
 

Пояснювальна записка про хід виконання 

Міської цільової програми «Освіта Києва. 2016 – 2018 роки» 

за 2018 рік 

 

1. Оцінка ефективності виконання 

Протягом 2018 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх послуг 

за пріоритетними напрямами. 

 

Дошкільна освіта 

Збережено контингент вихованців закладів дошкільної освіти різних типів та 

форм власності. За оперативними даними РУО обліковується 112927 дітей 

дошкільного віку, з них понад 3,3 тис. дітей батьків, які мають  статус тимчасово 

переміщених осіб.  

Створено додатково 3085 місць для дітей дошкільного віку у закладах 

дошкільної освіти шляхом їх відновлення та завершення будівництва. Введено  20  

приватних закладів різних типів на  1145 місць. 

Забезпечено організацію харчування дітей у відповідності до встановлених 

законодавством норм.  

У 52 закладах дошкільної освіти працює 94 групи інклюзивного навчання. Усі 

інклюзивні групи забезпечені асистентами вихователя. 

 

Загальна середня освіта 

У 2018 році забезпечено функціонування 431 закладу загальної середньої освіти 

різних типів; безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом 127556 учнів 

закладів загальної середньої освіти. За принципом мультипрофільного харчування 

(«шведський стіл») організовано харчування учнів у гімназії «Консул» № 86 

Печерського району. Харчування учнів столиці забезпечують 8 комунальних 

підприємств, 2 товариства з обмеженою відповідальністю, 4 фізичні особи 

підприємці. 

Організовано прийом учнів до закладів загальної середньої освіти відповідно до 

нового Порядку (до 1-х класів зараховано 33,3 тис. учнів, сформовано 1140 перших 

класів); навчальні тренінги для 1,5 тис. учителів початкових класів, які викладають у 

2018-2019 навчальному році в 1-х класах. 

 

Професійно-технічна освіта 

Функціонує 24 заклади професійної (професійно-технічної) освіти з 

контингентом 11722 учнів з 223 професій. 

Забезпечено: 

- фінансування заробітної плати, стипендії, комунальні послуги в повному 

обсязі; 

- харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування у повному обсязі, з яких: 263 учні - на повному державному утриманні,  

265 учнів - під опікою, 44 учні з будинків сімейного типу та прийомні сім’ї. 

 

 

 

Вища освіта і наука 



Забезпечено функціонування закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації 

комунальної форми власності. Проведено аналіз діяльності закладів вищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації міста Києва державної форми власності, які фінансуються з 

міського бюджету щодо напрямів підготовки (спеціальностей), обсягів прийому та 

випуску студентів на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної 

середньої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, враховуючи 

заявлений ліцензований обсяг та наявність договорів з підприємствами, які 

зареєстровані у місті Києві. Підготовлено статистичну звітність про стан і розвиток 

вищої освіти в межах визначених повноважень. Вжито заходи для забезпечення 

закладами вищої освіти комунальної форми власності м. Києва належного рівня 

вищої освіти, організації інформаційного забезпечення. 

 

Виховання та позашкільна освіта 

У системі освіти міста Києва: 

- функціонує 41 заклад  позашкільної освіти комунальної форми власності: з 

них 5 закладів міського; 36 – районного підпорядкування. Один із закладів 

позашкільної освіти - Центр позашкільної освіти Дарницького району відкрито у І 

кварталі 2018 року (рішення Київської міської ради від 21.11.2017 № 495/3502); 

- працює 4 939 гуртків національно-патріотичного, художньо-естетичного, 

науково-технічного, спортивно-оздоровчого, туристсько-краєзнавчого, еколого-

натуралістичного, дослідницько-експериментального та інших напрямів для 76493 

вихованців. 

 Забезпечено організацію та проведення заходів за напрямами позашкільної 

освіти, організовано дозвілля дітей під час канікул. 

 

Фінансова діяльність. 

Забезпечено виконання міської комплексної цільової програми «Освіта 

Києва.2016-2018».  

 

 

Перший заступник  

директора Департаменту                             Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО 
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