пригоди, що сталися за участю водіїв 

автотранспортних засобів, 

підпорядкованих закладам освіти, та 

наслідки від них за формою 

6/ОП/ДТП  

Наказ МОНУ від 

13.02.2018 № 139 

Січень, 

Квітень, 

Липень, 

Жовтень 

Проведено моніторинг та підготовлено 

статистичний звіт МОНУ про дорожньо-

транспортні пригоди, що сталися за участю 

водіїв автотранспортних засобів, 

підпорядкованих закладам освіти, та 

наслідки від них за формою 6/ОП/ДТП 

(28.01.2019,  08.04.2019, 05.07.2019, 

30.09.2019) 

Моніторинг стану роботи закладів 

освіти міста з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та підготовка 

проекту наказу за підсумками 2018 

року 

Закон України 

«Про охорону 

праці», 

Наказ МОНУ від 

26.12.2017 № 

1669,   

Наказ МОНУ від 

13.02.2018 № 

139 

Лютий Проведено моніторинг стану роботи закладів 

освіти міста з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та видано наказ 

Департаменту освіти і науки «Про стан 

роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у закладах освіти міста 

Києва за підсумками 2018 року» від 

29.01.2019 № 24. 

Проведення тематичного міського 

семінару – практикуму для 

спеціалістів районних управлінь 

Наказ МОНУ від 

18.04.2006 № 

304 (зі змінами, 

ІІ, ІV квартал Проведено тематичний міський семінар – 

практикум для спеціалістів районних 

управлінь освіти з питань охорони праці, 
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освіти з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності  

наказ МОНУ від 

22.11.2017 

№1514), 

Наказ МОНУ від 

26.12.2017 

№1669   

безпеки життєдіяльності (10.05.2019 у ЗЗСО 

Дарницького району, 19.11.2019 ДОН). 

Проведення міської наради зі 

спеціалістами районних управлінь 

освіти «Про дотримання вимог 

чинного законодавства з охорони 

праці,  безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки в закладах освіти» 

Закони України 

«Про охорону 

праці», 

Кодекс 

цивільного 

захисту України 

від 01.07.2013,  

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  від 

30.11.2011  

№ 1232, 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  

22.03.2001 № 

270, 

Наказ МОНУ від 

26.12.2017 № 

1669   

Наказ МОНУ від 

30.08.2001 № 

616 (зі змінами 

від 07.10.2013 № 

1365) 

Щокварталу Проведенно міські наради зі спеціалістами 

районних управлінь освіти «Про дотримання 

вимог чинного законодавства з охорони 

праці,  безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки в закладах освіти» (11.01.2019, 

03.04.2019,  17.07.2019, 06.12.2019) 

Проведення «Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності» 

 

Спільний наказ 

МНС України, 

МОНМСУ, 

Державної 

інспекції 

Квітень, 

вересень, 

грудень 

Проведено «Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності»  

(22-28.04.2019, 09-15.09.2019, 

 16-22.12.2019). 
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техногенної 

безпеки України 

від 25.04.2012  

№ 721/519/92 

«Про проведення 

Тижнів знань з 

основ безпеки 

життєдіяльності 

у дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

України» 

Проведення «Тижня безпеки 

дорожнього руху» 

 

Розпорядження 

КМУ  від 

28.03.2018 

№231-р 

Травень, 

листопад 

Проведено «Тиждень безпеки дорожнього 

руху» (06-12.05.2019, 11-17.11.2019). 

 

Проведення фестивалю дружин 

юних пожежних  

Міська цільова 

програма 

розвитку 

територіальної 

підсистеми 

єдиної державної 

системи 

цивільного 

захисту міста 

Києва на 2017-

2019 роки 

(рішення 

Київської 

міської ради від 

08.12.2016 

№540/1544) 

Квітень -

травень 

Проведенно фестиваль дружин юних 

пожежних (зональні етапи з            16-

19.05.2019, фінал 19.05.2019). 

Розгляд  листів, скарг, звернень 

громадян,  депутатських запитів,  

робота з нормативними документами 

Положення про 

відділ розвитку 

інфраструктури 

освіти 

Постійно Опрацьовано листи, скарги, звернення 

громадян,  депутатські запити, що надійшли 

на виконання до відділу 
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Звіт про роботу відділу розвитку 

інфраструктури освіти за 2019 рік  

Положення про 

відділ розвитку 

інфраструктури 

освіти 

Грудень Підготовлено звіт про роботу відділу 

розвитку інфраструктури освіти за 2019 рік 

Підготовка плану роботи на 2020 рік Положення про 

відділ розвитку 

інфраструктури 

освіти 

Грудень Підготовлено план роботи на 2020 рік 

Управління персоналу та правового забезпечення 

Відділ правового забезпечення 

1 Юридичний супровід  реалізації міської 

комплексної цільової програми «Освіта 

Києва. 2019-2021 роки» 

 

Проведення правової експертизи 

проектів розпоряджень КМДА, 

рішень КМР та наказів ДОН 

Положення  про 

Департамент 

освіти і науки 

Протягом року Проведено правову експертизу  рішення 

Київської 

міської ради «Про внесення змін до Міської 

комплексної цільової  програми «Освіта 

Києва.2019-2023 роки» затвердженої 

рішенням  Київської міської ради від 18 

грудня 2018 року № 467/6518.    

2 Юридичний супровід діяльності 

Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Здійснення правової експертизи 

проектів розпоряджень КМДА, 

рішень КМР 

 

Положення  про 

Департамент 

освіти і науки, 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Постійно 

 

Здійснено правову експертизу: 

рішень Київради – 7; 

розпоряджень -  152 з них  119 з питань 

ліцензування. 

Здійснення правової експертизи та 

візування наказів ДОН 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Протягом року Здійснено правову експертизу 1207 наказів, з 

них 252 накази з основної діяльності, 955 – 

кадрові. 

Підготовка та подача звітів до ГУЮ 

м.Києва про видані Департаментом 

освіти і науки накази 

Лист ГУЮ у  

м. Києві 

від 08.11.2010                       

№ 1113/10/12-10 

Протягом року Підготовлено та подано до ГУЮ м.Києва 11 

звітів про видані Департаментом освіти і 

науки накази 

Проведення систематизації 

нормативно-правових актів ДОНМС 

та ДОН за 2018 рік 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Протягом року Проведено систематизацію нормативно-

правових актів за 2018 рік  за результатами 

якої видано наказ Департаменту освіти і 

науки  

Участь у засіданнях комітету з 

державних закупівель 

Положення про 

тендерний 

комітет 

Протягом року Забезпечено участь представника відділу, 

члена тендерного комітету у 20 засіданнях  
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Департаменту 

освіти і науки 

Забезпечення участі у перевірках 

навчальних закладів, районних 

управлінь освіти з питань що 

належать до компетенції ДОН 

Положення про 

Департамент 

освіти і науки  

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Протягом року 

 

Забезпечено участь представників відділу у 

24 перевірках закладів освіти та районних 

управлінь освіти 

Опрацювання матеріалів щодо 

ефективного використання майна 

навчальних закладів та узагальнення 

їх 

Положення про 

Департамент 

освіти і науки 

 

Протягом року 

 

Опрацьовано матеріали щодо ефективного 

використання майна 62 закладів освіти та 

матеріали щодо проведення капітальних 

ремонтів закладів освіти 

Правова експертиза господарських 

договорів 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Протягом року 

 

Здійснено правову експертизу 28 

господарських договорів   

3 Забезпечення нормотворчої діяльності та 

законодавчої ініціативи  в межах 

передбаченого КМДА планом 

Правовий аналіз проектів 

нормативно-правових актів та 

надання пропозицій до них 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення, 

Порядок роботи 

із 

законопроектами 

та іншими 

нормативно-

правовими 

актами у 

виконавчому 

органі Київської 

міської ради 

(Київській 

міській 

державній 

адміністрації), 

затверджений 25 

червня 2013 року 

№1032 

Протягом року Протягом звітного періоду здійснювався 

правовий аналіз проєктів нормативно-

правових актів.  

4 Здійснення методичного керівництва 

юридичних служб управлінь освіти районних 

Інформаційне забезпечення 

юридичних служб управлінь освіти 

 Протягом року Скеровано 8 інформаційних листів до 

районних управлінь освіти, постійно 
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державних адміністрацій м. Києва та 

підвідомчих установ та організацій 

та підвідомчих установ та 

організацій з правових питань 

надавалась методична допомога працівникам 

підвідомчих організацій 

5 Організація претензійно-позовної роботи, 

здійснення аналізу і ведення обліку цієї 

роботи 

Підготовка та оформлення претензій 

у разі виявлення порушень при 

виконанні договорів 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Протягом року 

 

 

Порушень при виконанні договорів не 

виявлено 

6 Позовна робота, представництво інтересів у 

судах 

Підготовка та оформлення позовних 

заяв  та інших процесуальних 

документів 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Протягом року Підготовлено 1 позовну заяву до суду в 

інтересах Департаменту освіти і науки та 

підготовлено всі необхідні процесуальні 

документи по 12 судових справах 

провадження яких розпочато в 2019 році та 

по 16 справах розгляд яких розпочато в 2018 

році 

Представництво в судових інстанціях Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Протягом року Здійснено представництво по 28 судових 

справах в судових інстанціях 

Підтримка бази судових справ Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Протягом року Всі судові справи, стороною, або в якості 

третої особи в яких є Департамент освіти і 

науки занесені в базу, яка постійно 

оновлюється.  

Звітування про судові справи Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Щомісяця Щомісячно подавались звіти до юридичного 

управління апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) про судові справи 

7 Роз'яснення з питань застосування 

законодавства, надання правових 

консультацій з питань, що належать до 

компетенції Департаменту освіти і науки 

Надання методичної допомоги 

працівникам ДОН, керівникам 

навчальних закладів м.Києва 

підпорядкованих ДОН; 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Постійно 

 

Працівниками відділу постійно надавались 

консультації керівникам закладів освіти, 

підпорядкованих ДОН та працівникам ДОН. 

Надання роз`яснень та пропозицій 

щодо застосування законодавства 

що регулює питання ліцензування 

освітньої діяльності 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Постійно Постійно надавались роз`яснення щодо 

законодавства, що регулює питання 

ліцензування, надавались пропозиції в ході 

підготовки розпоряджень стосовно 

ліцензування  

8 Здійснення заходів щодо організації 

підвищення кваліфікації працівників  відділу 

правового забезпечення 

Підвищення кваліфікації працівників 

відділу в Київському міському центрі 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

Закон України 

«Про державну 

службу» 

Відповідно до 

плану 

Київського 

міського 

Центру 

У тимчасових короткотривалих семінарах 

взяли участь: 

Мордалевич І.І. – березень місяць; 

Овдієнко Г.М. –листопад місяць; 

Лендєл Л.П., Овдієнко Г.М. – жовтень; 
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самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

(за потреби) 

Лендєл Л.П., Булаш С.В. –травень; 

Лендєл Л.П., Мордалевич І.І., Булаш С.В.- 

січень 

Участь в нарадах та семінарах, що 

проводяться юридичним 

управлінням апарату КМДА (за 

потреби) 

Закон України 

«Про державну 

службу» 

Протягом року 

 

Працівники відділу взяли участь в нарадах та 

семінарах, що проводились юридичним 

управлінням апарату КМДА 

Участь у семінарах Головного 

територіального управління юстиції 

у м. Києві 

Закон України 

«Про державну 

службу» 

Протягом року Працівники відділу взяли участь в  семінарах 

Головного  територіального управління 

юстиції у м.Києві 

9 Перевірка стану правової роботи КНП 

«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» 

Перевірка стану правової роботи 

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА 

КИЄВА» 

Положення про 

відділ правового 

забезпечення 

Листопад Здійснено перевірку стану правової роботи 

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» 

10 Робота по запобіганню та виявленню корупції 

у Департаменті освіти і науки 

Планування окремих заходів по 

запобіганню та виявленню корупції 

Посадові 

обов’язки 

Протягом року Заходи по запобіганню та виявленню 

корупції здійснювались відповідно до плану. 

Надання звітів в Управління з питань 

запобігання та протидії корупції; 

Посадові 

обов’язки 

Протягом року Щоквартально надавались звіти з питань 

запобігання та протидії корупції в 

Управління з питань запобігання та протидії 

корупції 

Листування з питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Посадові 

обов’язки 

Протягом року Відповідно до посадових обов`язків 

здійснювалось листування з питань 

запобігання та виявлення корупції  

Відділ управління персоналом та кадрового забезпечення навчальних закладів 

1 Методична робота, 

інші заходи в 

освіті 

Забезпечення закладів 

освіти міста Києва 

педагогічними 

працівниками 

Формування замовлення на молодих 

спеціалістів – випускників 

педагогічних закладів вищої освіти 

відповідно до заявок управлінь 

освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій  

МКЦП 

 «Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Підготовка 

фахівців, 

наукових, 

науково-

педагогічних  та 

робітничих 

кадрів, 

підвищення 

Січень-лютий Проведено моніторинг щодо потреби 

управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій у педагогічних 

працівниках - випускниках Київського 

університету імені Бориса Грінченка для 

закладів освіти міста Києва. 

Участь у розподілі випускників 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка та Київському 

університеті імені М.П. 

Драгоманова, які навчалися за 

державним замовленням 

Квітень 14 та 21 травня 2019 року у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка 

відбулися «Ярмарки вакансій» за участю 

керівників освітніх установ м. Києва - 

безпосередніх роботодавців. 

Співорганізатори заходу – Київський міський 
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кваліфікації та 

перепідготовка 

кадрів за 

регіональним 

замовленням» 

центр зайнятості та Київський молодіжний 

центр. В межах проведення «Ярмарку 

вакансій» також відбувся тренінг для 

студентів «Соціальна активність – запорука 

успішного професійного майбутнього» від 

провідного фахівця Київського міського 

центру зайнятості. 

У форматі проведення «Ярмарку вакансій» – 

вільне спілкування студентів Університету з 

роботодавцями щодо отримання конкретного 

місця майбутньої роботи. Також студенти 

отримали консультації від працівників 

кадрових служб районних у м. Києві 

управлінь освіти щодо подальшого 

працевлаштування та інформацію про інші 

актуальні вакансії педагогічних працівників у 

закладах освіти на 2019-2020 навчальний рік. 

У заході взяли участь представники 42 

закладів освіти комунальної та приватної 

форми власності, 10 управлінь освіти 

районних у місті Києві державних 

адміністрацій, 20 компаній і організацій 

різного спрямування та понад 270 студентів 

Університету. 

Моніторинг забезпечення закладів 

освіти міста педагогічними кадрами 

до початку навчального року 

Липень-

серпень 

У вересні 2019 року здійснено моніторинг 

забезпечення закладів освіти міста Києва 

педагогічними кадрами. На початок 2019-

2020 н.р. у закладах освіти міста були 

наявними понад 800 вакансій педагогічних 

працівників. Частково вакансії вдалося 

закрити за рахунок студентів старших курсів 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка, які переведені на індивідуальну 

форму навчання.  

Узагальнення статистичної 

інформації щодо якісного та 

Жовтень - 

листопад 

Станом на 01.12.2019 в освітній галузі міста 

Києва працюють 40738 педагогічних 

працівників, з них:  
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кількісного складу педагогічних 

працівників міста Києва 

- у ЗЗСО (всіх типів) – 24086; 

- у ЗДО – 10259; 

- у ЗПО – 1950; 

- у ЗПТО – 2004; 

- у ДЮСШ – 442; 

- у РНМЦ – 1386; 

- у ЗВО – 766. 

Плинність педагогічних кадрів у місті Києві 

складає 12 %. 

Забезпечення якісного 

відбору, розстановки та 

оновлення керівного 

складу  закладів освіти 

Комплектування закладів освіти 

керівними кадрами 

Рішення 

Київської 

міської ради від 

20 червня 2017 

року         № 

438/2660 «Про 

затвердження 

Порядку 

проведення 

конкурсного 

відбору 

керівників 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

Києва» 

Лютий-

березень 

Директорський корпус закладів дошкільної 

та загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

нараховує 965 осіб, з них ЗЗСО – 433 

керівники, ЗДО – 532 керівники. 

Проведення відбору на заміщення 

вакантних посад керівників закладів 

дошкільної,  загальної середньої та 

позашкільної освіти 

Липень-

серпень 

У 2019 році проведено 4 конкурсних відбори 

кандидатур на заміщення вакантних посад 

керівників  закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти. За результатами конкурсу 

призначено 53 керівники закладів освіти, з 

них на вакантні посади керівників ЗДО – 34 

особи, на вакантні посади керівників  ЗЗСО – 

19 осіб.    

Проведення конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад 

керівників закладів професійно-

технічної освіти 

Липень-

серпень 

За результатами конкурсного відбору 

призначено 3 директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.    

 

Стимулювання 

професійного розвитку 

освітян столиці 

Нагородження переможців та 

лауреатів конкурсу «Вчитель року» 

 Травень-

червень 

У квітні 2019 року відзначено 49 переможців 

та лауреатів ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», з 

них: 

за І місце – 5 осіб; 

за ІІ-ІІІ місце – 10 осіб; 

лауреатів – 34 особи. 
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Переможців та лауреатів відзначено 

Подяками Київського міського голови, 

Грамотами Департаменту освіти і науки та 

грошовими преміями у розмірі: 

за І місце - 16 тис. 692 грн.; 

за ІІ місце – 12 тис. 519 грн.; 

за ІІІ місце – 8 тис. 346 грн. 

Урочистості до Дня працівників 

освіти  

Березень 

Вересень-

Листопад 

За сумлінну працю та з нагоди Дня 

працівників освіти відзначено педагогічних 

працівників міста Києва: 

- нагородами Міністерства освіти і науки 

України – 105 осіб, зокрема, нагрудним 

знаком «Відмінник освіти» - 1 особа, 

Почесною грамотою – 7 осіб,  Грамотою – 11 

осіб, Подякою – 86 осіб; 

- Подякою Київського міського голови – 42 

особи; 

- нагородами Департаменту освіти і науки – 

544 особи, з них: нагрудним знаком 

«Відмінник столичної освіти» - 62 особи, 

Почесною грамотою – 36 осіб, Грамотою – 

167 осіб, Подякою – 279 осіб. 

Атестація педагогічних 

працівників та керівних 

кадрів закладів освіти 

міста Києва 

Забезпечення роботи атестаційної 

комісії ІІІ рівня ДОН 

Типове 

положення про 

атестацію 

педагогічних 

працівників, 

затвердженого 

наказом МОНУ 

від 06 жовтня 

2010 року № 

930, із 

внесеними 

змінами, наказом 

Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України від 20 

Протягом року У 2019 році проведено атестацію 

керівників закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, викладачів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації.  

Департаментом освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у 

2018-2019 навчальному році атестовано на 

відповідність займаній посаді: 

- 120 керівників закладів дошкільної 

освіти; 

- 112 керівників закладів загальної 

середньої навчальних; 

- 12 керівників та 1 заступник 

директора закладів позашкільної освіти; 
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грудня 2011 року  

№1473,  наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 08 

серпня 2013 року         

№ 1135 

на присвоєння/підтвердження 

кваліфікаційних категорій та педагогічних 

звань: 

- 342 педагогічних працівники 

закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації; 

- 195 педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

- 39 методистів районних науково-

методичних центрів управлінь освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій. 

Зокрема, атестація керівників 

закладів освіти міста Києва проводилась у 

новому форматі. У рамках освітнього 

фестивалю управлінської майстерності 

«Kyiev EdFest», який проходив з 25 по 29 

березня 2019 року, керівники закладів освіти 

мали змогу відвідати тренінги, майстер-

класи, мультимедійні кейси та обмінятися 

досвідом управлінської роботи у контексті 

викликів сучасності. 

«Молодий освітянин» Працевлаштування молодих 

спеціалістів – випускників 

випускників ВНЗ педагогічного 

профілю 

 Серпень У заклади освіти міста Києва у вересні-жовтні 

2019 року працевлаштовано 249 випускників 

та студентів старших курсів Київського 

університету імені Бориса Грінченка, з них у 

ЗДО – 40 осіб, у ЗЗСО – 203 особи, у ПЗО – 6 

осіб. 

Виплата одноразової адресної 

допомоги молодим фахівцям, які 

працюють у закладах освіти міста  

Жовтень-

листопад 

У 2019 році виплачено одноразову адресну 

допомогу 3 випускникам Київського 

університету імені Бориса Грінченка, які 

навчалися за денною формою, напрямами 

(спеціальностями) педагогічного профілю за 

рахунок коштів місцевого бюджету та уклали 

договір про роботу в навчальних закладах 

міста Києва на строк не менше, ніж три роки, 

і прибули до місць роботи (наказ 
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Департаменту освіти і науки від  18 жовтня 

2019 року № 215) 

Перспектива освіти  Загальноміський конкурс на 

отримання грантів Київського 

міського голови 

Розпорядження 

Київського 

міського голови 

від 16.08.2016 № 

806 «Про 

запровадження 

щорічного 

загальноміського 

конкурсу на 

отримання 

грантів 

Київського 

міського голови 

у галузі освіти» 

Вересень-

грудень 

Напряму з кадрових питань немає. 

Підготовка проєкту розпорядження 

«Про затвердження регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних  та 

робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів 

за кошти бюджету міста Києва на 

2019 рік» 

МКЦП 

 «Освіта Києва. 

2019-2013 роки» 

Підпрограма 

«Підготовка 

фахівців, 

наукових, 

науково-

педагогічних  та 

робітничих 

кадрів, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

кадрів за 

регіональним 

замовленням» 

 

 

 

 

Лютий У 2019 році підготовлено проект 

розпорядження «Про затвердження 

регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних  та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів за кошти бюджету 

міста Києва на 2019 рік». 

Проведено 3 засідання конкурсних комісій на 

розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних  та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів за кошти бюджету міста Києва. 
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Управління економіки і фінансів 

Відділ фінансів установ освіти 

Планово-економічний відділ 

1 Аналіз 

фінансування 

галузі «Освіта» у 

розрізі підпрограм 

 

Підпрограми: «Професійний розвиток педагогічних працівників 

міста Києва»; «Дошкільна освіта»;  «Повна загальна середня 

освіта»; «Інклюзивна та спеціальна освіта»; «Позашкільна 

освіта»; «Мистецька освіта»; «Підготовка фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним 

замовленням»;  «Професійна (професійно-технічна) освіта»;  

«Фахова передвища, вища освіта і наука»;  «Єдиний 

інформаційно-освітній простір закладів освіти»; «Гранти 

міського голови»  

 Міська 

комплексна 

цільова програма 

«Освіта Києва            

2019–2023 роки»  

Щокварталу Здійснено фінансування у межах 

кошторисних призначень 

2 Аналіз показників 

виконання у 

розрізі підпрограм 

Підпрограми: «Професійний розвиток педагогічних працівників 

міста Києва»; «Дошкільна освіта»;  «Повна загальна середня 

освіта»; «Інклюзивна та спеціальна освіта»; «Позашкільна 

освіта»; «Мистецька освіта»; «Підготовка фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним 

замовленням»;  «Професійна (професійно-технічна) освіта»;  

«Фахова передвища, вища освіта і наука»;  «Єдиний 

інформаційно-освітній простір закладів освіти»; «Гранти 

міського голови»   

 Міська 

комплексна 

цільова програма 

«Освіта Києва            

2019–2023 роки» 

Щокварталу Здійснено фінансування у межах 

кошторисних призначень 

3 Фінансово-

економічне 

забезпечення. 

Складання 

фінансово-

економічної 

документації на 

2019 рік 

Складання та аналіз планів по мережі, штатах та контингентах 

установ, що фінансуються з міського бюджету (планові 

показники, фактичні показники) 

Доручення 

Департаменту 

фінансів КМДА 

від 02.04.2014 р.  

№ 054-4-2-

07/1192 

Січень, 

щорічно 

Виконано 

Складання бюджету у розрізі кодів функціональної та 

економічної класифікації видатків на 2019 рік закладів міського 

підпорядкування 

Бюджетний 

кодекс України 

від 21.06.2001, 

Закон України 

про Державний 

бюджет на 

відповідний рік 

Січень Виконано 
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Формування та складання помісячного розпису видатків на рік 

по закладах міського підпорядкування та в розрізі 

функціональної та економічної класифікації видатків на 2019 

рік 

Бюджетний 

кодекс України 

від 21.06.2001 р, 

Закон України 

про Державний 

бюджет на 

відповідний рік 

Січень Виконано 

Аналіз, складання розрахунків та обґрунтувань до кошторисів 

доходів і видатків закладів міського підпорядкування на 2019 

рік 

Бюджетний 

кодекс України 

від 21.06.2001 р, 

Закон України 

про Державний 

бюджет на 

відповідний рік 

Квітень ‒ 

травень 

 

Виконано 

Складання розподілу показників зведених кошторисів доходів 

та видатків на 2018 рік 

Наказ МФУ від 

28.1.2002 № 57 

Січень ‒ 

квітень 

Виконано 

Складання зведених та індивідуальних кошторисів доходів та 

видатків, загального та спеціального фондів міського бюджету  

Наказ МФУ від 

28.1.2002 № 57 

Січень ‒ 

квітень 

Виконано 

Складання мережі Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту по розпорядниках бюджетних коштів 

Наказ МФУ від 

28.1.2002 № 57 

Січень Виконано 

Складання тарифікаційного списку працівників апарату 

Департаменту освіти і науки на 2019 рік 

Наказ МФУ від 

28.1.2002 № 57 

Січень Сформовано структуру фонду заробітної 

плати по Департаменту 

Складання штатного розпису працівників Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту на 2019 рік 

Наказ МФУ від 

28.1.2002 № 57 

Січень Сформовано штатний розпис апарату 

Департаменту: станом на 01.01.2019; 

18.02.2019; 08.10.2019 

Аналіз, перевірка правильності складання та узгодження 

тарифікаційних списків та штатних розписів по 

підпорядкованих установах та закладах   

Накази 

Міністерства 

фінансів України  

від 28.01.2002 № 

57 та 

Міністерства 

освіти України 

від 15.04.1993 № 

102 

Січень, 

Квітень, 

Вересень,  

Грудень  

 

Перевірено та погоджено штатні розписи по 

підпорядкованих установах та закладах 

Формування помісячного розпису видатків  на 2019 рік по 

бюджетних програмах у програмі 1-С «Бюджет міста» 

Бюджетний 

кодекс України 

від 21.06.2001 р,  

Січень Виконано 
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Закон України 

«Про державний 

бюджет» на 

відповідний рік 

Формування в програмі 1-С «Бюджет міста» зведеного та 

індивідуального кошторису, планів асигнувань доходів та 

видатків загального та спеціального фондів міського бюджету 

 Січень ‒ лютий Виконано 

Розробка, складання та затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2019 рік наказів (програма 1-С) 

Наказ 

Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 

836 «Про деякі 

питання 

запровадження 

програмно-

цільового методу 

складання та 

виконання 

місцевих 

бюджетів» 

Січень ‒ лютий Виконано 

Планова структура заробітної плати на 2020 рік у розрізі 

категорій та видів виплат. Внесення у програму 1-С «Бюджет 

міста» 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Лютий У програму 1-С «Бюджет міста» внесено 

планову структуру заробітної плати на 2019 

рік 

4 Складання 

звітності, контроль 

виконання 

бюджету 

 

Підготовка та подання до Департаменту економіки та 

інвестицій зведеного річного звіту за 2019 рік про виконання 

міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-

2023 роки» в частині фінансування 

Рішення 

Київської 

міської ради від 

29.10.2009 

№ 520/2589 

Січень Виконано 

Виконання Територіальної угоди між виконавчим органом 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Об’єднанням організацій роботодавців м. Києва 

«Федерація роботодавців м. Києва» та Об’єднанням 

профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська 

рада профспілок» на 2018-2019 роки» 

 До 18 січня Виконано 

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік 

(1-С «Бюджет міста») 

Порядок 

казначейського 

обслуговування 

Січень Виконано 
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місцевих 

бюджетів 

Формування та подання до Департаменту економіки та 

інвестицій щомісячного звіту про виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018 рік» в 

частині капітального ремонту 

Рішення 

Київської 

міської ради  

Щомісяця Виконано 

Формування щодекадного звіту про підготовку закладів освіти 

до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 

на 2019 рік у галузі «Освіта» 

 Квітень-

грудень 

Виконано 

Підготовка інформації щодо чисельності працівників 

підпорядкованих закладів та установ освіти 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

До 26 січня Виконано 

Підготовка інформації щодо видатків по бюджетних програмах Доручення 

Департаменту 

фінансів 

До 26 січня, 

щокварталу 

Виконано 

Інформація про видатки на реалізацію ст.57 Закону України 

«Про освіту» 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

До 26 січня, 

щокварталу 

Виконано 

Аналіз харчування по установах, підпорядкованих закладів 

освіти  

м. Києва 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

До 26 січня, 

щокварталу 

Виконано 

Інформація про виконання бюджету м. Києва в галузі «Освіта» 

за 2018 рік 

 Січень Виконано 

Інформація щодо фактичних видатків по заробітній платі 

закладів освіти (Структура заробітної плати установ та закладів 

міського підпорядкування у програмі 1-С) 

Доручення 

Департаменту 

фінансів КМДА 

від 21.02.2014 р 

№ 054-4-1-

10/732 

Щокварталу Виконано 

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм (1-С«Бюджет 

міста») 

Порядок 

казначейського 

обслуговування 

місцевих 

бюджетів 

Щорічно, 

щокварталу 

Виконано 

Розрахунок показників до паспортів бюджетних програм  Щокварталу Виконано 



88 

Звіт щодо стану розрахунків за спожиті енергоносії Лист 

Департаменту 

фінансів від 

06.02.2013  

№ 054-3-3-

04/541 

Щомісяця Виконано 

Контроль про фінансування соціальних виплат Доручення 

Департаменту 

фінансів КМДА 

від 18.11.2013 р.  

№ 054-4-2-

04/6067 

Щотижня Виконано 

Подекадний контроль про стан фінансування заробітної плати   Доручення 

Департаменту 

фінансів КМДА 

від 18.11.2013 р.  

№ 054-4-2-

04/6067 

Щомісяця 

 

Заробітна плата виплачувалась своєчасно та 

у повному обсязі 

Інформація щодо фактичних видатків по заробітній платі 

закладів освіти (Структура заробітної плати установ освіти 

міського підпорядкування в програмі 1-С) 

Доручення 

Департаменту 

фінансів КМДА 

від 21.02.2014 р.  

№ 054-4-1-

10/732 

Щокварталу Заробітна плата виплачувалась своєчасно та 

у повному обсязі 

Звіт про виконання Плану заходів з енергозбереження 

(забезпечення економії бюджетних коштів у розмірі не менше 

1%) 

Рішення 

Київської 

міської ради від 

27.10.2011  

№ 387/6603 

«Про 

затвердження 

«Регіональної 

програми 

підвищення 

енергоефективно

сті на 2011-2015 

роки» 

Щомісяця У 2019 році були виконані заходи з 

енергозбереження: запровадження жорсткого 

режиму економічного використання 

енергоносіїв, ремонт внутрішніх систем 

опалення, заміна радіаторів, утеплення вікон, 

закупівля енерггозберігаючих 

електролампочок. 

Модернізація індивідуальних теплових 

пунктів. 
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Звіт про дотримання лімітів споживання енергоносіїв у 

натуральних показниках для кожної бюджетної установи в 

межах, затверджених у розрізі галузей обґрунтованих лімітів 

споживання 

Розпорядження 

ВОКМР від 

25.02.2015 № 

166  

Щомісяця Виконано 

Контроль за укладенням договорів за кожним видом 

енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених 

відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 

обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності 

дотримання жорсткої економії коштів 

 

Наказ про ліміти 

споживання 

енергоносіїв  

Щомісяця Виконано 

Узагальнення щоквартальних  та щорічних звітів Розпорядження 

від 02.07.2015 р.  

№ 643 

«Про робочі 

групи з 

реалізації 

стратегічних 

ініціатив, 

визначених 

Стратегією 

розвитку міста 

Києва до 2025 

року» 

Щокварталу, 

щороку 

Виконано 

Звіт щодо споживання енергоносіїв підпорядкованих закладів 

освіти КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. Києва»  

Наказ 

Департаменту 

житлово-

комунальної 

інфраструктури 

від 27.03.2015 № 

17-ОД. 

Щомісяця Виконано 

Звіт щодо стану розрахунків за спожиті енергоносії Лист 

Департаменту 

фінансів від 

30.01.2013  

№ 054-3-3-

04/400 

Щомісяця Виконано 
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Підготовка інформацій щодо чисельності працівників 

підпорядкованих закладів та установ освіти  

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Щокварталу Виконано 

Підготовка інформації щодо видатків по бюджетних програмах  Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Щокварталу Виконано 

Інформація про видатки на реалізацію ст.57 Закону України 

«Про освіту», 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Щокварталу Виконано 

Аналіз харчування по установах підпорядкованих закладів 

освіти  

м. Києва 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Щокварталу Виконано 

Аналіз звітів по виконанню та ефективному витрачанню 

бюджетних коштів районними управліннями освіти та 

закладами міського підпорядкування (Програмний модуль 1-С) 

 Щомісяця Проаналізовано виконання бюджету по 

галузі «ОСВІТА» у розрізі КПКВ 

Контроль про стан фінансування закладів загальної середньої та 

закладів професійно-технічної освіти 

Доручення 

Департаменту 

фінансів КМДА 

від 19.06.2015 р.  

№ 054-4-1-

07/1998 

Щомісяця 

 

Виконано 

Упровадження та фінансування громадських проектів-

переможців за результатами конкурсного відбору 

 

Положення про 

громадський 

бюджет міста 

Києва (рішенням 

КМР від 

22.12.2016  

№ 787/1791). 

Протягом року Здійснено реалізацію 21 проекту 

громадського бюджету міста Киева по галузі 

«ОСВІТА» 

Інформація про заходи щодо наповнення бюджету  

м. Києва, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних 

коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни 

Доручення 

Департаменту 

фінансів КМДА 

від 19.03.2015 р.  

№ 054-1-3-

08/884 

Щомісяця Виконано 

5 Складання 

статистичної 

звітності 

Складання звіту: Ф.2-ТР (автотранспорт) Згідно з планом 

статистичних 

робіт   

До 19 січня Виконано згідно з Планом статистичних 

робіт 
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Звіт про прийом учнів до ПТНЗ м. Києва (Ф.6-В-профтех.) Листи МОНУ Червень-

жовтень 

Виконано згідно з Планом статистичних 

робіт 

Звіт про підготовку ПТНЗ м. Києва до нового навчального 

року (Ф.7-В-профтех.) 

Листи МОНУ Липень-

жовтень 

Виконано згідно з Планом статистичних 

робіт 

Складання звітів 

-Ф.3 профтех;  

-Ф.8-В-профтех. 

Наказ 

Держкомстату 

України і МОНУ 

від 03.08.00 № 

259/364 та від 

23.07.99 № 264 

До 11 січня Виконано згідно з Планом статистичних 

робіт 

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах  (Ф.3-2 

профтех.) 

Наказ Мінфіну 

України 1998 р. 

До 23 січня Виконано згідно з Планом статистичних 

робіт 

Аналітичний супровід статистичної звітності відповідно до 

плану статистичних робіт 

Відповідно до 

плану 

статистичних 

робіт МОНУ 

Протягом року Виконано згідно з Планом статистичних 

робіт 

6 Організаційне 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

діяльності  

Підготовка розпорядчих документів (проектів рішень, 

розпоряджень, наказів, тощо) 

 Протягом року Виконано 

Здійснення поточної роботи по виконанню бюджету апарату 

ДОН 

 Постійно Виконано 

Проведення нарад з фінансово-економічними службами 

районних управлінь освіти і підпорядкованих установ та 

закладів освіти 

 Протягом року Виконано 

Формування та надання замовлень на фінансування до 

Департаменту фінансів 

План асигнувань 

на 2019 рік 

Протягом року Щотижнево підготовлені відповідні заявки 

на фінансування до Департаменту фінансів. 

Здійснення фінансування видатків згідно з кошторисними 

призначеннями  

Бюджетний 

кодекс України 

Протягом року  

Складання змін до розподілу показників зведених кошторисів 

доходів та видатків та зведених планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету  

Наказ Мінфіну 

України від 

28.01.02 № 57 

Протягом року Виконано 

Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів з питань 

організації харчування в частині фінансово-економічних питань 

у галузі «Освіта» (розрахунки, моніторинг, аналіз, 

обґрунтування, інформація до нарад тощо) 

 Постійно Підготовлено відповідні матеріали до нарад, 

презентацій, тощо 

Розрахувати вартість натурального продуктового набору в день 

за нормами харчування в закладах дошкільної, загаьної 

 Щокварталу  Виконано 
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середньої освіти згідно з наданими Головним управлінням 

статистики у м. Києві цінами 

Розрахувати вартість натурального продуктового набору в день 

у грошовому забезпеченні для харчування учнів і студентів із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та направити інформацію керівникам закладів 

вищої освіти за їх запитом. 

 На 1 січня, на 1 

вересня 

Виконано 

Контроль стану фінансування для забезпечення харчуванням у 

закладах освіти міста та підготовка аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 

число місяця 

Виконано 

Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів із питань 

заробітної плати та штатних нормативів у галузі «Освіта» 

(розрахунки, моніторинг, аналіз, обґрунтування, інформація до 

нарад тощо) 

 Постійно Виконано 

Організація та проведення балансових комісій на 

підприємствах, в організаціях та установах, що належать до 

сфери управління Департаменту освіти і науки 

 Березень, 

липень 

Підготовлено відповідні матеріали до нарад, 

презентацій, тощо 

7 Формування 

бюджету на 2020 

рік 

Проведення розрахунків та обґрунтувань до проекту бюджету 

на 2020 по Департаменту освіти і науки та підпорядкованих 

установах та закладах  

Бюджетний 

кодекс України 

від 21.06.2001,  

Закон України 

про Державний 

бюджет на 

відповідний рік 

Липень ‒ 

грудень 

Виконано 

Розробка бюджетних запитів на 2020 рік  по бюджетних 

програмах  за програмно-цільовим методом (у програмі 1-С 

«Бюджет міста») та їх коригування 

Вересень ‒ 

грудень 

Виконано 

Проведення розрахунків, підготовка аналітичних матеріалів до 

проекту бюджету на 2020 рік 

Липень ‒ 

грудень 

Виконано 

Формування пропозицій щодо підготовки закладів освіти до 

нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період у 

галузі «Освіта» на 2020 рік 

 Квітень ‒ 

грудень 

Виконано 

Підготовка пропозицій до «Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2020 рік» в частині 

капітального ремонту та подання їх до Департаменту економіки 

та інвестицій  

Рішення 

Київської 

міської ради  

Жовтень -

листопад 

 

Виконано 

Проведення розрахунків та обґрунтувань до проекту бюджету 

на 2020 по Департаменту освіти і науки та підпорядкованих 

установах та закладах  

 

 

 

Бюджетний 

кодекс України 

від 21.06.2001  

Липень- 

грудень 

Виконано 
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Сектор тендерних процедур 

1 Організаційне 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

діяльності 

 

Організація та проведення тендерних процедур згідно з річним 

планом закупівель на 2019 рік 

Закон України 

«Про здійснення 

державних 

закупівель»  

 

Протягом року Організовано та проведено тендерні 

процедури згідно з річним планом закупівель 

на 2019 рік.  

 

Планування здійснення процедур закупівель відповідно до 

затвердженого кошторису, фінансового плану 

Закон України 

«Про здійснення 

державних 

закупівель»,  

Закон України 

«Про здійснення 

державних 

закупівель»,  

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

№ 645 від 

16.10.2018  

Січень Підготовлено план здійснення процедур 

закупівель відповідно до затвердженого 

кошторису, фінансового плану.  

Проведення процедур закупівель та попередньої кваліфікації 

учасників 

Закон України 

«Про здійснення 

державних 

закупівель», 

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

№ 645 від 

16.10.2018  

Постійно Проведено процедури закупівель та 

попередньої кваліфікації учасників.  

Відділ контрольно-аналітичної та організаційної роботи 

1 Робота зі 

зверненнями 

громадян 

Забезпечення 

конституційного права 

громадян на звернення 

до органів виконавчої 

влади та посадових осіб 

цих органів щодо 

реалізації або захисту їх 

Моніторинг організації роботи із 

зверненнями громадян 

управлінь освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій 

Закон України 

«Про звернення 

громадян», 

Указ Президента 

України від 

07.02.2008 

№109/2008 «Про 

Згідно з 

графіком 

Моніторинг організації роботи із 

зверненнями громадян в управліннях освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій проведено відповідно до 

затвердженого графіку. 

Аналіз заяв та звернень громадян за 

2017 рік 

Січень 

 

Проаналізовано заяви та звернення громадян 

за 2018 рік.  
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законних прав та 

інтересів 

Аналіз звернень громадян за І 

квартал 2018 року 

першочергові 

заходи щодо 

забезпечення 

реалізації та 

гарантування 

конституційного 

права на 

звернення до 

органів 

державної влади 

та органів 

місцевого 

самоврядування» 

23 квітня Підготовлено аналіз звернень громадян за І 

квартал 2019 року. 

Аналіз звернень громадян за І 

півріччя 2018 року 

30 червня Підготовлено аналіз звернень громадян за І 

півріччя 2019 року. 

Аналіз звернень та заяв громадян за 9 

місяців 2018року 

25 вересня Підготовлено аналіз звернень та заяв 

громадян за 9 місяців 2019 року. 

Підготувати аналітичні матеріали та 

статистичну звітність щодо стану 

роботи із зверненнями громадян за 

2018 рік 

31 грудня Здійснюється підготовка аналітичних 

матеріалів та татистичного звіту щодо стану 

роботи із зверненнями громадян за 2019 рік, 

який буде завершено після закінчення 

календарного року. 

Забезпечення реалізації 

державної політики у 

сфері ліцензування 

освітньої діяльності 

закладів освіти 

Прийом від уповноважених 

представників дозвільного 

центру документів на здійснення 

ліцензування 

освітньої діяльності 

Закон України 

“Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності”, 

розпорядження 

КМДА від 

09.06.2016 № 

406 «Про 

ліцензування 

освітньої 

діяльності у 

сферах загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти у місті 

Києві» 

Протягом року Прийнято 140 ліцензійних заяв (справ) від 

уповноважених представників дозвільного 

центру документів на здійснення 

ліцензування освітньої діяльності 

Здійснення організаційних заходів 

щодо отримання 

закладами освіти ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності 

Протягом року Видано 10 розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) про видачу ліцензій 

комунальним закладам дошкільної освіти за 

спрощеною процедурою. 

Ліцензовано  550 закладів дошкільної освіти 

комунальної форми власності 

Контроль за додержанням 

ліцензіатами ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності в 

установленому законодавством 

порядку 

Закон України 

“Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності”, 

розпорядження 

Протягом року Проведено 17 перевірок контролю за 

додержанням ліцензіатами ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності в 

установленому законодавством порядку 
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КМДА від 

09.06.2016 № 

406 «Про 

ліцензування 

освітньої 

діяльності у 

сферах загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти у місті 

Києві» 

Надання звітів ЦНАП, ДРСУ 

 

Розпорядження 

виконавчого 

органу  

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 09 червня 

2016 року № 406 

«Про 

ліцензування 

освітньої 

діяльності у 

сферах загальної 

середньої освіти 

та дошкільної 

освіти у місті 

Києві» 

Щокварталу Надання звітів ЦНАП, ДРСУ 

Надання консультацій, роз`яснень та 

пропозицій щодо питання 

ліцензування освітньої діяльності 

Протягом року Надання консультацій, роз`яснень та 

пропозицій щодо питання ліцензування 

освітньої діяльності 

Підготовка проектів розпоряджень з  

видачі ліцензій 

Протягом року Підготовка проєктів розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

 

Видача ліцензій – 110 

Відмова у видачі ліцензій -4 

Залишення без розгляду -1 

Анулювання -4 

Облік виданих ліцензій Протягом року Ведеться облік виданих ліцензій 

Забезпечення  розгляду скарг, заяв, 

звернень громадян та запитів  з 

питань ліцензування 

Протягом року Забезпечено  розгляд скарг, заяв, звернень 

громадян та запитів  з питань ліцензування 

Звіт щодо видачі документів 

дозвільного характеру 

Закон України 

“Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності” 

Щокварталу Підготовлено проєкт звіту 

Звіт щодо видачі документів 

дозвільного характеру за підсумками 

2019 

До 30 січня Підготовлено проєкт звіту 
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2 Прозорість та 

відкритість 

органів виконавчої 

влади 

Забезпечення реалізації 

державної 

інформаційної політики 

Проаналізувати надходження запитів 

від представників засобів масової 

інформації за певними критеріями: 

Закон України 

«Про 

інформацію», 

«Про порядок 

висвітлення 

діяльності 

органів 

державної влади 

та органів 

місцевого 

самоврядування 

в Україні               

засобами масової 

інформації», 

Указ Президента 

України № 

47/2017 «Про 

рішення Ради 

національної 

безпеки і 

оборони України 

від 29 грудня 

2016 року «Про 

Доктрину 

інформаційної 

безпеки 

України», 

Розпорядження 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації 

«Про 

інформаційно-

телекомунікацій

ну систему 

«Єдиний веб-

портал 

До 15 грудня Проаналізовано 

Звіт щодо надходження та 

опрацювання журналістських  

запитів за І-ІІ квартал 

До 25 грудня Підготовлено. 

Семінар - тренінг для співробітників 

Департаменту та закладів освіти 

щодо опрацювання журналістських 

запитів та інформаційного 

законодавства в контексті нового 

Закону України «Про освіту» 

До 1 вересня Проведено, надано методичні рекомендації 

Висвітлення інформації про роботу 

Департаменту у частині, що 

стосується 

Постійно Інформація оприлюднюються постійно 
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територіальної 

громади міста 

Києва»  

Забезпечення права 

громадян на доступ до 

публічної інформації 

Проаналізувати надходження запитів 

на доступ до публічної інформації за 

критеріями: від кого, яким шляхом, 

відповідність запиту законодавству 

«Про доступ до публічної 

інформації» 

Закон України 

«Про доступ до 

публічної 

інформації» 

До 1 грудня Проаналізовано та розміщено на Єдиному 

державному порталі відкритих данних 

Звіт щодо надходження та 

опрацювання запитів на публічну 

інформацію 

 До 20 грудня Підготовлено звіт щодо надходження та 

опрацювання запитів на публічну 

інформацію.  

3 Створення 

сучасної моделі 

реалізації 

основних напрямів 

позашкільної 

освіти щодо 

формування 

ключових 

компетентностей 

дітей та 

учнівської молоді, 

поширення 

неформальної 

освіти  

 

Розвиток державно-

громадського 

управління освітою 

шляхом проведення 

тематичних заходів 

ХVІІ Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна на 

Дніпрових схилах» 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки» 

Підпрограма 

«Позашкільна 

освіта» 

17-19 травня З 17 по 19 травня 2019 року у Києві відбувся 

XVІI Міжнародний фестиваль-конкурс 

дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна 

на Дніпрових схилах». 

У цьому році на Фестиваль завітали майже 

300 учасників із 17 регіонів України (37 міст 

та сіл) та учасники із 7 країн світу: Білорусі, 

Бельгії, Польщі, Чехії, Словенії, Франції та 

Нідерландів. Також у заходах фесту взяли 

участь понад тисячу киян – учасників і 

переможців міських форумів, прес-боїв, 

фотофристайлів, літературних та 

журналістських конкурсів. 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/9064.html 

Київський дитячо-юнацький форум 

«МЕНШІ 18 – МИ МОЖЕМО 

БІЛЬШЕ!» 

26 жовтня 12 жовтня у Київському палаці дітей та 

юнацтва за участі Київського міського 

голови відбувся ІV Київський дитячо-

юнацький форум М18 «Менші 18 – Ми 

можемо більше!». Участь у форумі взяли 

більше 2 тисяч дітей. 

Зірковий гість цьогорічного форуму – Тарас 

Тополя, фронтмен популярного гурту 

«Антитіла», молодіжний посол UNICEF в 

Україні, cпівзасновник БФ «Вільні ЮА», 

волонтер. 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/9518.html 
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Медіа форум  дитячих та 

молодіжних ЗМІ «Відкриваємо 

світові Україну»  

Листопад У рамках проєкту відбулось два заходи: 12 

листопада “На журналістській кухні – 

новачки”! та 30 листопада Форум 

молодіжних медіа столиці «“Медіадіти” в 

соціальних мережах». 

(https://www.palace.kiev.ua)  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

1 Бухгалтерський 

облік та звітність 

Департаменту 

освіти і науки.  

Забезпечення 

поточного 

бухгалтерського 

обліку фінансово-

господарської 

діяльності 

Департаменту 

освіти і науки 

Контроль за 

забезпеченням 

організації 

бухгалтерського обліку 

фінансово-

господарської 

діяльності і 

своєчасного складання 

фінансової та 

бюджетної звітності 

Департаменту освіти і 

науки. 

Опрацювання 

первинних документів:  

здійснення обліку та 

контролю розрахунків 

за бюджетними та 

фінансовими 

зобов’язаннями з 

підприємствами, 

організаціями та 

установами в межах 

кодів функціональної 

та економічної 

класифікації видатків, 

затверджених 

кошторисом на 

бюджетний рік - 

забезпечення 

відображення операцій 

за розрахунками з 

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 

№ 922-VIII зі змінами;  

- Закон України «Про гуманітарну допомогу» зі змінами 

від 22.10.1999 № 1192- XIV; 

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження 

форм документів у сфері державних закупівель»;  

- Постанова КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти» зі змінами; 

- Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 «Про граничні 

суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 

комп'ютерів державними органами, а також 

установами та     організаціями, які утримуються за 

рахунок                державного і місцевих бюджетів» зі 

змінами; 

- Порядок здійснення допорогових закупівель, 

затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав України» 

від 13.04.2016 № 35 На/виконання  п.13 протоколу № 6 

розширеного засідання Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25.09.2018; 

- Наказ Міністерства фінансів України (далі за текстом – 

МФУ) від 12.10.2012 № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі» (121 «Основні засоби», 

122 «Нематеріальні активи», 123 «Запаси» зі змінами; 

- Наказ МФУ від 23.01.2015 № 11 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 

для суб’єктів державного сектору» («Основні засоби», 

Щоденно Здійснено контроль за організацією 

бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності Департаменту, 

складання фінансової та бюджетної 

звітності. 

https://www.palace.kiev.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/922-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/922-19
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дебіторами та 

кредиторами 

«Нематеріальні активи», «Запаси» «Облікова політика» 

зі змінами; 

- Наказ МФУ від 31.12.2013 №1203 «Про затвердження 

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі» зі змінами;  

- Наказ МФУ від 29.12.2015 №1219 «Про затвердження 

деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського 

обліку в державному секторі» зі змінами; Порядок 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі;  

- Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського 

обліку для відображення операцій з активами, 

капіталом та зобов’язаннями розпорядниками 

бюджетних коштів та державними цільовими фондами;  

- Наказ МФУ від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження 

Інструкції щодо застосування економічної класифікації 

видатків бюджету та Інструкції щодо застосування 

класифікації кредитування бюджету» зі змінами;  

- Наказ МФУ від 02.04.2014 № 372 «Про затвердження 

Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та 

зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського 

обліку бюджетних установ» зі змінами;  

- Наказ МФУ від 02.09.2014 №879 «Про затвердження 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» 

зі змінами;  

- Наказ МФУ України від 17.06.2015  № 572 «Про 

затвердження типових форм для відображення 

бюджетними установами результатів інвентаризації»;  

- Наказ МФУ України  від 08.09. 2017 № 755 «Про 

затвердження типових форм меморіальних ордерів, 

інших облікових регістрів суб’єктів державного 

сектору та порядку їх складання»;  

- Наказ МФУ України  від 29.06. 2017 № 604 «Про 

затвердження форм карток і книг аналітичного обліку 

суб’єктів державного сектору та порядку їх 

складання»;  

Розрахування загальної 

суми заборгованості 

(фінансових 

зобов’язань) та окремо 

за видами 

заборгованості у розрізі 

кодів функціональної та 

економічної 

класифікації видатків 

для подальшого їх 

відображення у Звітах 

за загальним та 

спеціальним фондами  

Щомісяця На підставі  сформованих сум фактичних 

видатків щомісячно надано звіти через 

систему доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» до Головного управління 

Державної казначейської служби України в 

місті Києві 

Розрахунок касових та 

фактичних видатків, 

надходження та 

залишку коштів на 

загальних та 

спеціальних рахунках в 

розрізі кодів 

функціональної та 

економічної 

класифікації видатків 

для подальшого їх 

занесення до  

Звітів  

Протягом року 

в міру 

необхідності 

 

формування 

оборотів 

щомісячно 

Здійснено розрахунок касових  та фактичних 

видатків, надходження та залишку коштів на 

загальних та спеціальних рахунках в розрізі 

кодів функціональної та економічної 

класифікації видатків та занесення до Звітів 

- Забезпечення 

дотримання штатної, 

фінансової і касової 

дисципліни, 

правильність 

установлення 

посадових окладів, 

витрачання фонду 

заробітної плати; - 

здійснення 

Щоденно Забезпечено дотримання штатної, фінансової 

і касової дисципліни, правильність 

установлення посадових окладів, витрачання 

фонду заробітної плати та своєчасне 

правильне і законне оформлення первинних 

документів для нарахування заробітної плати 

працівникам. Здійснено контроль 

правильності оформлення листків про 

тимчасову непрацездатність та інших 

документів, що підтверджують право на 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/print1509540035793536#n24
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/print1509540035793536#n24
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/print1509540035793536#n24
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
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нарахування заробітної 

плати працівникам, 

контроль за 

витрачанням фонду 

оплати праці та його 

аналіз; 

-  забезпечення 

своєчасного 

правильного і 

законного оформлення 

первинних документів 

для нарахування 

заробітної плати 

працівникам; 

- ведення особових 

рахунків працівників; 

- здійснення контролю 

правильності 

оформлення листків 

про тимчасову 

непрацездатність та 

інших документів, що 

підтверджують право 

на відсутність 

працівника на роботі та 

їх лічильна обробка; 

- Наказ МФУ України  від 13.09. 2016 № 818 «Про 

затвердження типових форм з обліку та списання 

основних засобів суб’єктами державного секторі та 

порядку їх складання;  

- Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації (далі за текстом – КМДА) від 19.02.2003 

№ 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, 

установ та організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва»  (із 

змінами та доповненнями);  

- Рішення КМР від 27.09.2018  № 1536/5600 «Про 

затвердження Порядку списання о’бєктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва»;  

- Постанова КМУ від 08.11.2007 № 1314 «Про 

затвердження Порядку списання об’єктів державної 

власності»;  

- Постанова КМУ від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності»;  

- Постанова Національного банку України (далі за 

текстом – НБУ) від 15.12.2004 № 637 «Про 

затвердження Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні», зі змінами;  

- Постанова КМУ від 28.02.2002  

№ 228 «Про затвердження Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ»;  

- Наказ МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів» зі змінами;  

- Закон України «Про оплату праці» зі змінами від 

24.03.1995 № 108/95-ВР;   

- Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

зі змінами від 08.07.2010 № 2464-VI;  

- Закон України «Про відпустки» зі змінами від 

15.11.1996 № 505/96-ВР;  

- Податковий кодекс України зі змінами від 02.12.2010 

№ 2755-VI;  

відсутність працівника на роботі та їх 

лічильна обробка 

 

- Забезпечення повноти 

і своєчасності 

нарахувань, утримань і 

перерахування 

платежів до місцевого 

бюджету, зборів на 

загальнообов’язкове  

державне соціальне  

страхування; 

- здійснення прийому, 

аналізу і контролю 

табелів обліку 

Щомісяця Здійснено забезпечення повноти і 

своєчасності нарахувань, утримань і 

перерахування платежів до місцевого 

бюджету, зборів на загальнообов’язкове 

державне соціальне  страхування  
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робочого часу та їх 

лічильна обробка; 

- організація 

розрахунків із 

заробітної плати 

працівників через 

уповноважені установи 

банків; 

- Виконання 

розрахунків із 

працівниками та 

складання 

розрахунково-

платіжних документів; 

- Забезпечення видачі 

довідок про заробітну 

плату працівникам 

згідно з запитами; 

- Забезпечення 

нарахування індексації 

грошових доходів 

працівникам; 

- забезпечення 

формування «Зведення 

розрахункових 

відомостей із 

заробітної плати та 

стипендій» у розрізі 

кодів функціональної 

класифікації видатків, 

формування загальної 

суми оборотів та в 

розрізі рахунків 

бухгалтерського обліку 

за меморіальним 

ордером для занесення  

їх до книги «Журнал-

головна» 

- Закон України «Про індексацію грошових доходів 

населення» зі змінами від 03.07.1991  

№ 1282-ХІІ;  

- Закон України «Про Державну службу» зі змінами від 

10.12.2015  

№ 889-VIII;  

- Постанова КМУ  «Про затвердження Порядку 

обчислення середньої заробітної плати» зі змінами від 

08.02.1995 № 100;  

- Постанова КМУ «Про оплату працівників на основі 

ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери» зі змінами від 30.08.2002 № 1298;  

- Постанова КМУ «Питання оплати праці  працівників 

державних органів» зі змінами від 18.01.2017 № 15;  

- Постанова КМУ «Про обчислення середньої з/п для 

розрахунку виплат за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням» зі змінами від 

26.09.2001 № 1266;  

- Наказ Державного комітету статистики України «Про 

затвердження інструкції зі статистики заробітної 

плати» від 13.01.2004 №5;  

- Наказ МФУ від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження 

Інструкції про службові відрядження в межах України 

та за кордон»  

- Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та 

склад витрат на відрядження державних службовців, а 

також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які 

повністю або частково утримуються (фінансуються) за 

рахунок бюджетних коштів»;  

- Наказ МФУ від 28.09.2015 № 841 «Про затвердження 

форми Звіту про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт, та Порядку його складання»;  

- Закон України від 22.05.2003 № 852 «Про електронний 

цифровий підпис»;  

- Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист 

персональних даних»;  
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- Оформлення та 

своєчасне надання 

необхідних документів 

для безперебійної 

роботи за допомогою 

системи дистанційного 

обслуговування 

«Клієнт Казначейство-

Казначейство», 

перенесення, 

підписання та 

виконання платіжних 

документів за 

допомогою 

електронних цифрових 

підписів; 

- реєстрація бюджетних 

зобов’язань та 

бюджетних фінансових 

зобов’язань 

розпорядників 

бюджетних коштів у 

Головному управлінні 

державної 

казначейської служби 

України в місті Києві у 

встановлений термін, 

за встановлено формою 

згідно з додатками, на 

паперових та 

електронних носіях, 

засвідчених у 

встановленому 

порядку; 

- отримання виписок по 

рахунках, відкритих на 

ім’я Департаменту 

освіти і науки в органі 

- Наказ МФУ від 02.02.2012 №309 «Про затвердження 

Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

бюджетних коштів в органах Державної казначейської 

служби України»;  

- Наказ МФУ від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження 

Порядку відкриття та закриття рахунків у національній 

валюті в органах Державної казначейської служби 

України» 

Щоденно Надано всі необхідні документи та 

забезпечено безперебійну роботу за 

допомогою системи дистанційного 

обслуговування «Клієнт Казначейство- 

Казначейство». 
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Держаної 

казначейської служби 

України у місті Києві. 

Здійснення звіряння 

загальної суми 

заборгованості 

(фінансових 

зобов’язань) та окремо 

за видами 

заборгованості у розрізі 

кодів функціональної 

та економічної 

класифікації видатків із 

зареєстрованими в 

органі казначейського 

обслуговування 

фінансовими 

зобов’язаннями та  

формування місячної 

звітності ‒  

звітів про 

заборгованість по 

бюджетних коштах за 

загальним та 

спеціальним фондами  

Щомісяця Здійснення звіряння загальних сум 

заборгованості із зареєстрованими в органі 

казначейського обслуговування в повному 

обсязі та сформовано звітність 

- Внесення та 

отримання готівки 

відповідно до 

оформлених заяв по 

рахунках 

Департаменту, 

відкритих в установах 

банків; 

- документальне 

оформлення відкриття 

та закриття рахунків у 

ГУ ДКСУ в місті Києві, 

формування, звіряння 

Протягом року 

в міру 

необхідності 

Виконано в повному обсязі 
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та подання переліку 

рахунків, відкритих на 

ім’я Департаменту 

освіти і науки; 

- оформлення 

реєстраційної картки 

розпорядника 

бюджетних коштів; 

- формування картки зі 

зразками підписів та 

відбитком печатки. 

- Ведення касових 

операцій: 

оформлення 

прибуткових та 

видаткових ордерів,  

ведення касової книги,  

журналу реєстрації 

прибуткових та 

видаткових ордерів, 

відображення операцій 

у національній валюті в 

«Накопичувальній 

відомість за касовими 

операціями» , 

складання актів про 

результати 

інвентаризації наявних 

коштів; 

- формування звітів про 

використання коштів, 

виданих на 

відрядження або під 

звіт; 

- здійснення реєстрації 

авансових звітів у книзі 

реєстрації авансових 

звітів та 

Щоденно, 

формування 

оборотів 

щомісячно 

Виконано ведення касових операцій в 

повному обсязі, сформовано звітність 
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«Накопичувальній 

відомості за 

розрахунками з 

підзвітними особами»; 

- забезпечення подання 

на реєстрацію в 

органах казначейського 

обслуговування 

бюджетних та 

фінансових 

зобов’язань; 

- подання заявки на 

видачу готівки або 

перерахування коштів 

на вкладні рахунки. 

- Формування 

розподілів виділених 

бюджетних асигнувань 

з особових рахунків на 

реєстраційні рахунки 

підвідомчих установ 

при надходженні 

фінансування в розрізі 

економічної 

класифікації видатків. 

Щоденно При надходженні фінансування від 

Департаменту фінансів, своєчасно 

формувались розподіли бюджетних 

асигнувань на реєстраційні рахунки 

підвідомчих установ в розрізі 

функціональної та економічної класифікації 

видатків. 

- Опрацювання 

банківських виписок по 

рахунках Департаменту 

про здійснення 

фінансових операцій в 

органах казначейського 

обслуговування:  

відображення в обліку 

операцій з 

надходження на 

рахунок установи 

асигнувань та 

здійснення касових 

Щоденно Опрацьовано казначейські виписки з 

особових та реєстраційних рахунків 

відкритих в Головному управлінні 

Державної казначейської служби України в 

місті Києві, дані з яких відображались в 

меморіальних ордерах № 2 та № 3 та «Картці 

аналітичного обліку касових видатків». 
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видатків загального та 

спеціального фондів ‒ 

вибірка з надходження 

та витрачання коштів з 

реєстраційних 

(особових) рахунків в 

органах ДКСУ, 

відображення 

кореспонденції 

рахунків 

бухгалтерського обліку 

за розрахунками із 

зобов'язань, пов'язаних 

безпосередньо з 

діяльністю установи; 

- відображення 

операцій у 

«Накопичувальних 

відомостях руху 

грошових коштів 

загального та 

спеціального фондів в 

органах ДКСУ 

(установах банків)» в 

розрізі кодів 

функціональної 

класифікації видатків, 

реєстраційних та 

особових рахунків; 

- забезпечення 

відображення касових 

операцій у «Картці 

аналітичного обліку 

касових видатків» у 

розрізі кодів 

програмної 

класифікації видатків  
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- Формування загальної 

суми оборотів та в 

розрізі рахунків 

бухгалтерського обліку 

за меморіальними 

ордерами для 

занесення  їх до книги 

«Журнал-головна»; 

- забезпечення 

відображення 

фактичних операцій у 

«Картці аналітичного 

обліку фактичних 

видатків» у розрізі 

кодів програмної 

класифікації видатків; 

- забезпечення 

формування  

Звіту про надходження 

та використання коштів 

загального фонду у 

розрізі кодів 

програмної та 

економічної 

класифікації видатків 

місцевого та 

державного бюджетів.  

Щомісяця Сформовано загальні суми оборотів для 

занесення до книги «Журнал-головна» на 

підставі даних меморіальних ордерів. 

На підставі даних меморіальних ордерів 

сформовано загальні суми фактичних 

видатків. 

Здійснено звітування про надходження та 

використання коштів загального фонду 

(форма № 2м, № 2д) та спеціального фонду 

(форми № 4-1, 4-2, 4-3) у розрізі кодів 

програмної та економічної класифікації 

видатків місцевого та державного бюджетів. 

На підставі даних меморіальних ордерів 

сформовано загальні суми оборотів для 

занесення до книги «Журнал-головна». 

Здійснення обліку та 

своєчасного 

відображення 

надходження, вибуття, 

ліквідації та 

переміщення основних 

засобів, інших 

необоротних 

матеріальних активів, 

нематеріальних 

активів, товаро-

Щоденно Здійснено облік надходження, вибуття, 

ліквідації та переміщення основних засобів, 

інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, товаро-матеріальних 

цінностей, бланків суворої звітності та 

активів на відповідальному зберіганні та 

відображення даних карток обліку  в 

меморіальних ордерах № 9, № 10 та № 16. 
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матеріальних 

цінностей, бланків 

суворої звітності та 

активів на 

відповідальному 

зберіганні: 

- Забезпечення 

відображення операцій 

за рахунками обліку в 

 «Накопичувальних 

відомостях про вибуття 

та переміщення 

необоротних активів, 

матеріалів, 

позабалансових 

рахунків та ін.» та 

меморіальнийх ордерах 

Формування обігових 

відомостей щодо руху 

основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних активів, 

нематеріальних 

активів, товаро-

матеріальних 

цінностей, бланків 

суворої звітності та 

активів на 

відповідальному 

зберіганні та 

забезпечення 

формування залишків 

по рахунках 

Щомісяця Сформовано обігові відомості щодо руху 

основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних 

активів, товаро-матеріальних цінностей, 

бланків суворої звітності та активів на 

відповідальному зберіганні. 

- Забезпечення 

відкриття інвентарних 

карток форми та 

реєстрація їх в журналі; 

Протягом року 

в міру 

необхідності 

Зроблено записи в інвентарних картках 

форми: 

- № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних 

засобів у бюджетних установах» на кожний 

новий об’єкт, що надійшов до установи; 
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- здійснення 

нарахування 

амортизації (зносу) на 

основні засоби та інші 

необоротні матеріальні 

активи в розмірі 50% їх 

вартості при введенні 

їх у експлуатацію та 

другу частину ‒ 50% їх 

вартості ‒ при 

списанні; 

- забезпечення 

проведення 

інвентаризації активів 

та зобов’язань і 

формування 

відображення 

бюджетними 

установами результатів 

інвентаризації за 

типовими формами; 

- забезпечення 

приведення у 

відповідність за 

результатами 

інвентаризації даних 

бухгалтерського обліку 

до фактичної наявності 

активів і зобов’язань; 

- забезпечення видачі 

довіреностей та 

реєстрації їх у 

«Журналі реєстрації 

довіреностей»; 

- забезпечення 

дотримання усіх вимог 

списання основних 

засобів з 

- № ОЗ-9 (бюджет) «Інвентарна картка 

групового обліку основних засобів у 

бюджетних установах» на кожну нову групу 

інших необоротних матеріальних активів, що 

надійшли до установи. 

Зареєстровано  всі інвентарні картки у 

журналі форми № ОЗ-10 (бюджет) «Опис 

інвентарних карток з обліку основних 

засобів». 

В кінці року нараховувалась  амортизація 

(знос) на основні засоби відповідно до 

строку їх корисного використання 

(експлуатації) та здійснювалось формування 

«Відомості нарахування зносу на основні 

засоби» (форма № ОЗ-12). 

По мірі необхідності здійснено нарахування 

амортизації (зносу) на інші необоротні 

матеріальні активи в розмірі 50% їх вартості 

при введенні їх у експлуатацію та другу 

частину ‒ 50% їх вартості ‒ при списанні. 

Два рази в рік проводилась інвентаризація 

активів та зобов’язань і формувалось 

відображення результатів інвентаризації за 

типовими формами. 
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відображенням в обліку 

матеріалів, отриманих 

у результаті їх 

списання 

2 Забезпечення 

складання 

індивідуальної 

фінансової та 

бюджетної 

звітності 

Департаменту 

освіти і науки та 

консолідованої 

фінансової та 

бюджетної 

звітності (закладів 

освіти, 

підпорядкованих 

ДОН) до ГУ 

ДКСУ у м. Києві, 

Департаменту 

фінансів Київської 

міської державної 

адміністрації та 

Департаменту 

комунальної 

власності м. Києва 

Здійснення аналізу 

звітності та складання 

індивідуальної та 

консолідованої 

фінансової звітності: 

Баланс (форма № 1ДС); 

Звіт про фінансові 

результати (форма № 2 

ДС); 

Звіт про рух грошових 

коштів (форма № 3ДС); 

Звіт про власний 

капітал (форма № 

4ДС); 

Примітки до річної 

фінансової звітності 

(форма № 5ДС)  

Відповідно до: 

- статті 58, пункту 14, розділу VІ «Прикінцеві та перехідні 

положення Бюджетного кодексу України»;  

- частини другої статті 6 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  

- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 

№ 419; 

- Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 

затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 

від 24.01.2012 № 44 із змінами; 

- Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання 

діяльності підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» (із змінами та доповненнями); 

- Наказу Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 05.04.2013 № 144 

«Про порядок подання фінансової звітності 

підприємствами, організаціями, установами, що 

належать до комунальної власності м. Києва»;  

- Наказ МФУ від 28.12.2009 №1541 «Про затвердження 

Положення (стандарту) бухгалте рського обліку в 

державному секторі 101  

"Подання фінансової звітності"»; 

- Наказ МФУ від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження 

Порядку заповнення форм фінансової звітності в 

державному секторі та Змін до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 101 "Подання фінансової звітності"»;  

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця здійснено формування електронної 

звітності та подання її через систему доступу 

до електронної звітності АС «Є-Звітність» та 

подання її до Головного управлінні 

Державної казначейської служби України в 

місті Києві. 

Здійснення аналізу 

звітності та складання 

індивідуальної та 

консолідованої 

бюджетної звітності: 

Пояснювальна записка  

(детальне пояснення до 

звітності) 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця здійснено формування електронної 

звітності та подання її через систему доступу 

до електронної звітності АС «Є-Звітність» та 

подання її до Головного управлінні 

Державної казначейської служби України в 

місті Києві. 

Здійснення аналізу 

звітності та складання 

індивідуальної та 

консолідованої 

бюджетної звітності: 

- Довідка про 

підтвердження 

залишків коштів 

загального та 

Щомісяця, 

щокварталу,  

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця здійснено формування електронної 

звітності та подання її через систему доступу 

до електронної звітності АС «Є-Звітність» та 

подання її до Головного управлінні 

Державної казначейської служби України в 

місті Києві. 
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спеціального фондів 

державного або 

місцевих бюджетів на 

реєстраційних 

(спеціальних 

реєстраційних) 

рахунках; 

- Довідка про 

підтвердження 

залишків коштів на 

інших рахунках 

клієнтів Державної 

казначейської служби 

України; 

- Реєстр залишків 

коштів загального та 

спеціального фондів 

державного (місцевого) 

бюджету на 

реєстраційних 

(спеціальних 

реєстраційних), інших 

рахунках, відкритих в 

органах Державної 

казначейської служби 

України, та поточних 

рахунках, відкритих в 

установах банків; 

- Реєстр залишків 

коштів загального та 

спеціального фондів 

державного (місцевого) 

бюджету на 

реєстраційних 

(спеціальних 

реєстраційних) та 

поточних рахунках 

розпорядників 

- Наказ МФУ від 29.11.2017 №977 «Про затвердження 

типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової 

звітності»;  

- Наказ Мінфіну від 28.12.17 р. № 1170 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з перевірки 

порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів 

державного сектору. 
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бюджетних коштів, що 

включені до мережі 

розпорядників 

бюджетних коштів 

вищого рівня; 

- звіт про надходження 

та використання коштів 

загального фонду 

- Довідка про іноземній 

валюті, що 

перебувають на 

поточних рахунках, 

відкритих в установах 

банків; 

 - Довідка про залишки 

коштів на інших 

поточних рахунках в 

установах банків; 

- Довідка про депозитні 

операції; 

- Довідка про сплату до 

бюджету штрафів, 

накладених 

контролюючими 

органами; 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування електронної 

звітності та подання її через систему доступу 

до електронної звітності АС «Є-Звітність» та 

подання її до Головного управлінні 

Державної казначейської служби України в 

місті Києві. 

- Звіт про надходження 

та використання 

коштів, отриманих як 

плата за послуги; 

- Звіт про надходження 

і використання коштів, 

отриманих з інших 

джерел власних 

надходжень; 

- Звіт про надходження 

та використання інших 

надходжень 

спеціального фонду; 

Щомісяця, 

щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її через 

систему доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської служби 

України в місті Києві 



113 

- Довідка про 

спрямування власних 

надходжень, які 

перевищують 

відповідні витрати, 

затверджені законом 

про Державний бюджет 

України (рішення про 

місцевий бюджет) 

- Звіт про 

заборгованість по 

бюджетних коштах за 

загальним та 

спеціальним  фондам 

(форма № 7м) по КПКВ 

та КЕКВ, із додатками 

детального пояснення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості ‒ 

причини виникнення, 

призначення платежу, 

назви організації, з 

якою не закінчено 

розрахунки  

Щомісяця, 

щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її через 

систему доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської служби 

України в місті Києві 

- Довідка про 

дебіторську та 

кредиторську 

заборгованість за 

операціями, які не 

відображаються у 

формі № 7м «Звіт про 

заборгованість за 

бюджетними коштами; 

- Довідка про причини 

виникнення 

простроченої 

кредиторської 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її через 

систему доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської служби 

України в місті Києві. 
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заборгованості 

загального фонду по 

КПКВ; 

- Довідка про 

дебіторську 

заборгованість  за 

видатками по КПКВ 

 Додаткова 

звітність по 

Департаменту 

освіти і науки 

Складання звіту до 

Департаменту 

комунальної власності  

м. Києва щодо обліку 

необоротних активів 

«Інформація про 

наявність і рух 

основних засобів» 

(форма 5ДС) та додатку 

про детальне пояснення 

руху необоротних 

активів за звітний 

період 

- Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання 

діяльності підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» (із змінами та доповненнями); 

- Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 05.04.2013 № 144 

«Про порядок подання фінансової звітності 

підприємствами, організаціями, установами, що 

належать до комунальної власності м. Києва»; 

- Рішення Київської міської ради від 01.10.2007  

№ 398/3232 «Про затвердження Порядку розподілу 

прибутку підприємствами, установами та організаціями, 

що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, та державними підприємствами, що 

перебувають у сфері управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» (із змінами та доповненнями); 

- Рішення КМР від 27.09.2018  

№ 1536/5600 «Про затвердження Порядку списання 

о’бєктів комунальної власності територіальної громади 

міста Києва»; 

За півріччя, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця складено та подано звіт до 

Департаменту комунальної власності  

м. Києва. 

Складання 

статистичної звітності 

до Департаменту 

комунальної власності  

м. Києва щодо 

наявності нежилого 

фонду на балансі 

Департаменту освіти і 

науки та здачі в оренду: 

- «Звіт щодо 

використання 

комунального майна» 

(форма1-НФ (нежилий 

фонд) 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця складено та подано звіт до 

Департаменту комунальної власності  

м. Києва. 

Складання до 

Департаменту 

комунальної власності  

м. Києва звіту за 

За рік За результатами проведеної інвентаризації 

складено та подано звіт до Департаменту 

комунальної власності м. Києва. 
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результатами щорічної 

інвентаризації 

необоротних активів та 

детальне пояснення 

змін, що відбулися за 

звітний рік 

Складання до 

Головного управління 

статистики в м. Києві 

звіту «Державне 

статистичне 

спостереження»: 

«Капітальні інвестиції» 

(форма № 2 – інвестиції 

(квартальна, річна) 

- - Закон України «Про державну статистику»; 

- - Наказ Держстату України від 05.08.2014 № 225 «Про 

затвердження форм державних статистичних 

спостережень зі статистики капітальних інвестицій, 

будівництва та інвестиційних проектів» 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця складено та подано звіт до 

Головного управління статистики в м. Києві 

звіту.  

 

Складання до 

Головного управління 

статистики в м. Києві 

форми державного 

статистичного 

спостереження №1-ПВ  

(місячна, квартальна) 

«Звіт з праці» 

Наказ Держстату України від 10.06.2016 № 90  Щомісяця, 

щокварталу 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця складено та подано звіт до 

Головного управління статистики в м. Києві 

звіту. 

Складання до 

фіскальних органів 

«Звіту про суми 

нарахованої з/п 

застрахованих осіб та 

суми нарахованого 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне 

соцстрахування» 

(форма № Д 4) 

Наказ МФУ від 14.04.15 № 435 «Про затвердження 

Порядку формування та подання страхувальниками звіту 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

Щомісяця Щомісячно надавано звіти до фіскальних 

органів.  

 

Складання до 

фіскальних органів 

Податкового 

розрахунку сум доходу, 

Наказ МФУ від 13.01.15 №4 «Про затвердження форми 

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого 

з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та 

Щокварталу Щоквартально складено та надано звіти до 

фіскальних органів. 
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нарахованого 

(сплаченого) на 

користь фізичних осіб, 

і сум утриманого з них 

податку (форма № 

1ДФ) 

подання податковими агентами податкового розрахунку 

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» 

Складання звіту за 

формою Ф4-ФСС з 

ТВП 

Постанова правління ФСС з ТВП від 18.01.11 № 4 «Про 

затвердження Порядку формування та подання 

страхувальниками звітності по коштах 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням» 

Щокварталу Щоквартально складено та надано звіти  

Складання заяви-

розрахунку в ФСС з 

ТВП 

Постанова правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 № 26 

«Про затвердження Порядку фінансування 

страхувальників для надання застрахованим особам 

матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності» 

Щомісяця Щомісячно складено та надано заяви-

розрахунки до Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

Складання «Звіту про 

зайнятість і 

працевлаштування 

інвалідів» (форма № 

10-ПІ (річна) 

Наказ МПСПУ від 10.02.07 № 42 «Про затвердження 

форми звітності № 10-ПІ (річна)  «Звіт про зайнятість, 

працевлаштування  інвалідів» 

За рік Щорічно складено та подано звіт 
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Забезпечення 

оприлюднення 

інформації про 

використання 

публічних коштів на 

Єдиному веб-порталі 

використання 

публічних коштів, який 

є офіційним державним 

інформаційним 

ресурсом у мережі 

Інтернет (http:e-

data.gov.ua): 

-обсяги бюджетних 

призначень та/або 

бюджетних асигнувань 

на відповідний 

бюджетний період ‒ 

усього та в розрізі 

бюджетних програм; 

-обсяги проведених 

видатків бюджету та 

наданих кредитів з 

бюджету за звітний 

період ‒ усього та в 

розрізі бюджетних 

програм за загальним 

фондом; 

Звіт про надходження 

та використання коштів 

загального фонду 

(форма № 2м, № 2д)  

по КПКВ та КЕКВ 

Закон України від 11.02.2015 № 183-VIII «Про 

відкритість використання публічних коштів» 

Щокварталу, 

за рік 

Здійснено оприлюднення інформації про 

використання публічних коштів на Єдиному 

веб-порталі використання публічних коштів, 

який є офіційним державним інформаційним 

ресурсом у мережі Інтернет (http:e-

data.gov.ua). 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її через 

систему доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської служби 

України в місті Києві. 
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Звіт про надходження 

та використання 

коштів, отриманих як 

плата за послуги 

(форма № 4-1м)  

по КПКВ та КЕКВ; 

Звіт про надходження 

та використання 

коштів, отриманих за 

іншими джерелами 

власних надходжень 

(форма № 4-2м) по 

КПКВ та КЕКВ 

За рік На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її через 

систему доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської служби 

України в місті Києві. 

Звіт про надходження 

та використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(форма № 4-3м)  

по КПКВ та КЕКВ: 

-інформація про 

укладені за звітний 

період договори 

(предмет договору, 

виконавець 

(найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, 

місцезнаходження), 

вартість договору, ціна 

за одиницю (за 

наявності), кількість 

закупленого товару, 

робіт та/або послуг, 

проведена процедура 

закупівлі або 

обґрунтування її 

відсутності з 

посиланням на закон, 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її через 

систему доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської служби 

України в місті Києві. 
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обсяг платежів за 

договором у звітному 

періоді, строк дії 

договору) та  

-інформація про стан 

виконання договорів, 

укладених у попередні 

звітні періоди, з усіма 

додатками, які є їх 

невід’ємною частиною, 

ін. 

 Звіт про надходження 

та використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(форма № 4-3м)  

по КПКВ та КЕКВ:  

- кількість службових 

відряджень, у тому 

числі із зазначенням 

кількості закордонних 

відряджень, загальний 

обсяг витрат на 

службові відрядження, 

у тому числі із 

зазначенням обсягу 

витрат на закордонні 

відрядження 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним кварталом 

місяця та кожного наступного за звітним 

роком місяця здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її через 

систему доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської служби 

України в місті Києві. 

 

КНП «Освітня агенція міста Києва» 

1. Розвиток єдиної 

інформаційної 

системи 

управління 

освітою в місті, у 

тому числі 

впровадження 

Забезпечення закладів 

освіти сучасною 

комп’ютерною 

технікою 

Забезпечення закладів загальної 

середньої освіти  комп’ютерною 

технікою. 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки», 

Підпрограма 

«Єдиний 

інформаційно-

Протягом року 682 класи забезпечено сучасним 

інтерактивним обладнанням 

Розробка заходів з поєднання 

традиційних методів освітнього 

процесу  з комп’ютерним. 

Розроблено програмне забезпечення з 

поєднання традиційних методів освітнього 

процесу з віртуальною та доповненою 

реальністю 
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електронних форм 

освіти 

Організація заходів для 

ознайомлення та вивчення  новітніх 

програмних забезпечень під час 

освітнього процесу. 

освітній простір 

закладів освіти» 

Придбано 400 наборів для набуття 

початкових навичків програмування на базі 

відкритої платформи Arduino 

Впровадження 

елементів е-навчання у 

закладах загальної 

середньої освіти, 

доступ учнів ЗЗСО до 

е-підручників 

Забезпечення закладів загальної 

середньої освіти               е-

підручниками. 

Протягом року У рамках проведення регіонального 

експерименту  е - підручниками забезпечено 

заклади освіти Шевченківського району (ліцей 

№ 38, ліцей-інтернат № 23) 

Проведення заходів щодо 

ознайомлення та практичного 

використання  під час освітнього 

процесу е-підручників. 

Під час проведення освітнього процесу, 

використання е-підручників сприяло 

кращому засвоєнню та запам’ятанню 

навчального матеріалу 

2. Забезпечення 

неформальної 

STEM-освіти 

через мережу 

STEM та STEAM-

центрів 

Створення профільних 

STEM та STEAM-

центрів при закладах 

освіти 

Організація створення профільних 

STEM та STEAM-центрів при 

закладах освіти (з урахуванням 

територіальної доступності учнів). 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки», 

Підпрограма 

«Єдиний 

інформаційно-

освітній простір 

закладів освіти» 

Протягом року Розроблено концепцію розміщення STEM та 

STEAM-центрів при закладах освіти (з 

урахуванням територіальної доступності 

учнів) 

Забезпечення  профільних STEM та 

STEAM-центрів при закладах освіти 

необхідними матеріальними 

цінностями для їх функціонування. 

Придбано 3 профільні лабораторії та STEM 

конструктори для закладів загальної 

середньої освіти 

Забезпечення  профільних STEM та 

STEAM-центрів при закладах освіти 

необхідними професійно 

підготовленими кадрами. 

На базі придбаних профільних лабораторій 

планується проведення тренінгів та 

навчальних курсів для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої 

освіти 

Моніторинг та супровід за освітнім 

процесом  в профільних STEM та 

STEAM-центрів при закладах освіти. 

В рамках проведення моніторингових 

досліджень у закладах загальної середньої 

освіти вивчається питання впровадження 

елементів STEM та STEAM освіти 

3. Регіональний 

проект 

«Інформаційний 

освітній медіа 

простір столиці» 

Розвиток освітнього 

медійного простору 

Створення  освітнього 

інформаційного каналу міста  Києва.  

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки», 

Підпрограма 

«Єдиний 

інформаційно-

освітній простір 

закладів освіти» 

Протягом року Розроблено концепцію створення медійного 

контенту для освітнього інформаційного 

каналу міста Києва 

Забезпечення  необхідним 

обладнанням та матеріальними 

цінностями для  функціонування 

інформаційного каналу міста  Києва. 

Підготовлено перелік необхідного 

обладнання та матеріальних цінностей для 

інформаційного каналу, придбання не 

здійснювалось через відсутність 

фінансування 
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Забезпечення  необхідними 

професійно підготовленими кадрами 

для  функціонування інформаційного 

каналу міста  Києва. 

Підготовлено примірний штатний розпис для 

функціонування інформаційного каналу, 

кадрове забезпечення не здійснювалось 

через відсутність фінансування 

4. Прозорість та 

інформаційна 

відкритість 

освітнього 

простору на 

«Освітній карті 

міста Києва» 

Розширення 

функціоналу 

«Освітньої карти міста 

Києва» 

Забезпечення розширення  

функціонування «Освітньої карти 

міста Києва» для зручності 

ознайомлення з інформацією про 

заклади освіти, їх функціонування, 

особливості навчальних програм і 

планів. 

МКЦП 

«Освіта Києва. 

2019-2023 роки», 

Підпрограма 

«Єдиний 

інформаційно-

освітній простір 

закладів освіти» 

Протягом року З метою забезпечення прозорості розподілу 

бюджетних коштів, на базі ІАС «Майно» 

впроваджено модуль «Карта потреб закладів 

освіти». 

5. Проведення 

моніторингу щодо 

виконання ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

«Прозорість та 

інформаційна 

відкритість 

закладів освіти» 

«Освітня карта міста 

Києва» 

Моніторинг  інформації щодо 

наповнення  «Освітньої карти міста 

Києва»   

Закон України 

«Про освіту» 

Щокварталу На онлайн ресурсі "Освітня карта міста 

Києва"  https://osvita-map.monitoring.in.ua/  

постійно висвітлюється інформація про 

діяльність закладів освіти та на офіційних 

веб-сторінках закладів  освіти 

6. Забезпечення 

ЗЗСО меблями, 

обладнанням і 

дидактичними 

матеріалами, 

засобами 

навчання, у тому 

числі для 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін, 

облаштування 

ігрових, 

розвивальних та 

Створення  ігрових, 

розвивальних та 

відпочинкових локацій 

для впровадження 

компетентнісного 

навчання 

Організація створення  ігрових, 

розвивальних та відпочинкових 

локацій для впровадження 

компетентнісного навчання при 

закладах освіти (з урахуванням 

територіальної доступності учнів). 

Закон України 

«Про освіту»  

Протягом року  

Забезпечення  ЗЗСО меблями, 

обладнанням і дидактичними 

матеріалами, засобами навчання, у 

тому числі для викладання 

природничо-математичних 

дисциплін.  

 

Забезпечення  необхідними 

професійно підготовленими 

кадрами. 
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відпочинкових 

локацій, 

необхідних для 

впровадження 

компетентнісного 

навчання 

Моніторинг та супровід за освітнім 

процесом.  

 

7. Створення 

методологічного 

центру з 

організації 

харчування в 

закладах загальної 

середньої освіти 

відповідно до 

порядку, 

затвердженого 

рішенням КМР 

Організація 

методологічного 

центру з організації 

харчування в закладах 

загальної середньої 

освіти 

Здійснення контролю за організацією 

харчування в ЗЗСО. 

 

Рішення КМР Протягом року Розроблено концепцію та підготовлено 

проект рішення Київської міської ради про 

внесення змін до КМЦП «Освіта Києва. 

2019-2023 роки» з метою реорганізації 

системи харчування в закладах загальної 

середньої освіти міста Києва 

 


