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1.1.1

Забезпечити збереження та 

збільшення контингенту 

дітей, відкриття нових груп 

(забезпечити оплату праці (у 

т.ч. нарахування на фонд 

оплати праці,  оплата 

комунальних послуг та 

енергоносіїв)

РДА, РУО, 

ДОН
2016-2018 2 085 969,7 2 085 969,7 3 391 254,9 3 391 254,9

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. У 2018 році  створено 3085 місць:

- відновлено роботу ЗДО № 179 Святошинського району (220 місць) та ЗДО № 48 Печерського району (35 місць), ЗДО № 486 (55 місць), № 104 (75 місць) Подільського району; №

260 (220 місць), № 598 (100 місць)  Оболонського району; №220 (приватний заклад «Розумка» на 80 місць), № 680 (100 місць) Дніпровського району;

- завершено будівництво та введено в експлуатацію заклад № 315 Дарницького району (260 місць), 

- введено 20 приватних закладів різних типів на 1145 місць: ЗДО «Світ Кідз», "Креативні діти", «Джеронімо», «Обійми», «Дім малечі», "Мандаринка", «Грейсленд», «Джакомо»,

«Дивозаврик», "Ключик", «Юкреніан Глобал Скул», "Кудрявський", "Школа Монтессорі", "Розумка", «Кідс-Парк», Дитячий садок «Холлі», «Світ у кішенці», «Долоньки», НВК

«Умі», ТОВ «Центр розвитку дитини «Монтессорі Кідс Спейс».

- реорганізовано навчально-реабілітаційні центри № 6, 5, 17, будинок дитини «Малятко»  та відкрито дошкільні підрозділи (50 місць);

- відновлено роботу 37 груп у 31 працюючому ЗДО на 705 місць (№№ 106, 773, 620, 150, 157, 667, 198, 580, 274, 503, 535 (2), 559, 670 (2), 784, 742(3), 752, 91 (2), 461, 559, 614, 665

(2), 613, 664, 660, 602, 543, 34, 528, 721, 743, 662);

- відкрито дві додаткові групи (40 місць)у ході реорганізації  НВК «Перлина» та НВК  «Радосинь».

1.1.2

Забезпечити харчування дітей 

дошкільного віку відповідно 

до норм, визначених чинним 

законодавством

РДА, РУО, 

ДОН
2016-2018 156 426,5 156 426,5 428 583,8 428 583,8

Забезпечено харчування дітей відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих

закладах". У 2018 році виконання норм харчування в цілому становить 99%. Протягом року збережено пільгу для оплати за харчування (1 грн.) 3,3 тис. дітей, батьки яких мають

статус учасників АТО (у 2017 році 2,9 тис. дітей); безкоштовне харчування 9341 дитини у санаторних (для дітей із латентною тубінфекцією) та спеціальних ЗДО (групах), що на

13,8% більше, ніж у 2017 році (8209 дітей); 851 дитини-сироти і дитини, позбавленної батьківського піклування, 476 дітей - інвалідів. Ще 5122 дитини з багатодітних родин

отримують харчування за 50% від батьківської плати. 

1.1.3

Забезпечити ДНЗ 

медикаментами та 

перев’язувальними 

матеріалами

ДОН 2016-2018 150,9 150,9 2 436,2 2 436,2

З звітний період управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій проведено закупівлю медикаментів та лікарських препаратів у відповідності до встановлених

нормативів. Усі заклади дошкільної освіти забезпечені медикаментами та лікарськими препаратами першої необхідності. Дані по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні

матеріали» сформовані управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій як головними розпорядниками бюджетних коштів у програмі «Єдина інформаційна

система управління бюджетом міста Києва».

2 242 547,1 0,0 2 242 547,1 0,0 3 822 274,9 0,0 3 822 274,9 0,0

1.2.1

Оновити програмно-

технічний комплекс 

електронного запису дітей до 

ДНЗ 

ДОН 2016-2018 0,0 0,0 0,0 0,0

Продовжено оновлення функціоналу системи електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти комунальної форми влавласності - СЕЗ ЗДО, яка передана до користування

КП ГІОЦ. Створено службу технічної підтримки та інформаційна сторінка в соціальній мережі Facebook. Проведено навчання модераторів та служби технічної підтримки

програми щодо користування новими функціями електронної системи та контролю за формуванням мережі груп закладів дошкільної освіти. Н виконання рішення Київської міської

ради «Про деякі питання організації зарахування дітей до комунальних закладів дошкільної освіти міста Києва» від 09.10.2018 № 1741/5805 у систему введені додаткові пільгові

категорії дітей на зарахування у ЗДО: діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають дошкільну освіту в обраному батьками комунальному

закладі дошкільної освіти; діти, батьки яких є працівниками обраного закладу дошкільної освіти та діти з особливими освітніми потребами ( відповідно до Закону України «Про

внесен блок – 31 шт., Монітор – 2 шт., Принтер кольоровий – 1шт., Багатофункціональний пристрій – 12 шт., Повнення бібліотечного фонду – 222 шт., Інвенторний генератор – 1

шт., Кавомашина – 1шт., Телевізор – 1шт.

- для Київської державної академії мистецтв:

Комп’ютерне обладнання (МФУ) – 5 шт., Акустична система в комплекті зі стійкою – 2шт., Мультимедійне обладнання (Інтерактивна дошк

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.

Забезпечити придбання 

програмно-технічного 

комплексу моніторингу 

харчування дітей та обліку 

матеріально-технічної бази 

ДОНМС 2016-2017 0,0 0,0 183,2 183,2

Разом з оновленням функціоналу системи електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти сформовано концепцію розвитку порталу дошкільної освіти. Систему передано в

обслуговування до Департаменту інформаційних технологій та КП "ГІОЦ". На міському порталі "Єдиний освітній простір" заплановано створення програми з обліку матеріально-

технічної бази та моніторингу харчування. Поряд із цим, управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації проведено закупівлю та встановлено

автономну електронну програму моніторингу харчування у ЗДО.

0,0 0,0 0,0 0,0 183,2 0,0 183,2 0,0

1.4.1.

Забезпечити сучасним 

технологічним обладнанням 

харчоблоків дошкільних 

навчальних закладів

РДА, РУО 2016-2018 8 500,0 8 500,0 8 270,8 8 270,8

У 2018 році проведено ремонти харчоблоків та оновлено технологічне і холодильне обладнання закладів дошкільної освіти: придбано холодильники побутові, холодильні шафи,

пароконвертомати, ваги, електроплити, жарові шафи, машини для переробки овочів, електричні м’ясорубки, різноманітний кухонний та столовий посуд.

1.4. Збереження  та розвиток здоров’язберігаючого середовища у дошкільних навчальних закладах

1.1. Здійснення заходів щодо збереження  та розширення мережі дошкільних навчальних закладів

1.2. Удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури та розвиток освітньо-розвивального простору ДНЗ

1.3. Розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів

Інформація про виконання програми за січень-грудень 2018 року
1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

3. Міська цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 р.р.", затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016  №125/125

№ п/п

Планові обсяги фінансування за 2018 

рік, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування за 

січень-грудень 2018 рік (касові 

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

Разом п.1.1.

Разом п.1.2.

Департамент освіти і науки

Разом п.1.3.

у тому числі:

Захід
Термін 

виконання

1. Підпрограма "Дошкільна освіта"

Відповідал

ьний 

виконавец
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№ п/п

Планові обсяги фінансування за 2018 

рік, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування за 

січень-грудень 2018 рік (касові 

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Захід
Термін 

виконання

Відповідал

ьний 

виконавец

1.4.2

Забезпечити заміну фільтрів 

та картриджів для очистки 

проточної води в харчоблоках 

дошкільних навчальних 

закладів.

РДА, РУО 2016-2018 6 895,3 6 895,3 4 660,0 4 660,0

Заміна та встановлення фільтрів для очистки води проводиться районними управліннями освіти у відповідності до складених перспективних планів. За даними районних управлінь

освіти протягом року в  усіх закладах дошкільної освіти перевірено та  замінено фільтри для очистки води.    

1.4.3

Забезпечити резервне гаряче 

водопостачання харчоблоків, 

їдалень та буфетів групових 

приміщень дошкільних 

навчальних закладів

РДА, РУО 2016-2018 10 000,0 10 000,0 75,6 75,6

Відповідно до проведеного моніторингу, 75% харчоблоків закладів дошкільної освіти забезпечені резервним гарячим водопостачанням. Районними управліннями освіти здійснені

заходи для поетапної заміни електрокотлів та установки резервного гарячого водопостачання. В Голосіївському районі у 20 закладах дошкільної освіти додатково встановлено 64

електроводонагрівача, у 50 закладах дошкільної освіти Дніпровського району в усіх групах встановлено резервне гаряче водопостачання, в Подільському районі придбано 44

бойлери, в ЗДО № 8, № 96 в Святошинському районі у ЗДО № 560 встановлені сонячні колектори, які забезпечують резервне гаряче водопостачання.    

1.4.4

Забезпечити цілодобову 

охорону приміщень 

дошкільних навчальних 

закладів шляхом підключення 

їх до системи «Тривожна 

кнопка» 

РДА, РУО 2016-2018 5 799,1 5 799,1 2 984,0 2 984,0

У всіх комунальних закладах дошкільної освіти міста встановлено камери відеоспостереження та забезпечено функціонування «тривожної кнопки», яка дозволяє, у разі

необхідності,  передавати сигнал тривоги в охоронні організації.

31 194,4 0,0 31 194,4 0,0 15 990,4 0,0 15 990,4 0,0

2 273 741,5 0,0 2 273 741,5 0,0 3 838 448,5 0,0 3 838 448,5 0,0

2.1.1.

Забезпечити належне 

функціонування 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

ДОН, РУО 2016-2018 3 365 096,0 3 365 096,0 6 084 480,1 6 084 480,1

Забезпечено функціонування 431 закладу освіти комунальної форми власності (ДОН), а саме: 272 школи І-ІІІ ступенів (з них - 127 спеціалізованих); 29 ліцеїв; 41 гімназія; 45

навчально-виховних комплексів; 9 шкіл-дитячих садків; 8 загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 11 спеціальних шкіл-інтернатів; 3 спеціальних школи, 2 навчально-реабілітаційних

центри, дитячий будинок «Малятко», 9 вечірніх (змінних) шкіл, а також Київська дитяча академія мистецтв (ДК).

З 01.09.2018 введено до мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва та забезпечено функціонування комунальних закладів «Початкова школа № 332» та «Початкова

школа № 334» у Дарницькому  району, що створені рішенням Київської міської ради. Реорганізовано школу-інтернат № 17 у навчально-реабілітаційний центр.

2.1.2

Забезпечити безоплатним 

харчуванням учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, 

у тому числі учнів 1-4 класів, 

учнів з числа дітей-інвалідів 

ДОН, РУО 2016-2018 189 910,6 189 910,6 184 709,5 184 709,5

Відповідно до розпорядження КМДА від 26.02.2018 № 305 «Про організацію у 2018 році харчування учнів у закладах загальної середньої освіти, заснованих на комунальній

власності територіальної громади міста Києва» у закладах загальної середньої освіти безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом забезпечено 117641 учнів 1-4 класів та

6094 учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних

класах; учнів із числа дітей-інвалідів; учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; учнів із

числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції, дітей із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та учнів із числа дітей із сімей киян, які

загинули або померли внаслідок  поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Усього безкоштовне харчування у І півріччі отримували  123735 учнів.

За принципом мультипрофільного харчування («шведський стіл») організовано харчування гімназії «Консул» №86 Печерського району. 

У всіх закладах організатори харчування забезпечують роботу шкільних буфетів. У Дарницькому районі (21 ЗЗСО) окрім традиційної буфетної продукції, ТОВ «Дорога здоров’я»

встановлено снекоавтомати, як альтернатива шкільному буфету. 

У ІІ півріччі безоплатним харчуванням охоплено 127556 учнів, а саме: 121262 учні 1-4 –х класів, 6294 учні пільгових категорій 5-11-х класів. Харчування учнів столиці

забезпечують 8 комунальних підприємств, 2 товариства з обмеженою відповідальністю, 4 фізичні особи підприємці. У 3 закладах загальної середньої освіти працівники їдалень, які

включені до штатних розписів, здійснюють харчування учнів самостійно. Запроваджено пілотний проект «мультипрофільне харчування («шведський стіл»)» у школі № 47

Печерського району.

У лютому та вересні проведено моніторинг стану організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. Результати обговорено на нарадах начальників управлінь

освіти та їх заступників

2.1.3

Оптимізувати мережу 

гімназій, ліцеїв та 

спеціалізованих шкіл

ДОН, РУО 2016-2018 0,0 0,0

У вересні 2017 року набрав чинності Закон України "Про освіту". Згідно з розділом XII «Прикінцеві та перехідні положення» внесено зміни до типів закладів загальної середньої

освіти. У районних управліннях освіти спільно з закладами загальної середньої освіти (далі- ЗЗСО) опрацьовано питання та розробляються заходи щодо визначення типів та

переоформлення установчих документів ЗЗСО відповідно до цього Закону (термін проведення змін 5 років).

Проаналізовано та визначено мережу закладів загальної середньої освіти, які здійснюватимуть у 2018 році прийом до 1-х класів. Видано наказ Департаменту освіти і науки, молоді

та спорту від 19.01.2018 № 25, яким затверджено організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2018 році. На сайтах та

інформаційних стендах закладів загальної середньої освіти, на сайтах управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та Департаменту розміщено інформацію про

закріплені території обслуговування, порядок зарахування, відрахування переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої

освіти; телефони «гарячої лінії» та інші актуальні повідомлення. Для зручності киян вперше використані дані Реєстру територіальної громади міста Києва.

Станом на 13.07.2018 до 1-х класів закладів загальної середньої освіти м. Києва зараховано 33,3 тис. учнів.

Станом на 01.09.2018 до 1-х класів зараховано майже 34 тис. учнів.

З 01.09.2018 введено до мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва та забезпечено функціонування комунальних закладів «Початкова школа № 332» та «Початкова

школа № 334» у Дарницькому  району, що створені рішенням Київської міської ради.

Підготовлено та розміщено на сайті Департаменту освіти і науки інформаційні матеріали «Про мережу закладів загальної середньої освіти та перспективи її розвитку в контексті

забезпечення територіальної доступності» на засідання колегії, що відбулося 12.12.2018. Підготовлено проект наказу «Про виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки

від 12 грудня 2018 року».

2.1. Удосконалення  мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб мешканців столиці

2. Підпрограма "Загальна середня освіта"

Разом п.1.4.

УСЬОГО підпрограма "Дошкільна освіта"
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2.1.4.

Вивести початкову школу зі 

структури гімназій та 1-7 

класи зі структури ліцеїв 

шляхом створення навчально-

виховних комплексів, у 

структурі яких буде 

збережено школу І ступеня

ДОН, РУО 2016-2018 0,0 0,0

У вересні 2017 року набрав чинності Закон України "Про освіту". Згідно з розділом XII «Прикінцеві та перехідні положення» внесено зміни до типів закладів загальної середньої

освіти. У районних управліннях освіти спільно з закладами загальної середньої освіти (далі- ЗЗСО) опрацьовано питання та розробляються заходи щодо визначення типів та

переоформлення установчих документів ЗЗСО відповідно до цього Закону (термін проведення змін 5 років).

Проаналізовано та визначено мережу закладів загальної середньої освіти, які здійснюватимуть у 2018 році прийом до 1-х класів. Видано наказ Департаменту освіти і науки, молоді

та спорту від 19.01.2018 № 25, яким затверджено організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2018 році. На сайтах та

інформаційних стендах закладів загальної середньої освіти, на сайтах управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та Департаменту розміщено інформацію про

закріплені території обслуговування, порядок зарахування, відрахування переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої

освіти; телефони «гарячої лінії» та інші актуальні повідомлення. Для зручності киян вперше використані дані Реєстру територіальної громади міста Києва.

Станом на 13.07.2018 до 1-х класів закладів загальної середньої освіти м. Києва зараховано 33,3 тис. учнів.

Станом на 01.09.2018 до 1-х класів зараховано майже 34 тис. учнів.

З 01.09.2018 введено до мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва та забезпечено функціонування комунальних закладів «Початкова школа № 332» та «Початкова

школа № 334» у Дарницькому  району, що створені рішенням Київської міської ради.

Підготовлено та розміщено на сайті Департаменту освіти і науки інформаційні матеріали «Про мережу закладів загальної середньої освіти та перспективи її розвитку в контексті

забезпечення територіальної доступності» на засідання колегії, що відбулося 12.12.2018. Підготовлено проект наказу «Про виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки

від 12 грудня 2018 року».

3 555 006,6 0,0 3 555 006,6 0,0 6 269 189,6 0,0 6 269 189,6 0,0

2.2.1.

Провести заміну, ремонт та 

обслуговування фільтруючих 

систем та питних 

фонтанчиків у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

РУО 2016- 2018 16 294,8 16 294,8 8 832,0 8 832,0

Районними у місті Києві державними адміністраціями проведено заміну, ремонт та обслуговування фільтруючих систем та питних фонтанчиків у закладах загальної середньої

освіти відповідно до планів РУО.

2.2.2.

Оновити матеріально-

технічну та навчально-

методичну базу кабінетів 

"Захист Вітчизни"

РУО 2016-2018 91,2 91,2 990,7 990,7

Управліннями освіти Дарницької, Печерської та Солом’янської районних в місті Києві державних адміністрацій проведено тендери на придбання пневматичної зброї (пістолети та

гвинтівки), боєприпасів та спецодягу для проведення занять та гурткової роботи з предмету «Захист Вітчизни».

Зкуплено та розподілено між ЗЗСО: 55 пневматичних гвинтівок у Солом’янському районі; 103 пневматичні гвинтівки а 206 наборів кульок у Дарницькому районі; 24 пневматичні

гвинтівки та 24 пневматичні пістолети у Печерському районі.

16 386,0 0,0 16 386,0 0,0 9 822,7 0,0 9 822,7 0,0

2.3.1.

Створити міський ресурсний 

центр для забезпечення 

дистанційного навчання та 

самоосвіти на базі Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка

ДОН, КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 0,0 0,0

Оновлено інформацію на сайті "Відкритий центр столичної освіти" http://vo.ippo.kubg.edu.ua/.

Розміщено розклад ДПА для учнів 9-х класів, теми випускних робіт та приклади їх оформлення, матеріали тренінгів “Організація дистанційного навчання в школі” (27.02.2018) та

«Компетентнісні задачі на уроках інформатики» (19.03.2018); ІТ для виконання індивідуальних, групових освітніх проектів” (14.04.2018), інформація про вступну кампанію в

українські ЗВО випускників-школярів з Криму та непідконтрольних територій Донбасу (06.06.2018), тренінг зі створення е-підручників та е-посібників (15.11.2018), опитування про

цифровізацію освіти (17.12.2018).

На сайті розміщено дистанційні курси з предметів інваріантної складової для учнів 1-11 класів і вчителів; методичні ресурси для створення дистанційних курсів; матеріали до

«Інноватика в математиці» в рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів математики, онлайн консультації і уроки української мови.

Оновлено матеріали щодо реєстрації на дистанційне навчання у 2018-2019 навчальному році.  

Забезпечено функціонування дистанційної платформи для навчання та самоосвіти педагогічних працівників міста Києва. Студенти Київського університету імені Бориса

Грінченка забезпечені електронними навчальними курсами. Впроваджено систему експертного оцінювання змісту курсів. 

2.3.2

Сприяти розвитку мережі 

класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів

ДОН 2016-2018 0,0 0,0

Проаналізовано мережу класів з поглибленим вивченням окремих предметів. За звітний період у ЗЗСО м. Києва 137,7 тис. учнів вивчають поглиблено понад 17 предметів. Зокрема

майже 100,8 тис. школярів вивчають поглиблено іноземні мови; 11,8 тис. – математику; 6,2 тис. – українську мову та літературу; 5,5 тис. – інформатику. Профільним навчанням у

ЗЗСО комунальної форми власності у І півріччі 2018 року охоплено майже 22 тисячі старшокласників, що становить 80% учнів 10-11 класів (22 напрямки). З них, 26,7 % обрали

профіль іноземна філологія, 13,5 – українська філологія, 10,1 – математичний профіль навчання, 8,8 – економічний, 7 – фізико-математичний, 6,3 - інформаційно-технологічний.

Сформовано мережу класів з поглибленим вивченням предметів у 2018-2019 навчальному році. Станом на 01.10.2018 здійснюється аналіз у розрізі предметів. 

Проведено моніторинг результатів ЗНО та моніторингових досліджень готовності учнів 11-х класів до ДПА шкіл з поглибленим вивченням української та англійської мов,

математики, фізики та біології. Результати моніторингу розглянуто на розширеному засідання колегії Департаменту освіти і науки 12.12.2018.

2.3.3.

Оснастити кабінети 

природничих дисциплін для 

забезпечення якісного 

виконання практикумів та 

лабораторних робіт

РУО 2016-2018 912,4 912,4 11 712,1 11 712,1

За звітний період в управліннях освіти РДА проведено заходи щодо формування технічного завдання на закупку обладнання для кабінетів природничих дисциплін. Проведено

процедуру закупівель та  закуплено обладнання для 105 кабінетів природничих дисциплін закладів загальної середньої освіти міста Києва.

2.3.4

Розробити та запровадити 

проект «Мережева модель 

профілізації старшої школи в 

умовах інноваційного 

розвитку сучасної освіти»

ДОН, КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2017 0,0 0,0

2.3.5

Здійснити ревізію кабінетів та 

майстерень з трудового 

навчання.

З урахуванням результатів 

розробити заходи щодо їх 

ремонту та оснащення.

РУО 2017 0,0 0,0

912,4 0,0 912,4 0,0 11 712,1 0,0 11 712,1 0,0Разом п.2.3.

2.2. Модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів

2.3. Забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів

Разом п.2.1.

Разом п.2.2.
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3 572 305,0 0,0 3 572 305,0 0,0 6 290 724,4 0,0 6 290 724,4 0,0

3.1.1

Забезпечити належне 

функціонування шкіл-

інтернатів
РУО, ДОН 2016-2018 343 018,1 343 018,1 587 005,8 587 005,8

Забезепчено функціонування 8 загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 11 спеціальних шкіл-інтернатів; 3 спеціальні школи, 2 навчально-реабілітаційних центри, дитячий будинок

«Малятко». Реорганізовано школу-інтернат № 17 у навчально-реабілітаційний центр.

3.1.2

Забезпечити надання 

допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим 

батьківського піклування, 

яким виповнюється 18 років

РДА, РУО 2016-2018 1 662,0 1 662,0 362,1 362,1

Виконано у повному обсязі відповідно до планів РУО

344 680,1 0,0 344 680,1 0,0 587 367,9 0,0 587 367,9 0,0

3.2.1.

Проаналізувати кількість 

дітей в дошкільних 

навчальних закладах віком 

від 3 до 6 років, які 

потребують інклюзивної та 

спеціальної форм навчання

ПМПК, 

РДА, РУО
2016-2018 0,0 0,0

У закладах дошкільної освіти загального типу виховується 476 дітей з інвалідністю різної нозології, які можуть потребувати інклюзивного навчання. Протягом року ПМПК

проведено комплексне вивчення 5020 дітей дошкільного віку, які мають особливі освітні потреби і потребують корекційно-розвиткової роботи в умовах ЗДО. Інклюзивне та

спеціальне навчання надається лише за бажанням батьків. 

3.2.2.

Удосконалити мережу 

спеціальних та інклюзивних 

класів   (груп) в дошкільних 

та загальноосвітніх 

навчальних закладах 

відповідно до потреб 

мешканців міста Києва та з 

урахуванням  реєстру осіб з 

особливими освітніми 

потребами

РДА, РУО, 

ДОН
2016-2018 0,0 0,0

У 52 закладах дошкільної освіти працює 94 групи інклюзивного навчання, в яких виховується 166 дітей з особливими освітніми потребами. Мережа інклюзивних груп збільшилася

на 38% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.  

У закладах загальної середньої освіти функціонують 240 інклюзивних класів у яких навчаються 552 учні з особливими освітніми потребами. Кількість інклюзивних класів у

порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася майже на 67 %. Проаналізовано прогнозовані показники щодо утворення інклюзивних класів в ЗЗСО на 2018-2019

навчальний рік. У ІІ півріччі 2018 року у 119 закладах загальної середньої освіти функціонують 370 інклюзивних класів, у яких навчаються 737 учнів з особливими освітніми

потребами. Кількість інклюзивних класів у порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася на 54 %. Кожна третя школа міста Києва є інклюзивною. Кількість учнів з

особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах зросла майже на 40%.

Для кожного учня з інвалідністю групою фахівців з числа педагогів, психологів, за участі батьків дитини розроблена Індивідуальна програма розвитку, здійснюється психолого-

педагогічний супровід учнів.

3.2.3.

При відкритті інклюзивних 

класів та груп вводити у 

штатні розписи  дошкільних 

та загальноосвітніх 

навчальних закладів ставки 

корекційних педагогів, 

логопедів та асистентів у 

відповідності до вимог 

чинного законодавства

РДА, РУО 2016-2018 0,0 0,0

За звітний період: 

- асистентами вихователя забезпечені інклюзивні групи у 52 закладах дошкільної освіти;

- для роботи в інклюзивних класах у 2018-2019 навчальному році до штатних розписів закладів загальної середньої освіти введено 249 ставок асистентів вчителів. Для кожного учня

з інвалідністю групою фахівців з числа педагогів, психологів, за участі батьків дитини розроблено Індивідуальну програму розвитку, здійснюється психолого-педагогічний супровід

учнів. 

3.2.4 Ввести  до  програми курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогів окремий модуль з 

питань інтегрованого та 

інклюзивного навчання дітей 

з особливими потребами 

КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018

0,0 0,0

Розроблено окремий модуль з питань інклюзивного навчання для вчителів, які з вересня 2018р. працюватимуть за новим Державним стандартом початкової освіти в рамках

концепції Нової української школи

В програму курсів підвищення кваліфікації введені модулі з питань інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в закладах дошкільної, загальної

середньої, позашкільної освіти:

   - Інклюзивна освіта.Нормативно-правове забезпечення;

    - Розроблення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами;

    - Роль батьків у розробці індивідуальної програми розвитку дитини;

    - Діти з  особливими освітніми потребами в дошкільній і початковій освіті;

    - Еволюція ставлення людства до людей з  особливими освітніми потребами; 

    - Ознайомлення зі структурою індивідуальної програми розвитку , командою супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ЗЗСО;

     - Актуальні питання інклюзивної освіти;

     - Інвалідність та суспільство;

     - Психолого-педагогічна характеристика дітей  з особливими освітніми потребами;

-  «Вступ до інклюзивної освіти». 

Проведено тренінг для тренерів – представників 10-ти районів міста Києва, з ознайомлення з модулем з інклюзивного навчання. Організовано навчання слухачів крусів

підвищення кваліфікації за вказаними модулями за очною та дистанційною формами.     

3.2.5

Забезпечити підвищення 

кваліфікації  вчителів, 

вихователів, асистентів 

вчителів та вихователів, які 

працюють в інклюзивних та 

спеціальних класах (групах)

КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 0,0 0,0

За звітний період проведено курси для:

   - асистентів вихователів ЗДО  в інклюзивних групах  (січень 2018 року);

   - асистентів вчителів інклюзивного та інтерактивного навчання (лютий 2018 року);

   - асистентів вчителів ЗЗСО в рамках концепції Нової української школи (червень  - вересень 2018);

     - навчальний тренінг «Актуальні питання інклюзивної освіти» за запитом ЗЗСО №66 Дніпровського району   (серпень 2018); 

   - Всеукраїнський тренінг для тренерів  з питань інклюзивного навчання (серпень 2018);  

В систему курсів підвищення кваліфікації введено корпоративне навчання працівників закладів освіти, які працюють в умовах інклюзивного навчання (вибіркова частина).

    В міжкурсовий період проводяться навчально-практичні семінари, навчальні тренінги з питань інклюзивного навчання.         

3.2. Реалізація та поширення моделі інклюзивного та спеціального навчання дітей у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

3.1. Здійснення заходів щодо оптимізації мережі шкіл-інтернатів

3. Підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"

Разом п.3.1.

УСЬОГО підпрограма "Загальна середня освіта"
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Фактичні обсяги фінансування за 
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Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
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Термін 
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3.2.6

Забезпечити проведення 

тренінгів-практикумів та 

семінарів  з інклюзивної 

освіти для педагогічних 

працівників, у тому числі в 

навчальних закладах. 

Залучати до заходів 

волонтерів, представників ГО 

тощо

РНМЦ, КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 0,0 0,0

За звітний період проведено:

- тренінг з ознайомлення з модулем з інклюзивного навчання для тренерів – представників 10-ти районів міста Києва;

- круглий стіл «Інтеграція дітей з особливими потребами в загальноосвітній простір для керівників закладів освіти; 

- засідання  Університету  науково-педагогічних знань «Психолого-педагогічне проектування: інноваційна технологія в дошкільній освіті» для вихователів та методистів; 

- консультації для педагогічних працівників, керівників закладів освіти та психологів, батьків та/або законних представників дітей, що мають особливі освітні потреби.

3.2.7

Започаткувати 

консультаційну підтримку 

сімей, у яких виховуються 

діти з інвалідністю

КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 0,0 0,0

В міжкурсовий період проводяться навчально-практичні семінари, навчальні тренінги з питань інклюзивного навчання. При районних науково-методичних центрах проведено

консультації психологів та логопедів для батьків згідно з планами роботи. Створено інклюзивно-ресурсний центр в ІППО Університету Грінченка, надано методичну допомогу при

створенні ІРЦ в районах міста Києва.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

344 680,1 0,0 344 680,1 0,0 587 367,9 0,0 587 367,9 0,0

4.1.1

Забезпечити належне 

функціонування 

позашкільних навчальних 

закладів

РДА, РУО, 

ДОН

2016-2018

262 204,5 262 204,5 1 265 391,2 1 265 391,2

У системі освіти міста Києва функціонує 41 заклад позашкільної освіти комунальної форми власності, з яких - 5 закладів міського та 36 – районного підпорядкування.

Позашкільною освітою в місті Києві охоплено 76493 вихованці, які відвідували 4 939 гуртків.

262 204,5 0,0 262 204,5 0,0 1 265 391,2 0,0 1 265 391,2 0,0

4.2.1

Забезпечити участь дітей і 

учнівської молоді в міських, 

всеукраїнських та 

міжнародних заходах з 

науково-технічної творчості

РДА, РУО, 

ДОН
2016-2018 1 213,4 1 213,4 365,7 365,7

Проведено: 

- Міські відкриті змагання з вільнолітаючих, кордових та радіокерованих авіамоделей у приміщенні серед учнівської молоді (лютий 2018 року); 

- чемпіонат м. Києва з судномодельного спорту у приміщені серед учнівської молоді (березень); 

- міський конкурс з початкового технічного моделювання (березень 2018 року); 

- київський міський відкритий конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій «SMART-IT» (24-25.03.2018); 

-Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (28-31.03.2018); ІІ фестиваль стартапів "Class ідея" (18.04.2018); Міська Ліга Радіоаматорів

(28.04.2018); 

- Всеукраїнський конкурс з IT-проектів "ITalent"(21.04.2018);

- Київський фестиваль повітряних зміїв "Змеєрія-2018" (26.05.2018); 

- Всеукраїнські змагання з картингу, автомодельного спорту, міські змагання "Інженерінг-Фест" (червень 2018 року); 

- Міський конкурс учнівської молоді "Інженерінг-Фест 2018" (10.11); 

-Фестиваль "STEAM FEST" (23-24.11).     

4.2.2.

Забезпечити виплату 

персональних стипендій 

Київської міської ради в 

галузі освіти для обдарованих 

дітей (рішення Київської 

міської ради від 15.03.2015 

№ 207/7544 «Про персональні 

стипендії Київської міської 

ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста 

Києва»)

ДОН 2016-2018 300,0 300,0 580,0 580,0

100 учнів закладів загальної середньої освіти отримали персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей за 2017-2018 н.р. 

Упродовж червня 2018 року проведено два засідання Конкурсної комісії щодо визначення претендентів на персональну стипендію Київської міської ради. Конкурсною комісією

затверджено список стипендіатів Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва у 2018-2019 н.р. Рішенням Київської міської ради від 04.10.2018

затерджено список учнів, що отримуватимуть стипендії Київради. 100 учнів київських шкіл отримали стипендію Київської міської ради вереснь-грудень 2018 року.

Підготовленопроект рішення Київської імської ради щодо збільшення розміру стипендії. Рішенням Київської міської ради від 04.10.2018 розмін стипендій збільшено.

4.3.1.

Забезпечити організацію 

дозвілля під час канікул, 

проведення новорічних та 

різдвяних свят

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018 1 200,0 1 200,0 2 848,1 2 848,1

У звітному періоді забезпечено:

- організацію змістовного дозвілля під час весняних та осінніх канікул. Школярі відвідували гуртки, спортивні секції, інші творчі об'єднання в закладах освіти відповідно до планів

та графіків роботи; вистави в театрах та екскурсії в музеях міста Києва. Відбулася зустріч учнівської молоді з Ніком Вуйчічем, мотиваційним тренером: публічна бесіда із

школярами на тему: «Як знайти друзів та як їх втримати» та з учителями, методистами й батьками на тему: «Безпечна школа: як навчити підлітків дружити» (29.03.2018). Під час

зимових канікул організовано проведення новорічно-різдвяних вистав для дітей. які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  (16.12, 19.12, 22-27.12)  

- проведення ІІV Київської міської спартакіади "Здоровий киянин" (02-04.11). 

- роботу 67 дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі ЗЗСО м. Києва, 140 мовних таборів (01-25.06.2018); 

- проведення, протягом липня-вересня 2018 року, гуртківцями Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавчства та військово-патріотичного виховання: 6 походів (по

ріках Південний Буг, Десна, Сейм, Черемош), 7 навчальнотренувальних зборів турисько-спортивного та військово-спортивного напрямів, 1 археоголічну експедицію (с. Легедзино). 

4.1. Реалізація заходів щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів

4.2. Виявлення, підтримка та розвиток вихованців  за науково-технічним напрямом

4.3. Залучення дітей до позашкільної діяльності

Разом п.4.1.

4. Підпрограма "Виховання та позашкільна освіта"

Разом п.3.2.

УСЬОГО підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"
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4.3.2.

Сприяти проведенню науково-

практичних семінарів, 

тренінгів, «круглих столів», 

конференцій з метою  

підвищення професійної 

компетентності педагогів, які 

працюють з   талановитими 

дітьми та молоддю

РДА, РУО, 

ДОН
2016-2018 0,0 0,0

Забезпечено:

- участь у ХХІІІ Міжнародній конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям

української держави» (14.03);  IX міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018»; VII міжнародній виставці освіти за кордоном «WordEdu» (15-17.03). 

     Забезпечено організацію та проведення: 

- тренінгів-практикумів: «Тайм-менеджмент та стратегічне планування» (26.03.2018); «Наука на допомогу вчителю географії» (28.03.2018); «Побудова Бренду сучасного освітянина

за допомогою персонального іміджу та соціальних мереж» (28.03.2018); 

- навчально-практичного семінару з підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму та організаторів спортивного туризму (січень-березень), міського семінару-практикуму для

керівників музеїв військово-історичного профілю (02.02); 

- міського тренінгу з національно-патріотичного виховання "З Україною в серці" (26-28.03), міського семінару-практикуму для представників районних штабів «Організація та

проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької  гри «Сокіл» («Джура»)» (29-30.03).            

Взято участь у:

- VІ Всеукраїнському психологічному фестивалі ПАРОСТОК (03-05.04); конференції "Психологічна служба системи освіти міста Києва в умовах реформування освіти" (19.04);

стретегічній сесії з питань розвитку позашкільної освіти (26.06); Всеукраїнській серпневій конференції (21.08); Серпневій конференції педагогічних, науково-педагогічних

працівників міста Києва (22.08); методичній конференції "Захист Вітчизни:військово-патріотичне виховання учнівської молоді" (29.08); V Ювілейній міжнародній конференції

"Наукова еліта у розвитку держав/День позашкілля" (25.09); Стратегічній сесії за результатами засідань робочої групи із розробки та впровадження комунікаційної стратегії з

протидії епідемії ВІЛ-інфекції в місті Києві (26.09); круглому столі "Партнерська взаємодія з громадою" щодо провадження національно-патріотичного виховання (23.08); ІІІ

Форумі нової освіти: Коли дорослі та діти говорять на рівних! (30.09); Всеукраїнській нараді "Наявні ресурси для попередження насильства щодо дітей в закладах освіти" (03.10);

стратегічній сесії "Внутрішня система оцінювання якості освіти в школах: розбудовуємо разом" (24.10); Першій конференції "Безпека в сучасних закладах освіти від учня до

вчителя" (24.10); Міжнародній науково-практичній конференції "Цькування (булінг) у шкільних колективах: политики і практики протидії та попередження" (26.10);засіданні

круглого столу "Інклюзивні дитячі табори. Щасливе дитинство для кожного" (26.10); семінарі "Профілактичні заходи з протидії торгівлі людьми у закладах освіти. Ідентифікація

постраждалих осіб" (01.11); міському фестивалі педагогічної майстерності "KyivEdFest" (02.11); Веб-нараді з питань насильства (08.11);науково-практичному семінарі " Вивчення

Голодомору-геноциду в закладах освіти. Форми і засоби організації навчання" (19.11); засіданні Київської міської координаційної ради з питань запобігання насильству в сім`ї,

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми (20.11);  у нараді з питань розвитку дитячої технічної творчості (20.12)

Організовано урочистості до Дня позашкільника (05.12). 

Започатковано цикл тренінгів "Що таке моральне насильство та як його не допустити по відношенню до дитини" (з 14.12).  

4.3.3.

Забезпечити соціально – 

педагогічну, психолого-

педагогічну підтримку дітей 

«групи ризику» через 

розвиток програм 

канікулярного відпочинку та 

зайнятості в системі 

позашкільної освіти

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018

Забезпечено соціально-педагогічну, психолого-педагогічну підтримку дітей «групи ризику» через розвиток програм канікулярного відпочинку та зайнятості в системі позашкільної

освіти. Соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти ведуть «Паспорт школи», у якому зазначається облік дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,

здійснюється соціально-педагогічний супровід дітей зазначених категорій.Практичні психологи закладів загальної середньої освіти, за запитом батьків, проводять психологічне

консультування, діагностування та відповідну корекційно-розвивальну робота з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.3.4.

Продовжити практику роботи 

шкіл повного дня в 

освітньому просторі столиці

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018 0,0 0,0

Упродовж означеного періоду у режимі роботи повного дня працювало 30 закладів загальної середньої освіти.

2 713,4 0,0 2 713,4 0,0 3 793,8 0,0 3 793,8 0,0

4.4.1.

Забезпечити участь 

учнівської та студентської 

молоді в освітніх і наукових 

програмах, проектах, 

конкурсах та фестивалях 

міжнародних організацій і 

фондів

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018 342,1 342,1 612,9 612,9

У звітному періоді вихованці Київської малої академії наук учнівської молоді взяла участь у Всеукраїнській науковій школі з математики в Міжнародному центрі дитячої наукової

творчості MANLAB.CAMP (лютий 2018); Всеукраїнській школі МИРотворчості в Міжнародному центрі дитячої наукової творчості MANLAB.CAMP (березень 2018); Конкурсі-

фестивалі "Діалог держав: партнерство в освіті" (травень 2018); Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (травень

2018); співпраця учнівської молоді столиці в рамках проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні» (участь у міжнародних освітніх проектах; розвиток молодіжної і дитячої

дипломатії; вивчення і відзначення пам'ятних дат ООН; проведення міжнародних (або з міжнародною тематикою) семінарів, конференцій, фестивалів, літніх таборів (протягом

року). 

4.4.2.

Забезпечити участь дітей у 

міських, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах, 

змаганнях, фестивалях тощо, 

відповідно до затверджених 

Міністерством освіти і науки 

України планів та заходів РДА, РУО, 

ДОН
2016-2018 638,7 638,7 384,8 384,8

Забезпечено участь: в Національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів «Intel ISEF 2017» - «IntelЕко Україна» (січень-лютий); Всеукраїнських

змаганнях учнівської молоді з радіоелектронного конструювання (лютий-березень); Всеукраїнському фестивалі - конкурсі бальної хореографії (лютий); Всеукраїнському конкурсі

екскурсоводів музеїв навчальних закладів (березень); очному етапі Всеукраїнського конкурсу «Енергія і середовище» (лютий 2018); І (заочному) та фінальному національному етапі

Міжнародного конкурсу INFOMATRIX- 2018 (січень-лютий ); ХVIІ Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт–2018» (січень); очному етапі

Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко Україна 2018» – національному етапі XXV Міжнародної конференції юних дослідників «ICYS – 2018» (лютий); національному етапі

Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів «Intel ISEF 2018» (лютий ); Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-

натуралістичного напряму серед учнів та студентів у віковій категорії 16-23 роки (31 січня-2 лютого); Всеукраїнській науковій школі з математики в Міжнародному центрі дитячої

наукової творчості MANLAB.CAMP (23-27 лютого); І –ІІ етапах Всеукраїнської школи МИРотворчості в Міжнародному центрі дитячої наукової творчості MANLAB.CAMP

(березень); Всеукраїнському чемпіонаті з хортингу (17-18.02); міському етапі Всеукраїнськиї дитячо-спортивних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти "Старти надій"

(16-17.05); Всеукраїнському фінальному етапі спортивно-масового заходу для дітей "Олімпійське лелеченя" (11.09), фінальному етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного

фестивалю школярів України "Козацький Гарт-2018" (24-27.09),фінальному етапі Всеукраїнських дитячих спортивних ігор "Старти надій-2018" (24-28.09); Всеукраїнському

спортивно-масовому заході серед школярів "Cool Games" (01-04.12).

4.4. Інформування учнівської та студентської молоді з питань євроатлантичної інтеграції

Разом п..п.4.2-4.3.

4.5. Використання науково-технічного, історичного потенціалу столиці
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ьний 

виконавец

4.5.1.

Продовжити співпрацю 

позашкільних навчальних 

закладів з вищими 

навчальними закладами, 

науковими установами НАН 

України, науковими 

установами АПН України, 

музеями, громадськими 

організаціями, щодо 

організації науково-технічної, 

дослідницької роботи з дітьми 

столиці

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018 0,0 0,0

Продовжено співпрацю закладів позашкільної освіти з закладами вищої освіти, науковими установами НАН України, науковими установами АПН України, музеями, громадськими

організаціями щодо організації науково-технічної, дослідницької роботи з дітьми столиці. Київським центром дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного

виховання в межах співпраці з Національним історико-архітектурним музеєм "Київська фортеця" проведено "Музейний квест" (03.02) та фінал міського етапу Всеукраїнського

конкурсу юних екскурсоводів музеїв закладів освіти м. Києва (25.01). В межах співпраці з Музеєм історії Києва проведено міську краєзенавчу конкурс-гру "Краєзнавчий

калейдоскоп" (04.03); у Національному музеї Тараса Шевченка проведено «Зустріч у музеї» до Міжнародного дня рідної мови (21.02); Зустріч лідерів учнівського самоврядування в

Національному музеї "Чорнобиль" (26.04).  

Спільно з Інститутом національної пам`яті та Музеєм історії міста Києва розроблено умови проведення міського етапу Всеукраїнської акції "Українська революція: 100 років надії

та боротьби" (серпень-вересень ).                                                                                                                    

Проведено Кубок з туриського багатоборства учнівської молоді міста Києва (міські замагання з пішохідного туризму "Срібний карабін") (13.10).

Організовано Зустріч в Музеї, присвячену Дню української писемності та мови ( 09.11); Зустріч в Музеї з нагоди Дня вшанування пам`яті жертв голодоморів в Україні (26.11).

4.5.2.

Забезпечити розробку та 

апробацію міських цільових 

проектів «Музейна справа як 

фактор соціалізації дітей та 

молоді у виховному просторі 

Києва». Використовувати під 

час навчально-виховного 

процесу в ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ 

інноваційні музейні програми 

в рамках освітніх проектів 

для дітей

ДОН, РУО, 

ІППО КУ 

ім.Б.Грінче

нка, ПНЗ

2016-2018 0,0 0,0

У системі освіти Києва діє 183 музеї, з них за профілем роботи: 131- історичних, 8 - краєзначих, 11 - літературних, 24 - етнографічних, 1 - археологічний, 2 - природничих, 4 -

мистецьких, 1 - галузевий. Ведеться робота з реексподиції та реконструкції тематичних розділів музеїв військово-історичного профілю. Тематичні експозиції музеїв постійно

оновлюються та поповнюються матеріалами про героїв антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України,

завдяки тісній співпраці закладів освіти з громадськими органіаціями національно та військово-патріотичного спрямування. На базі музеїв проводяться уроки мужності, районні

семінари, зустрічі з ветеранами АТО та учасниками бойових дій, інші заходи; В межах міського проекту у вересні 2018 року проведено засідання "Механізм реекспозицій музеїв

закладів освіти історичного (військово-історичного) профілю та приведення їх до норм чинного законодавста"; організовано проведення Міського освітнього краєзнавчого квесту "

Нові імена вічного міста" скред учнів закладів загальної середньої освіти столиці (01-10.12)

980,8 0,0 980,8 0,0 997,7 0,0 997,7 0,0

4.6.1.

Забезпечити проведення 

спортивно-масових заходів із 

шахів

ДОНМС, 

РДА, РУО
2016-2018 426,7 426,7 376,5 376,5

За звітний період проведено ІII Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» серед учнів закладів освіти міста Києва (лютий – травень 2018), нагородження

переможців та призерів ІІІ Кубку Київського міського голови "Кришталева тура" (червень 2018 ); Юні шахісти Києва взяли участь у Відкритому командному чемпіонаті України з

шахів серед учнівської молоді (березень 2018); проведено міську нараду з організації заходів з інтелектуальних видів спорту (грудень 2018).

4.6.2.

Використовувати години 

гурткової роботи для 

організації занять з 

інтелектуальних видів спорту 

в ЗНЗ

РДА, РУО 2016-2018 0,0 0,0

Забезпечено використання годин гурткової роботи для організації занять з інтелектуальних видів спорту в закладах загальної середньої освіти. У закладах загальної середньої та

позашкільної освіти функціонує 123 шахових гуртки, які відвідують 2347 учнів.

4.7.1.

Забезпечити взаємодію ЗНЗ 

комунальної  власності 

територіальної громади міста 

Києва та ДЮСШ 

комунальної, приватної 

власності, спортивних клубів, 

що є членами федерацій 

офіційно визнаних видів 

спорту щодо використання 

спортивних споруд та 

приміщень ЗНЗ для 

проведення навчально-

тренувальних занять 

відповідно до вимог чинного 

законодавства

ДОН, РДА, 

РУО
2016-2018 0,0 0,0

Протягом звітного періоду дитячо-юнацькі спортивні школи комунальної форми власності використовували 390 спортивних споруд та приміщень закладів загальної середньої

освіти міста Києва для проведення навчально-тренувальних занять з вихованцями (рішення Київської міської ради від 08.02.2018 № 21/4085 "Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"). Рішенням Київської міської ради від

19.07.2018 року № 1351/5415 подовжено використання ДЮСШ спортивних споруд та приміщень закладів загальної середньої освіти на підставі договорів про співпрацю.

4.7.2.

Забезпечити створення умов 

для збереження єдиного 

освітнього простору у 

взаємодії позашкільної освіти  

з різними рівнями освіти

ДОН, РДА, 

РУО
2016-2018 0,0 0,0

У закладах позашкільної освіти міста Києва забезпечено створення умов для збереження єдиного освітнього простору у взаємодії позашкільної освіти з різними рівнями освіти. У

рамках експерименту, що триває в Київському Палаці дітей та юнацтва за темою «Організаційно-педагогічні умови допрофільної підготовки та профільного навчання у

позашкільному навчальному закладі» (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2017 № 814) завершено етап дослідно-експериментальної роботи: створено робочу групу,

проаналізовано нормативно-правову базу, вивчено передовий педагогічний досвід, створено мережевий навчально-ресурсний центр та сайт, укладено угоди про співпрацю з

громадськими організаціями, установами, закладами освіти, проведено круглі столи, інтерактивний семінар-практикум; створено умови для проведення міських заходів для дітей та

молоді з функціональними обмеженнями  до Дня людей з інвалідністю  "Повірими у себе" (28-30.11)

4.7.3.

Сприяти створенню 

багатопрофільних і 

різнопрофільних освітніх 

центрів, які інтегрують 

загальну середню і 

позашкільну освіту

ДОН, РДА, 

РУО
2016-2018 0,0 0,0

У рамках проведення дослідно-експериментальної роботи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (тема: «Організаційно-педагогічні умови допрофільної

підготовки та профільного навчання у позашкільному навчальному закладі») Київським Палацом дітей та юнацтва розроблено концепцію комплексу нормативно-правових та

навчально-методичних документів, визначено та обгрунтовано критерії та показники оцінювання ефективності організації допрофільної підготовки та профільного навчання,

сформовано банк даних педагогічної практики профільної освіти, організовано постійно діючий консультаційний пункт.

Разом п..п.4.4-4.5.

4.6. Розвиток інтелектуальних видів спорту в системі освіти

4.7. Створення освітнього простору взаємодії ЗНЗ, ПНЗ та ДЮСШ
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4.7.4.

Сприяти розширенню 

взаємодії загальноосвітньої і 

позашкільної освіти в рамках 

реалізації профільного 

навчання

ДОН, РУО, 

ІППО КУ 

ім.Б.Грінче

нка, ПНЗ

2016-2018 0,0 0,0

Протягом 2018 року в рамках реалізації профільного навчання на базі усіх закладів загальної середньої освіти міста Києва в межах позашкільної освіти працювали гуртки, секції та

об`єднання національно-патріотичного, художньо-естетичного, науково-технічного, спортивно-оздоровчого, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, дослідницько-

експериментального та інших напрямів. В закладах загальної середньої освіти міста Києва позашкільною освітою охоплено понад 185 тис. учнів, що становить 65% від загальної їх

чисельності учнів закладів загальної середньої освіти.

426,7 0,0 426,7 0,0 376,5 0,0 376,5 0,0

4.8.1.

Забезпечити реалізацію 

положень Концепції 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

шляхом впровадження 

освітніх проектів та програм, 

спрямованих на виховання 

патріотичних якостей, 

національної гідності дітей та 

молоді (наказ Міністерства 

освіти  України від 16.06.2015 

№ 641 «Про затвердження 

Концепції національно-

патріотичного

виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації

Концепції національно-

патріотичного виховання 

дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо

національно-патріотичного 

виховання y ЗНЗ») 

РДА, РУО 2016-2018 0,0 0,0

Забезпечено реалізацію положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. З метою координації та взаємодії органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва Департаментом освіти і

науки Києва проведено засідання міського штабу з питань підготовки та проведення гри «Сокіл» («Джура») (05.03); взято участь у засіданні головного штабу з проведення гри

"Сокіл" ("Джура") (11.04), проведено: робочу нараду та засідання міського штабу з питань проведення гри "Сокіл" ("Джура") (19-20.04); районні етапи гри "Сокіл" ("Джура")

(протягом квітня-травня); ІІ Міський етап Веукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (31.05-04.06); робочу нараду з питань участі переможців та

призерів ІІ (міського) етапу у ІІІ (Всеукраїнському) етапі гри "Сокіл" ("Джура") (13.06); Команди-учасниці та переможці міста Києва взяли участь у церемонії закриття ІІІ

Всеукраїнського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (15.07); організовано екскурсію дітей з числа учасників творчих колективів м.

Києва по відновлених сходах від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум`яки (17.07);проведено робочу зустріч (18.10) та засідання міського штабу (19.10) з проведення етапів

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-пітріотичної гри "Сокіл" ("Джура"); забезпечено участь у засіданні Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання

(08.11) 

4.8.2.

Забезпечити реалізацію 

Національно-патріотичного 

проекту учнівської молоді 

столиці «Нам Україна вище 

над усе!»

ДОН, РДА, 

РУО
2016-2018 34,2 34,2 862,2 862,2

Протягом 2018 року дітьми та учнівською молоддю столиці взято участь у понад 10 міських національно-патріотичних проектах, започаткованих у місті Києві, та які наразі є

загальнонаціональними: в рамках проекту "Нам Україна вище над усе!" проведено патріотичні акції "Дружня Україна", "Діти Києва - воїнам АТО", «Діти Києва – дітям зі Сходу

України», «Листи та обереги – захисникам України», «Ланцюг єдності» тощо.

4.8.3.

Забезпечити проведення 

заходів національно-

патріотичного спрямування

ДОН, РДА, 

РУО
2016-2018 622,1 622,1 1 921,8 1 921,8

За звітний період організовано та проведено: «Зустріч у музеї» до Міжнародного дня рідної мови лідерів учнівського самоврядування Києва з Галиною Яблонською, народною

артисткою України, В’ячеславом Васильченко, українським письменником та Мар’яною Ангеловою (21.02); завідувачем науково-методичного центру тележурналістики

Київського університету імені Бориса Грінченка; XVII Міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка (березень); міський етап Всеукраїнського конкурсу

екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»; міські військово-спортивні змагання серед учнівської молоді міста Києва «Честь і звитяга», присвячені 100-річчю бою

під Крутами (02.02); заходи до Дня Соборності України (16-22.01); заходи до Дня памяті Героїв Крут (27-29.01); загальноміський урок "Героїзм юних українців в обороні

Батьківщини. 1918. Крути" (29.01); участь в акції "Ангели памяті" до Дня Героїв Небесної сотні (20.02); проект до Дня українського добровольця «Сила патріотизму» (14.03);

проект «Ми – разом!», відкритий дитячо-юнацький фестиваль нродного танцю "Київське дивоколо", арт-фестиваль "Веремія" (24-25.03 та 27.10);Міський конкурс юних

поетів"Поетична весна" (17.04); Міську профорієнтаційну гру "Мистецька фортеця" (протягом квітня); міський фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії (24.04);

міський етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України "Козацький гарт -2018" (07-08.05); міський конкурс старшокласників "Київський вальс-

2018"(12.05); міський конкурс "Київ-моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати" (23.05); ІІ Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс народної музики "ZOLOTE

ZERNO" (01-03.06); церемонію нагородження перможців конкурсу "Молода КороНація" (14.06); ІІ Міський фестиваль краєзнавчого активу м.Києва (21-22.09); забезпечено участь

кращих учнів столиці у церемонії підняття Державного Прапора України та вручення паспортів громадянина України Київським міським головою (23.08); проведено: Міський

національно-патріотичний фестиваль "Патріотичний нон-стоп", присвячений Дню захисника України (06.10);патріотичний проект до Дня захисника України та Дня українського

козацтва - міський захід "Сила нескорених" (11.10); Міські військово-спортивні змагання з вогневої підготовки "Снайпер столиці - 2018" серед закладів освіти міста Києва

(протягом жовтня-грудня);урочисту церемонію вручення погонів кадетам - майбутнім захисникам України" (12.10); урочисте відкриття меморіальних дощок (Герою України Олегу

Онікієнку, воїнам-захисникам цілісності та суверенітету України Петренку Івану та Мишку Антону) (12.10);церемонію складання урочистої клятви ліцеїстами Київського

військового ліцею імені Ввана Богуна ( 14.10); Вахту Пам`яті "Дякуємо за життя" (08.11); взято участь у концертній програмі до Дня Збройних сил України (07.12).

656,3 0,0 656,3 0,0 2 784,0 0,0 2 784,0 0,0

4.9.1

Сприяти розвитку мережі 

дитячих громадських 

об’єднань, учнівського 

самоврядування; 

підтримувати дитячі 

соціальні ініціативи

2016-2018 0,0 0,0

У закладах загальної середньої освіти міста Києва діють учнівські ради, комітети, парламенти, клуби та інші структури учнівського самоврядування. Лідери учнівського

самоврядування закладів освіти міста Києва: провели засідання оновленого складу Київської міськорї ради таршокласників (11.10); взяли участь у: Міському квесті для лідерів

учнівського самоврядування , присвяченому Дню Гідності та Свободи ( 24.11); Зустрічі в Музеї, присвяченій Дню української писемності та мови (09.11);Зустрічі в Музеї з нагоди

Дня вшанування пам`яті жертв голодоморів в Україні (26.11); Профорієнтаційному форумі "Про професії" (24.11); Всеукраїнському зборі лідерів (05-06.12); тардиційфному

міському виїзді лідерів учнівського самоврядування у МДЦ "Артек"(25-27.12).

Разом п..п.4.8

Разом п..п.4.6-4.7.

4.8. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді

4.9. Розвиток державно-громадського управління освітою
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4.9.2

Сприяти створенню та 

реалізації медіа-проекту 

учнівської молоді м. Києва 

«Україна — єдина країна»

2016-2018 255,4 255,4 0,0 0,0

Протягом звітного періоду:

- забезпечено реалізацію медіа-проекту учнівської молоді м. Києва «Україна — єдина країна» за напрямами: «Журналістська робота», «Літературний твір», «Телефільм»,

«Фоторепортаж»; 18-21.05.2018. 

- проведено Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики "Прес-весна на Дніпрових схилах";

- взято участь Четвертому Форумі українських патріотичних справ "Ми - українці!" (01-02.12)

4.9.3

Забезпечити проведення 

заходів щодо реалізації 

державно-громадського 

управління освітою

2016-2018 114,0 114,0 131,9 131,9

За звітний період за участі лідерів учнівського самоврядування організовано та проведено:

- правоосвітній хакатон "Я маю право!" (12.01);

- "Зустріч у музеї" (музей історії міста Києва);

- екскурсію "Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917-1921 рр.) (25.01);  

- «Зустріч у музеї» (Національний музей Тараса Шевченка) до Міжнародного дня рідної (21.02);

- заходи в рамках Всесвітнього тижня грошей "Global Money Week - 2018" (12-17.03); 

- зустріч з мотиваційним тренером Ніком Вуйчічем «Як знайти друзів та як їх втримати?» та з учителями, методистами й батьками «Безпечна школа: як навчити підлітків дружити»

(29.03);

- "Зустріч у музеї" (Національний музей "Чорнобиль") з нагоди річниці Чорнобильської трагедії (26.04); 

- Саміт проактивних "Б.У.М.- Бажай. Удосконалюй. Мотивуй" (02-04.05);

- зустріч-дискусія «Школа без цькування" з доктором Гордоном Ньюфелдом (10.10); 

- ІІІ Київський дитячо-юнацький форум "Ми можемо більше!" ( 28.10); 

- правовий брейн-ринг серед учнів закладів освіти міста Києва (10.11); 

- Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування (05-06.12); 

- виїзд лідерів учнівського самоврядування міста Києва до МДЦ "Артек" (25-27.12);   

Участь у засіданні круглого столу " Громада, дружня до дітей та молоді" (19.10).

369,4 0,0 369,4 0,0 131,9 0,0 131,9 0,0

267 351,1 0,0 267 351,1 0,0 1 273 475,1 0,0 1 273 475,1 0,0

5.1.1

Збереження закладів 

професійно-технічної освіти 

та  підготовка кваліфікованих 

робітників за вимогами 

потреб ринку праці:

- заробітна плата та 

нарахування на заробітну 

плату;

- продукти харчування;

оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення 

учнів;

- придбання обладнання;

- інші видатки

ДОН 2016-2018 521 922,3 521 922,3 536 389,0 536 389,0

Станом на 31 грудня 2018 року функціонує 24 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста з

контингентом 12 531  учень з 223 професій. 

Харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування забезпечено 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.  

Фінансування заробітної плати, стипендії, комунальні послуги здійснювались в повному обсязі.

Придбано сучасне обладнання для навчально-виробничого процесу.

521 922,3 0,0 521 922,3 0,0 536 389,0 0,0 536 389,0 0,0

5.1. Модернізувати ресурси професійно-технічних навчальних закладів як  закладів європейської столиці

5.2. Забезпечити професійне зростання учасників навчально-виховного процесу

5. Підпрограма "Професійно-технічна освіта"

Разом п.5.1.

Разом п.4.9.

УСЬОГО підпрограма "Виховання та позашкільна освіта"
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Фактичні обсяги фінансування за 

січень-грудень 2018 рік (касові 

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 
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у тому числі:

Усього

у тому числі:

Захід
Термін 

виконання

Відповідал

ьний 

виконавец

5.2.1.

Гармонізація теорії та 

практики професійно-

технічної  підготовки

ДОН, 

заклади 

профтехосв

іти

2016-2018 2 262,7 2 262,7 0,0

Участь учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у міських конкурсах фахової майстерності з професій:

- «Столяр», «Електрозварник ручного зварювання», «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» (у Київському професійному ліцеї будівництва і комунального

господарства);

-  «Муляр» (у Київському вищому професійному училищі будівництва і архітектури);

- «Кухар» (у Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва);

- «Кондитер» (у Вищому професійному училищі м. Києва № 33);

Проведено:

- конкурсний фестиваль «Новий формат» з перукарського мистецтва, демонстрації рівня підготовки молодих спеціалістів за ініціативи компанії «Натурфарм».

- навчально-польові збори учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва спільно з Окремим регіональним центром комплектування Державної прикордонної

служби, Київським міським військовим комісаріатом на базі Окремої комендатури охорони і забезпечення прикордонної служби (31.05.2018);

- профорієнтаційні заходи: «Світ майбутньої професії» на базі середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва; серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти з

нагоди Дня захисту дітей в парковій зоні Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Т. Шевченка;

- міський конкурс з хореографії серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, «Подих часу», присвячений Дню Києва на базі Будинку художньої та технічної

творчості (23.05.2018);

- міський фестиваль «Творча молодь запрошує» з метою підведення підсумків діяльності творчих колективів художньої самодіяльності учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на базі Київської міської організації Товариства сприяння оборони України відбувся (30.05.2018);

- міську виставку-конкурс технічної творчості, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва

«ARTWORK ПТО – 2018» на базі Київського міського Центру роботи з жінками;

- урочистості з нагоди вручення документів про освіту випускникам професійно-технічних навчальних закладів міста Києва у 2018 році (червень 2018);

- екскурсії для учнів 9-х, 11-х класів ЗЗСО в рамках проекту роботодавців м. Києва «Сучасна профорієнтація школярів» спільно з ПАБ «Українська залізниця» та Національним

галузевим партнерством в легкій промисловості України «Fаshion Globus Ukraine»;

- державну кваліфікаційну атестацію для оцінювання якості професійної освіти з професій «Кухар. Кондитер», «Агент з організації туризму. Адміністратор. Секретар керівника

(організації, підприємства, установи)», «Адміністратор. Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» (20 – 27.06.2018). 

- оздоровлення 23 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в санаторії «Патрія» (Одеська

обл., Білгород-Дністровський р-н., смт. Сергіївка) (25.06-15.07);

-  урочистості з нагоди святкування Дня знань та початку нового 2018-2019 навчального року;

- семінар на базі Київського професійного ліцею будівництва та комунального господарства з технологій сухого будівництва компанією ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» для педагогічних 

5.3.1

Формування активної 

громадянської позиції, 

розвиток різних форм 

соціального захисту 

учасників навчально-

виховного процесу закладів 

професійно-технічної освіти

2016-2018 16 093,0 16 093,0 0,0

За звітний період здійснено розвиток різних форм соціального захисту учасників навчально-виховного процесу закладів професійно-технічної освіти. Зокрема, проведено: 

- тренінг в рамках проекту «Лідер в учнівському колективі – сучасний погляд у майбутнє» та «Будуємо майбутнє разом» для учнів І курсу спільно з ГО «Всеукраїнський

громадський центр «Волонтер» за підтримки Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ);

- круглий стіл «Втілення моральних засад «Повчань» Володимира Мономаха» з учнями І курсу закладів професійної (професійно-технічної) освіти за ініціативи Міжнародної

громадської організації «Живи»;

- майстер-клас «Сучасні підходи до виготовлення суші» спільно з представниками ТОВ «СушиЯ" для учнів I, II курсу;

- лекцію  «Історія прав людини» спільно з Фондом «Молодь за права людини» для учнів випускних груп; 

- навчання активу учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Лідер» за участі Громадської організації «Поруч» на базі Державного

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

- навчальні заняття для членів активу учнівського самоврядування, спрямовані на збереження здоров’я і життя потерпілого, присвячені Дню рятівника в Україні на базі Київського

міського Центру роботи з жінками.

- оздоровлення 23 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в санаторії «Патрія» (Одеська

обл., Білгород-Дністровський р-н., пгт. Сергіївка) (25.06-15.07).

- загальноміський захід до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом на базі Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту

та будівельної механізації»;

- навчання активу учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти у заняттях «Лідер», за участі Громадської організації «Поруч»;

- просвітницькі заходи з попередження та профілактики асоціальних явищ: алкоголізм, наркоманії, ВІЛ-СНІДу;

- тренінгові заходи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за участі Товариства тверезості та здоров’я.  

18 355,7 0,0 18 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

540 278,0 0,0 540 278,0 0,0 536 389,0 0,0 536 389,0 0,0

6.1.1

Забезпечити функціонування 

вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації

ДОН, КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 32 458,2 32 458,2 289 723,4 289 723,4

Забезпечено функціонування закладів вищої освіти І-ІI рівнів акредитації комунальної форми власності. У місті функціонує 6 ЗВО. Опрацьовано звернення громадян, листи,

інформаційні запити, депутатські запити; надано консультації громадянам по телефону; опрацьовано та узагальнено матеріали закладів вищої освіти І-IV рівнів акредитації м.

Києва в межах повноважень, делегованих Департаменту освіти і науки Міністерством освіти і науки України щодо проектних показників обсягів випуску та прийому за державним

замовленням. 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 базі 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 заходів для забезпечення закладами вищої освти комунальної форми власності м. Києва належного рівня

вищої освіти, організації інформаційного забезпечення. Затверджено регіональне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів,

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2018 рік. (Розпорядження КМДА № 609 від 11.04.2018). Проведено низку заходів щодо внесення 

змін до зазначеного розпорядження.

6.1.2

Забезпечити функціонування 

вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації

ДОН, КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 175 610,4 175 610,4 239 463,6 239 463,6

Забезпечено функціонування закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації комунальної форми власності. У місті функціонує 3 ЗВО. Затверджено регіональне замовлення на

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2018 рік.

(Розпорядження КМДА № 609 від 11.04.2018). Проведено низку заходів щодо внесення змін до зазначеного розпорядження.

6.1. Удосконалити мережу вищих навчальних закладів комунальної форми власності

6. Підпрограма "Вища освіта і наука"

5.3. Формувати позитивний імідж професійно-технічної освіти  столиці

Разом п.5.2-5.3

УСЬОГО підпрограма "Професійно-технічна освіта"
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6.1.3

Забезпечити функціонування 

закладів  післядипломної 

освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації

ДОН, КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 13 626,1 13 626,1 23 924,7 23 924,7

У системі освіти функціонує Інститут післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка згідно зі штатним розписом. ІППО проводить щорічно курси підвищення

кваліфікації педагогічних працівників м. Києва, забезпечує міжкурсовий період для педпрацівників здійснює організацію роботи з обдарованою молоддю тощо.

6.2.1

Створити Центр компетенцій 

відкритої освіти при 

Київському університеті імені 

Бориса Грінченка

КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016 0,0 0,0 0,0

6.3.1.

Включити до програми курсів 

підвищення  кваліфікації 

вчителів загальноосвітніх та 

вихователів дошкільних 

навчальних закладів на базі 

ІППО Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка навчальний модуль 

"Шахи, як засіб розвитку 

дитини"

№ 207/7544 «Про персональні 

стипендії Київської міської 

ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста 

Києва») 

КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 0,0 0,0

Розроблено та впроваджено до програми курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх та вихователів дошкільних навчальних закладів на базі ІППО Київського

університету імені Бориса Грінченка навчальний модуль "Шахи, як засіб розвитку дитини"

6.4.1.

Розробити  та реалізувати  

інноваційні програми  

професійного розвитку 

педагогічних кадрів 

КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 0,0 0,0

Інноваційною програмою професійного розвитку педагогічних кадрів охоплено 22 ЗЗСО м. Києва

Проведено:

- модулі «Профілактика емоційного та професійного вигорання педагога»; «Робота з текстовими та візуальними джерелами як засіб формування критичного мислення» (квітень

2018);

- вебінари «Особливості компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови в умовах Нової української школи», «Особливості компетентнісно орієнтованого навчання

іноземної мови на базі підручників з англійської мови для учнів 9-го класу «Dive into English»» (12.04.2018); - Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Психолого-

педагогічний супровід  

- Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи» (29.05.2018); 

- науково-методичний кластер «Реалізація компетентнісного підходу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основи нової парадигми освіти» (14.06.2018).

 - державну реєстрацію 25 інноваційних модулів за напрямом «Суспільно-гуманітарна освіта» (квітень-червень).                                                                                                                

Підготовлено монографію «Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика». Київ – 2018. Проведено ІІ Київський освітній форум "Нова українська

школа : разом до успіху " (23.08.2018) З жовтня 2018 року розпочато реалізацію програми підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО "Партнерство", яка передбачає широку

співпрацю освітянської та батьківської громад. 

6.5.1.

Провести навчання педагогів 

за програмою Intel" Навчання 

для майбутнього"                                       

Провести  навчання 

директорів та заступників 

директорів навчальних 

закладів  за програмою Intel 

"Курс для керівників в освіті" 

КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 771,0 771,0 0,0

Проведено навчання директорів та заступників директорів закладів освіти за програмою Intel "Курс для керівників в освіті". Подальше навчання педагогічних працівників за даною

програмою неможливе через  припинення її функціонування на території України.

6.6.1.

Забезпечити набуття 

студентами знань та 

підготовка їх до професійної 

діяльності

Департамен

т культури
2016-2018 85 528,3 85 528,3 108 510,7 108 510,7

Обсяг регіонального замовлення на 2018 рік доведено до керівництва закладів вищої мистецької освіти. Завершено:

-  вступну кампанію 2018 року; 

- роботу з надання інформації до Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста з створення Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 -

2023 роки" у підпрограмах "Мистецька освіта", "Фахова передвища, вища освіта і наука", "Регіональне замовлення". 

Триває робота з формування регіонального замовлення на 2019 рік та продовжено роботу з надання інформації до Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку

міста з метою формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки 

6.2. Утримувати  на належному рівні матеріально – технічної бази освітньої інфраструктури ВНЗ

6.3. Забезпечити професійну підготовку кваліфікованих спеціалістів для міста Києва

6.4. Розробити та реалізувати інноваційні програми професійного розвитку педагогічних кадрів

6.5. Підвищити кваліфікацію керівників освіти та вчителів

6.6. Забезпечити підготовку  кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації



державн

ий 

бюджет

бюджет 

м.Києва

кошти 

небюджетн

их джерел

державний 

бюджет

бюджет 

м.Києва

кошти 

небюдж

етних 

джерел

1 3 4 8 9 10 11 13 14 15 16 18

№ п/п

Планові обсяги фінансування за 2018 

рік, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування за 

січень-грудень 2018 рік (касові 

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Захід
Термін 

виконання

Відповідал

ьний 

виконавец

6.6.2.

Здійснити  заходи  щодо 

збереження системи 

безперервної мистецької 

освіти, що реалізується 

мистецькими навчальними 

закладами м. Києва

Департамен

т культури
2016-2018 0,0 0,0

Проведено "День відкритих дверей" та звітні концерти у закладах вищої мистецької освіти. Продовжено виплату щомісячних творчих стипендій голови КМДА талановитим

студентам закладів вищої мистецької освіти (загалом 75 стипендій по закладах вищої мистецької освіти І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації). Розпочато 2018-2019 навчальний рік.

Проведено "День знань" у закладах вищої мистецької освіти. Завершено роботу з надання інформації до Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста з

розробки підпрограм до Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки".  

6.6.3.

Зберегти  мережу вищих 

мистецьких навчальних 

закладів І-ІІ рівнів 

акредитації міста Києва в 

системі вищої освіти з 

одночасною їх діяльністю в 

сфері професійної освіти

Департамен

т культури
2016-2018 0,0 0,0

Збережено мережу закладів вищої мистецької освіти. Продовжено виплату щомісячних творчих стипендій голови КМДА 75 талановитим студентам вищих закладів мистецької

освіти. 

6.6.4.

Підготувати  навчальну 

документацію, програми, 

посібники, методичну 

літературу тощо для вищих 

навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації

Департамен

т культури
2016-2018 150,0 150,0 0,0

З метою забезпечення на високому фаховому рівні навчального процесу у вищих мистецьких навчальних закладах сфери управління Департаменту культури Київським міським

методичним центром закладів культури та навчальних закладів:

- проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію "Мистецька педагогіка: традиції та інновації (теоретичні та практичні аспекти)";

- затверджено навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік у закладах вищої мистецької освіти. Педагогічні працівники закладів вищої мистецької освіти взяли участь у

рецензуванні новоствореної нотної та методичної літератури.

За результатами проведення Всеукраїнської науково-методичної конференції "Мистецька педагогіка: традиції та інновації (теоретичні та практичні аспекти)", VІІІ науково-

практичної конференції «Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект», науково-практичної конференції "Актуальні проблеми

мистецької підготовки майбутнього викладача-хореографа" надруковано науково-методичні збірки.

6.7.1.

Забезпечити набуття 

студентами знань у галузі 

культури, мистецтва 

підготовку їх до професійної 

діяльності
Департамен

т культури
2016-2018 28 544,1 28 544,1 67 487,9 67 487,9

Погоджено розміщення регіонального замовлення на 2018 рік у вищих закладах мистецької освіти. Завершено надання інформації до Науково-дослідного інституту соціально-

економічного розвитку міста з метою створення Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" у підпрограмах: "Мистецька освіта", "Фахова передвища,

вища освіта та наука", "Регіональне замовлення". Збереженно систему безперервної мистецької освіти, що реалізується мистецькими навчальними закладами м. Києва. Завершено

вступну кампанію 2018 року. Проведено "День знань" у закладах вищої мистецької освіти. Триває робота з формування регіонального замовлення на 2019 рік та продовжено

роботу з надання інформації до Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста з метою формування регіонального замовлення на підготовку фахівців,

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у закладах вищої освіти І-ІV рівнів акредитації за кошти бюджету міста

Києва. З метою забезпечення на високому фаховому рівні навчального процесу у закладах вищої мистецької освіти сфери управління Департаменту культури затверджено навчальні 

плани на 2018-2019 навчальний рік.

6.7.2.

Здійснити  заходи  щодо 

збереження системи 

безперервної мистецької 

освіти, що реалізується 

мистецькими навчальними 

закладами м. Києва

Департамен

т культури
2016-2018 0,0 0,0

Збережено систему безперервної мистецької освіти, що реалізується закладами вищої мистецької освіти міста Києва. Продовжено виплату шомісячних творчих стипендій голови

КМДА талановитим студентам закладів вищої мистецької освіти (загалом 75 стипендій по закладах вищої мистецької освіти І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації). Задля збереження

системи безперервної мистецької освіти ініційовано перейменування та  реструктуризацію закладу вищої мистецької освіти "Київська дитяча академія мистецтв". 

6.7.3.

Зберегти  мережу вищих 

мистецьких навчальних 

закладів ІІІ –IV рівнів 

акредитації  міста Києва в 

системі вищої освіти з 

одночасною їх діяльністю в 

сфері професійної освіти

Департамен

т культури
2016-2018 0,0 0,0

Збережено мережу закладів вищої мистецької освіти. З метою забезпечення на високому фаховому рівні навчального процесу у вищих мистецьких навчальних закладах сфери

управління Департаменту культури затверджено навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік. Продовжено виплату щомісячних творчих стипендій голови КМДА 75 талановитим

студентам  закладів вищої мистецької освіти.

6.7.4.

Підготувати  навчальну 

документацію, програми, 

методичну літературу для 

вищих мистецьких 

навчальних закладів ІІІ –IV 

рівнів акредитації  міста 

Києва

Департамен

т культури
2016-2018 7,0 7,0 0,0

З метою забезпечення на високому фаховому рівні навчального процесу у вищих мистецьких навчальних закладах сфери управління Департаменту культури Київським міським

методичним центром закладів культури та навчальних закладів:

- проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію "Мистецька педагогіка: традиції та інновації (теоретичні та практичні аспекти)";

- затверджено навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік у закладах вищої мистецької освіти. Педагогічні працівники закладів вищої мистецької освіти взяли участь у

рецензуванні новоствореної нотної та методичної літератури.

За результатами проведення Всеукраїнської науково-методичної конференції "Мистецька педагогіка: традиції та інновації (теоретичні та практичні аспекти)", VІІІ науково-

практичної конференції «Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект», науково-практичної конференції "Актуальні проблеми

мистецької підготовки майбутнього викладача-хореографа" надруковано науково-методичні збірки.

6.8.1.

Забезпечити набуття 

студентами знань у галузі 

охорони здоров'я, підготовку 

їх до професійної діяльності

Департамен

т охорони 

здоров"я

2016-2018 82 308,8 82 308,8 112 398,7 112 398,7

Випущено за рахунок коштів бюджету м. Києва 636 спеціалістів (76 осіб за спеціальністю лікувальна справа, 444 особи за спеціальністю сестринська справа, 55 осіб за

спеціальністю лабораторна діагностика, 6 осіб за спеціальністю медико-профілактична справа, 30 осіб за спеціальністю акушерська справа, 5 осіб за спеціальністю стоматологія

ортопедична, 20 осіб за спеціальністю фармація.) За контрактом випущено 343 фахівці (172 осіб за спеціальністю сестринська справа, 60 осіб за спеціальністю лікувальна справа, 52

особи за спеціальністю лабораторна діагностика, 12 осіб за спеціальністю медико-профілактична справа, 32 особи за спеціальністю стоматологія ортопедична, 15 осіб за

спеціальністю фармація).

6.9.1.

Забезпечити перепідготовку 

та підвищення кваліфікації 

фахівців закладів охорони 

здоров’я

Департамен

т охорони 

здоров"я

2016-2018 1 601,8 1 601,8 3 970,8 3 970,8

Підвищили кваліфікацію 3938 медичних працівника (3431 особи за рахунок коштів бюджету, 507 осіб за рахунок юридичних та фізичних осіб).

6.7. Забезпечити підготовку  кадрів вищими навчальними закладами культури III - IV рівнів акредитації

6.8. Забезпечити підготовку  фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації для закладів охорони здоров’я  міста Києва

6.9. Забезпечити підвищення кваліфікації кадрів охорони здоров’я



державн

ий 

бюджет

бюджет 
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державний 

бюджет
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м.Києва
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етних 
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1 3 4 8 9 10 11 13 14 15 16 18

№ п/п

Планові обсяги фінансування за 2018 

рік, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування за 

січень-грудень 2018 рік (касові 

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Захід
Термін 

виконання

Відповідал

ьний 

виконавец

420 605,7 0,0 420 605,7 0,0 845 479,8 0,0 845 479,8 0,0

420 605,7 0,0 420 605,7 0,0 845 479,8 0,0 845 479,8 0,0

7.1.1.

Проведення загальноміського 

конкурсу «Здорова дитина» 

Переможець:

навчальний заклад – 100,0 

тис.грн.

педагог – 50,0 тис.грн.
ДОН 2016-2018 150,0 150,0 68,4 68,4

На виконання Розпорядження Київського міського голови від 16.08.2016 № 806 «Про затвердження щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського

голови у галузі освіти» та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 26.01.2018 № 48 «Про проведення щорічного загальноміського конкурсу проектів на отримання

грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю», "Перспектива освіти" з 01 березня по 06 квітня 2018 року Департаментом

освіти і науки, молоді та спорту проведено щорічний загальноміський конкурс проектів на отримання грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне

серце», «Заклад з ідеєю», «Перспектива освіти». На виконання розпорядження Київського міського голови від 03.05.2018 № 293 «Про присудження грантів Київського міського

голови у галузі освіти у 2018 році», враховуючи протокол конкурсної комісії з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського

міського голови у галузі освіти у 2018 році від 04 квітня 2018 році присуджено грант Київського міського голови за напрямом «Здорова дитина» переможцям щорічного

загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти:

- дошкільному навчальному закладу № 777 Подільського району м. Києва;

- вихователю-методисту дошкільного  навчального закладу (ясла-садок) № 12 Деснянського району міста Києва - Поліщук Ірині Володимирівні.

7.1.2

Проведення загальноміського 

конкурсу «Чуйне серце»: 

система  роботи з дітьми з 

особливими потребами»

Переможець:

навчальний заклад – 100,0 

тис.грн.

педагог – 50,0 тис.грн.

ДОН 2016-2018 150,0 150,0 150,0 150,0

На виконання Розпорядження Київського міського голови від 16.08.2016 № 806 «Про затвердження щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського

голови у галузі освіти» та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 26.01.2018 № 48 «Про проведення щорічного загальноміського конкурсу проектів на отримання

грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю», "Перспектива освіти" з 01 березня по 06 квітня 2018 року Департаментом

освіти і науки, молоді та спорту проведено щорічний загальноміський конкурс проектів на отримання грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне

серце», «Заклад з ідеєю», «Перспектива освіти». На виконання розпорядження Київського міського голови від 03.05.2018 № 293 «Про присудження грантів Київського міського

голови у галузі освіти у 2018 році», враховуючи протокол конкурсної комісії з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського

міського голови у галузі освіти у 2018 році від 04 квітня 2018 році присуджено грант Київського міського голови за напрямом «Чуйне серце» переможцям щорічного

загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти:

- середній загальноосвітній школі № 281 Святошинського району м. Києва;

- директору дошкільного навчального закладу № 726 - Калько Наталії Анатоліївні.

7.1.3

Проведення загальноміського 

конкурсу «Заклад з ідеєю»

Переможець:

навчальний заклад – 50,0 

тис.грн. (ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, 

ПТНЗ)
ДОН 2016-2018 200,0 200,0 10,7 10,7

На виконання Розпорядження Київського міського голови від 16.08.2016 № 806 «Про затвердження щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського

голови у галузі освіти» та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 26.01.2018 № 48 «Про проведення щорічного загальноміського конкурсу проектів на отримання

грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю», "Перспектива освіти" з 01 березня по 06 квітня 2018 року Департаментом

освіти і науки, молоді та спорту проведено щорічний загальноміський конкурс проектів на отримання грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне

серце», «Заклад з ідеєю», «Перспектива освіти». На виконання розпорядження Київського міського голови від 03.05.2018 № 293 «Про присудження грантів Київського міського

голови у галузі освіти у 2018 році», враховуючи протокол конкурсної комісії з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського

міського голови у галузі освіти у 2018 році від 04 квітня 2018 році присуджено грант Київського міського голови за напрямом «Заклад з ідеєю» переможцям щорічного

загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти:

- загальноосвітньому навчальному закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка» Подільського району м. Києва;

- позашкільному навчальному закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва.

7.1.4.

Проведення загальноміського 

конкурсу «Перспектива 

освіти»

ДОН 2016-2018 50,0 50,0 50,0 50,0

На виконання Розпорядження Київського міського голови від 16.08.2016 № 806 «Про затвердження щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського

голови у галузі освіти» та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 26.01.2018 № 48 «Про проведення щорічного загальноміського конкурсу проектів на отримання

грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю», "Перспектива освіти" з 01 березня по 06 квітня 2018 року Департаментом

освіти і науки, молоді та спорту проведено щорічний загальноміський конкурс проектів на отримання грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне

серце», «Заклад з ідеєю», «Перспектива освіти». На виконання розпорядження Київського міського голови від 03.05.2018 № 293 «Про присудження грантів Київського міського

голови у галузі освіти у 2018 році», враховуючи протокол конкурсної комісії з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського

міського голови у галузі освіти у 2018 році від 04 квітня 2018 році присуджено грант Київського міського голови за напрямом «Перспектива освіти» переможцям щорічного

загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти:

- вчителю фізичної культури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу - Баласю Максиму Сергійовичу.

550,0 0,0 550,0 0,0 279,1 0,0 279,1 0,0

550,0 0,0 550,0 0,0 279,1 0,0 279,1 0,0

8.1.1

Розробити Стратегію 

використання комп’ютерних 

технологій в освіті

КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 0,0 0,0

Розроблено Стратегію використання комп’ютерних технологій в освіті.  

8.1.2
Розробити технічну 

документацію проекту
 ДОН 2016 0,0 0,0

8.1.3

Забезпечити доступ до 

відкритого освітнього 

середовища столиці – якісний 

Інтернет

ДОН 2016 0,0 591,9 591,9

0,0 0,0 0,0 0,0 591,9 0,0 591,9 0,0

7.1. Надати гранти Київського міського голови

8.1. Розробити регіональний проект «Розумна» освіта в «розумному» місті

8.2. Створити  центри компетенцій  відкритої освіти

8. Підпрограма "Єдиний інформаційно-освітній простір навчальних закладів комунальної форми власності"

Разом п.8.1.

УСЬОГО підпрограма "Вища освіта і наука"

7. Підпрограма "Гранти Київського міського голови"

Разом п.7.1.

УСЬОГО підпрограма "Гранти Київського міського голови"

Разом 6.1-6.8.
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8.2.1

Реорганізувати районні 

науково-методичні центри у 

центри компетенцій відкритої 

освіти

ДОН 2016 0,0 0,0

8.3.1.

Створити  профільні STEM та 

STEAM-центри при 

спеціалізованих школах, 

ліцеях, гімназіях, 

позашкільних навчальних 

закладах.

Забезпечити загальноосвітні 

навчальні заклади 

навчальними комп’ютерними 

комплексами

ДОН 2016-2018 14 955,9 14 955,9 15 078,5 15 078,5

Придбано за рахунок коштів державного бюджету: 14 кабінетів фізики для 14 закладів освіти; 8 кабінетів хімії для 8 закладів освіти; 6 кабінетів математики для 6 закладів освіти; 4

кабінети біології для 4 закладів освіти; 4 кабінет географії для 4 закладів освіти, 22 кабінети з вивчення природничих наук для 16 закладів освіти, 133 кабінети перших класів для

46 закладів освіти. 

Придбано за рахунок коштів бюджету м. Києва: 1 STEM лабораторія для 1 закладу освіти; 5 кабінетів фізики для 5 закладів освіти; 11 кабінетів хімії для 11 закладів освіти; 8

кабінетів математики для 8 закладів освіти; 7 кабінетів біології для 7 закладів освіти; 8 кабінетів географії для 7 закладів освіти; 2 кабінети робототехніки для 2 закладів освіти; 1

модульний робот для 1 закладу освіти, 3 модулі для ноутбуків для 3 закладів освіти; 4 інтерактивні дошки для 4 закладів освіти; 5 проекторів для 5 закладів освіти; 12 ноутбуків

для 6  закладів освіти; 30 комп’ютерних комплексів для 15  закладів освіти;76 планшетних комп’ютерів для 5  закладів освіти. 

Отримано з небюджетних джерел: 3 кабінети фізики для 3  закладів освіти; 3 кабінети хімії для 3 закладів освіти; 3 кабінети біології для 3 закладів освіти.

8.3.2

Забезпечити загальноосвітні 

навчальні заклади сучасною 

комп’ютерною технікою

ДОН 2016-2018 154 707,8 154 707,8 48 756,1 48 756,1

Придбано за рахунок коштів державного бюджету: 93 комп’ютери для 14 закладів освіти ;15 інтерактивних дошок для 8 закладів освіти; 538 ноутбуків для 169 закладів освіти; 41

комп.комплекти для 41 закладів освіти; 81 одиниць комп.техніки для 43 закладів освіти; 108 шт. багатофункціональних пристроїв для 45 закладів освіти. 

Придбано за рахунок коштів бюджету м. Києва: 371 комп’ютерів для 44 закладів освіти; 19 моніторів для 2 закладів освіти; 1 комп’ютерний клас для 1 закладу освіти, 1 робоча

станція для 1 закладу освіти; 62 інтерактивних комплектів для 27 закладів освіти; 176 інтерактивних дошок для 49 закладів освіти; 153 проектори для 35 закладів освіти; 613

ноутбука для 159 закладів освіти; 4 планшетні комп’ютери для 1 закладу освіти; 1 мультимедійний комплект для 1 закладу освіти; 322 багатофункціональних пристроїв для 86

закладів освіти; 16 системних блоків для 1 закладу освіти; 8 акустичних систем для 1 закладу освіти; 1 комутатор-маршрутизатор для 1 закладу освіти; 1 джерело живлення для 1

закладу освіти; 8 документ камер з  інсталяцією для 1 закладу освіти. 

Отримано з небюджетних джерел: 226 комп’ютерів для 46 закладів освіти;21 інтерактивний комплект для 15 закладів освіти; 43 інтерактивні дошки для 8 закладів освіти; 73

проектори для 18 закладів освіти; 71 ноутбуків для 40 закладів освіти; 2 планшетних комп’ютери для 1 закладу освіти; 16 багатофункціональних пристроїв для 7 закладів освіти;

157 джерел живлення для 1 закладу освіти; 8 системних блоків для 3 закладів освіти.

8.3.3

Забезпечити дошкільні та 

позашкільні навчальні 

заклади сучасною 

комп’ютерною технікою

ДОН 2016-2018 6 007,3 6 007,3 1 592,0 1 592,0

Придбано за рахунок коштів бюджету м. Києва: 48 комп’ютерів для 44 закладів освіти; 49 ноутбуків для 47 закладів освіти; 1 електронний фліпчарт для 1 закладу освіти; 1 принтер

для 1 закладів освіти; 2 системних блоки для 1 закладів освіти. 

Отримано з небюджетних джерел: 4 комп’ютери для 2 закладів освіти; 1 інтерактивна дошка в 1 закладу освіти; 11 ноутбуків для 7 закладів освіти; 1 мультимедійний проектор в 1

заклад освіти;; 3 принтери для 3 закладів освіти. 

8.3.4

Придбати сервер  та 

комп’ютерну техніку для 

Центру компетенції відкритої 

освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка

ДОН, КУ 

ім.Б.Грінче

нка

2016-2018 3 592,4 3 592,4 0,0 0,0

Придбання серверу та іншого обладнання для Центру компетенції відкритої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка не здійснено. У зв'язку із проведенням

капітального ремонту ІППО КУ імені Б. Грінченка сервер та комп’ютерну техніку для Центру компетенції відкритої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

заплановано встановити після завершення ремонтних робіт 

179 263,4 0,0 0,0 179 263,4 65 426,6 0,0 65 426,6 0,0

179 263,4 0,0 0,0 179 263,4 66 018,5 0,0 66 018,5 0,0

Разом п.8.2.-8.3.

УСЬОГО підпрограма "Єдиний інформаційно-

освітній простір навчальних закладів комунальної 

9. Підпрограма "Методична, технічна підтримка закладів освіти"

8.3. Забезпечити навчально-виховний  процес засобами інформаційно-комунікаційних технологій

9.1. Формування позитивного іміджу столичної освіти серед громадськості
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№ п/п

Планові обсяги фінансування за 2018 

рік, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування за 

січень-грудень 2018 рік (касові 

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Захід
Термін 

виконання

Відповідал

ьний 

виконавец

9.1.1

Проведення загальноміських 

заходів, спрямованих на 

поширення передового 

педагогічного досвіду та 

кращих досягнень учнівських  

і педагогічних колективів

 ДОН 2016-2018 34 817,4 34 817,4 32 963,9 32 963,9

Для педагогічних працівників ЗЗСО проведено:

- вебінари «Особливості компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови в умовах Нової української школи», «Особливості компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови на базі підручників з

англійської мови для учнів 9-го класу «Dive into English»» (15.01.2018);

-  Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференціу «Формування мовної особистості учня в умовах Нової української школи» (06.02.2018);

- семінари-практикуми «Навчання біології в 9 класі на основі діяльнісного підходу» (25.01.2018); «Освіта для сталого розвитку і сучасне методичне наповнення галузі природничої освіти» (31.01.2018); Інтелектуальні

змагання як засіб удосконалення мовно-літературних компетентностей учнів (16.02.2018); Нова українська школа: освітні пріоритети та цінності (28.02.2018); Творча математика як спосіб навчання мислення учнів

початкової школи» (23.02.2018); Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності (27.03.2018); Мистецтво екрану як засіб формування творчого мислення учнів (28.03.2018);

«Основні аспекти формування ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови в умовах Нової української школи» (січень-березень 2018); Застосування інтерактивних технологій у процесі навчання

російської мови та літератури (12.04.2018); для вчителів початкових класів, молодих вчителів «Абетка екологічних знань» (17.04.2018); «Організація та проведення Всеукраїнської спартакіади з військово-спортивного

багатоборства» (18.04.2018); для методистів РНМЦ з дошкільної освіти (06.09.2018); «Методичні аспекти роботи за новим змістом навчально-дидактичного комплекту з української мови для 1-го класу» (20.09.2018);

«Складні випадки в роботі практичного психолога» (26.09.2018); «Використання зразків зарубіжної літератури у вихованні дошкільників: біфуркація розвивального простору» (до Європейського дня мов) (26.09.2018);

«Мистецька освіта в контексті реалізації ідей Концепції «Нова українська школа» (13.09. 2018); «Процес смислоутворення у сучасних дітей як профілактика суїцидальних мотивів» (18.10.2018); для вчителів біології

“Компетентнісний підхід до навчання основ молекулярної біології та генетики в 10 класі” (15.11.2018); “Організація та проведення олімпіади з лінгвістики у 2018/2019 н.р.”( 16.11.2018); “Раціональні методи

розв’язування ускладнених задач з хімії” (28.11.2018);

- школа педагогічної майстерності для вчителів, що працюють у класах з поглибленим вивченням математики (01.02.2018); Педагогічна вітальня для учителів трудового навчання та технологій «Особливості навчання

трудового навчання і технологій у 2018/2019 н.р.» (23.08.2018); робоча майстерня «Думай інакше!» Практичні підходи до викладання зарубіжної літератури» (18.09.2018); освітній веб-майданчик «Зарубіжна

література 2018/2019: виклики, пошуки, досвід»; науково-методичний кластер «Технології моделювання компетентнісно орієнтованих уроків у закладах загальної середньої освіти»; міські педагогічні читання

«Педагогічна і літературна спадщина Василя Сухомлинського в сучасній освіті» (до 100-річчя від Дня народження В.Сухомлинського) (25.09.2018);

- тренінги для учителів географії та економіки «Прийняття економічних рішень. Проблема вибору» (12.03.2018); з методики викладання курсу «Вчимося жити разом» (02.04.2018); із підготовки тренерів для навчання

вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 н. р.; для вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 н. р.; для методистів РНМЦ, практичних психологів

та соціальних педагогів ЗНЗ «Як розпізнати та управляти особистим агресором» (робота із булінгом) (13-14.09.2018); для соціальних педагогів ЗЗСО м. Києва «Програма розвитку шкільних служб порозуміння» (25

.10.2018); Виявлення агресії у підлітковому віці. Діагностика та корекційна робота (тренінг для практичних психологів ЗЗСО м. Києва, 6.12.2018 р);

- майстер-класи «Використання хмарних технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів» (13.03.2018); «Універсальне застосування екструдованого пінополістиролу для створення об’ємних виробів»

(19.04.2018); Використання хмарних технологій на уроках української мови та літератури (20.03.2018); для вчителів початкових класів, молодих вчителів «Екологічний бумеранг (04.04.2018); «Підприємливість та

фінансова грамотність у початковій школі»; «Про математику з гумором! Трохи дивно, чи не так?»; «Сторітеллінг на уроках природничо-математичного циклу»; «Технології сторітеллінгу на уроках мистецтва»; «Як не

заблукати в трьох соснах: цінності істинні та псевдоцінності»; «Коли хвіст метляє собакою, або як [не]треба вчити літературу»; «Урок фізичної культури в Новій українській школі»; «Батьки у школі: гості, спонсори чи

партнери?»; «Англійська мова: від першого уроку до ЗНО»; «Зростає особистість (педагогічні практики для розвитку дошкільнят)»; «Методика «пластичного дзеркала», ігри та вправи, спрямовані на розвиток навичок

спілкування у дітей» (23.08.2018); «Використання інтерактивної технології Веб-квест для реалізації міжпредметної інтеграції» (21.11.2018); “Виготовлення прикрас в техніці валяння. Брошка-пташка” (22.11.2018);

- круглі столи: «Виховання на цінностях – виховання громадянина» (28.03.2018); «Реалізація наскрізного освітнього процесу у дошкільній і початковій ланках освіти» ( Київський міський будинок учителя)

(23.03.2018); «Реалізація міжнародного проекту «Афлатот» у дошкільних закладах м. Києва» (20.04.2018); 23.08. Круглий стіл «Теорія і практика інтеграції змісту природничої освіти» (для учителів, які викладають

курс Природничі науки»); для вчителів суспільно-гуманітарного циклу» (23.08.2018);  «Історична та гуманітарна освіта в контексті Нової української школи» (23.08.2018); «Сучасна місія закладу позашкільної освіти як 

9.2.1

Забезпечити належне 

утримання навчальних 

закладів комунальної форми 

власності:  оплата праці, 

енергоносіїв, поточних 

видатків

 ДОН 2016-2018 95 937,9 95 937,9 216 855,9 216 855,9

Забезпечено належне утримання закладів освіти комунальної форми власності: оплату праці, енергоносіїв, поточних видатків. 

9.3.1

Вивчити потребу та 

сформувати замовлення на 

забезпечення підручниками 

учнів та вчителів

ДОН 2016-2018 0,0 0,0

Здійснено вибір та замовлення підручників для учнів 1-х, 5-х та 10-х класів закладів загальної середньої освіти. Підготовлено розподіл підручників відповідно до плану доставки

МОНУ.

9.3.2.

Організувати доставку 

підручників у навчальні 

заклади комунальної форми 

власності

ДОН 2016-2018 970,0 970,0 890,0 890,0

Доставку підручників у заклади загальної середньої освіти комунальної форми власності  організовано по мірі надходження підручників від МОНУ. 

Доставлено до ЗЗСО: 100% підручники для учнів 1-х класів; 308895 примірників підручників для 5-х класів, 303492 примірника підручників для 10-х класів.

Для учнів 6-х класів додатково отримано 8581 примірник підручників, які доставлено до ЗЗСО. 

9.3.3

Провести структурну 

оптимізацію комунального 

підприємства «Центр науково-

освітніх інновацій та 

моніторингу» в комунальне 

підприємство  «Освітній 

центр міста Києва»

ДОН 2016-2018 0,0 0,0

Рішенням Київської міської ради від 22.09.2016 №20/1024 комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Центр науково-

освітніх інновацій та моніторингу» перейменовано на комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) «Освітня агенція міста Києва» та затверджено статут в новій редакції, в якому з метою розвитку госпрозрахункової діяльності суттєво розширено види діяльності та

покладені нові завдання.

131 725,3 0,0 131 725,3 0,0 250 709,8 0,0 250 709,8 0,0

131 725,3 0,0 131 725,3 0,0 250 709,8 0,0 250 709,8 0,0

10.1.1
РУО, РДА, 

ДОН
2016-2018 780 207,6 437 953,4 342 254,2 651 000,8 625 478,2 25 522,6

Побудовано: ЗЗСО № 334 (вул. Бажана, 34-а, ЗДО № 315 (вул. Княжий Затон, 12-б) у Дарницькому районі -замовник будівництва КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Виконано

реконструкцію: ЗДО № 260 (просп. Оболонський, 12-б) у Оболонському районі- замовник будівництва Оболонська РДА; ЗДО № 48 (вул. Анрі Барбюса, 5-а) у Печерському районі -

замовник будівництва Печерська РДА; ЗДО № 179 (вул. Якуба Коласа, 19-а) у Святошинському районі - замовник будівництва Святошинська РДА; ЗДО № 486 (вул. Маршала

Гречка, 20-д) у Подільському районі -замовник будівництва Подільська  РДА.

10.2. Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів комунальної форми власності

10.1. Всього, будівництво, реконструкція навчальних закладів  міста Києва

УСЬОГО підпрограма "Методична, технічна 

підтримка закладів освіти"

10. Підпрограма "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти"

Разом п.9.1.-9.3.

9.2. Забезпечення утримання навчальних закладів комунальної форми власності

9.3. Забезпечення підручниками та навчально-методичними комплексами
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Планові обсяги фінансування за 2018 

рік, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування за 

січень-грудень 2018 рік (касові 

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або
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Усього

у тому числі:
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Термін 
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ьний 
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10.2.1

Капітальний ремонт об'єктів 

освіти, підпорядкованих 

Департаменту освіти і науки 

ДОН, ДК, 

ДОЗ
2016-2018 50 000,0 11 884,8 38 115,2 109 217,8 109 217,8

Завершено капітальний ремонт: інженерних мереж - 3 заклади; покрівлі - 1 заклад; вхідної групи - 1 заклад; асфальтове покриття - 1 заклад; місць загального користування - 2

заклади; зовнішнього освітлення,  окремих приміщень, влаштування системи автоматики МІТП у КПДЮ; забезпечено безбарєрне середовище у 2 закладах освіти.

10.2.2

Капітальний ремонт об'єктів 

освіти, підпорядкованих 

районним в місті Києві 

державним адміністраціям

РДА 2016-2018 384 049,7 96 258,9 287 790,8 531 398,7 531 398,7

Головні розпорядники бюджетних коштів - РДА. Виконано капітальний ремонт 76 дахів, 52 фасадів.

10.2.3
Заміна вікон у навчальних 

закладах  м. Києва
РДА, ДОН 2016-2018 47 770,7 47 770,7 79 973,7 79 973,7

Головні розпорядники бюджетних коштів - РДА. Виконано заміну вікон у 159 закладах освіти.

10.2.4.

Капітальний ремонт 

харчоблоків із заміною 

обладнання у  навчальних 

закладах

РДА, ДОН 2016-2018 7 231,7 7 231,7 25 614,7 25 614,7

Головні розпорядники бюджетних коштів - РДА. Відремонтовано харчоблоки у 55 закладах освіти

10.2.5 Капітальний ремонт 

спортивних залів із заміною 

спортивного  обладнання
РДА, ДОН 2016-2018 77 739,1 77 739,1 28 516,1 28 516,1

Завершено капітальний ремонт спортивних залів на 4 об’єктах (ЗЗСО №№ 302; 111; 320; 62). 

10.2.6

Відновлення дошкільних 

навчальних закладів

РДА, ДОН 2016-2018 33 208,8 33 208,8 7 970,5 7 970,5

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. У 2018 році  створено 3085 місць:

- відновлено роботу ЗДО № 179 Святошинського району (220 місць) та ЗДО № 48 Печерського району (35 місць), ЗДО № 486 (55 місць), № 104 (75 місць) Подільського району; №

260 (220 місць), № 598 (100 місць)  Оболонського району; №220 (приватний заклад «Розумка» на 80 місць), № 680 (100 місць) Дніпровського району;

- завершено будівництво та введено в експлуатацію заклад № 315 Дарницького району (260 місць), 

- введено  20  приватних закладів різних типів на  1145 місць: ЗДО «Світ Кідз», "Креативні діти", «Джеронімо», «Обійми»,  «Дім малечі», "Мандаринка", «Грейсленд», «Джакомо», 

1 380 207,6 0,0 712 047,4 668 160,2 1 433 692,3 0,0 1 408 169,7 25 522,6

1 380 207,6 0,0 712 047,4 668 160,2 1 433 692,3 0,0 1 408 169,7 25 522,6

11.1.1

Поновити обладнання 

спортивних майданчиків у 

дошкільних навчальних 

закладах

ДОН, РДА, 

РУО
2016-2018 20 000,0 20 000,0 2 864,3 2 864,3

У 2018 році капітальний ремонт спортзалів закладів дошкільної освіти не проводився. У 2018 році проведено ремонт та оновлено обладнання на 414 ігрових та спортивних

майданчиках у 103 закладах дошкільної освіти міста. 

11.2.1

Вирішити питання щодо 

забезпечення електронною 

книгою  учнів 5-х класів
ДОН, РДА 2016-2018 63 422,5 63 422,5 0,0 0,0

Отримано 149 електронних підручників для 5 закладів освіти

11.3.1

Забезпечити спеціальним 

транспортом загальноосвітні 

навчальні заклади, у яких 

навчаються діти з 

порушеннями опорно-

рухового апарату

ДОН, РДА, 

РУО
2016-2018 800,0 800,0 0,0 0,0

Дітей з інвалідністю, які користуються кріслами колісними, організовано підвезення спеціально обладнаними 2 шкільними автобусами, які знаходяться на балансі управління

освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, які щодня перевозять учнів закладу загальної середньої освіти      № 168.

Підвезення дітей до школи І-ІІІ ст. № 275 імені Володимира Кравчука Деснянського району міста Києва та додому після навчання здійснює автобус, обладнаний підйомником, який

належить автопарку № 6 «Київпастранс». Дітей дошкільного віку, які мають порушення опорно-рухового апарату, до СНВК «Мрія» Деснянського району міста Києва двічі на

тиждень перевозить автотранспорт Київського міського територіального центру соціального обслуговування.

11.4.1

Забезпечити навчальні 

заклади, що підпорядковані 

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту, технікою, 

обладнанням, меблями, 

інвентарем,  іншими 

предметами довгострокового 

користування

ДОН 2016-2018 3 563,9 3 563,9 62 155,4 62 155,4

Для закладів освіти, що підпорядковані Департаменту освіти і науки закуплено техніку, обладнання, меблі, інвентар,  інші предмети довгострокового користування. 

11.1. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

11.2. Забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів

11.3. Зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивними та спеціальними класами

УСЬОГО підпрограма "Будівництво, 

реконструкція та капітальний ремонт закладів 

Разом п.10.1-10.2

11. Підпрограма "Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти"

11.4. Удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури



державн

ий 

бюджет

бюджет 

м.Києва

кошти 

небюджетн

их джерел

державний 

бюджет

бюджет 

м.Києва

кошти 

небюдж

етних 

джерел

1 3 4 8 9 10 11 13 14 15 16 18

№ п/п

Планові обсяги фінансування за 2018 

рік, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування за 

січень-грудень 2018 рік (касові 

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Захід
Термін 

виконання

Відповідал

ьний 

виконавец

11.4.2

Забезпечити професійно-

технічні  навчальні заклади, 

що підпорядковуються 

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту, технікою, 

обладнанням, меблями, 

інвентарем,  іншими 

предметами довгострокового 

користування

ДОН, 

ПТНЗ
2016-2018 10 901,1 2 828,3 8 072,8 26 323,8 26 323,8

За 2018 рік закладами професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва придбано комп’ютерну техніку, обладнання і інвентар для харчоблоків і виробничих майстерень та

кімнат загального користування.  

11.4.3

Розвивати та модернізувати 

матеріально-технічну та 

навчальну базу вищих 

мистецьких навчальних 

закладів

Департамен

т культури
2016-2018 24 540,0 49,8 24 490,2 13 184,3 13 184,3

Придбано:

- для  Київської муніципальної академії естрадно-циркового мистецтва:

Персональний комп’ютер -14,0 шт., Багатофункціональний пристрій – 7 шт., Комплекс звукотехнічного обладнання – 3 шт., Колонки музичні – 4 шт., Рейковий ящик – 3 шт.,

Цифрова сценічна скринька – 1шт., Мікшерний пульт  - 3 шт., Персональний комп’ютер - 1 шт., Планшетний комп’ютер - 1 шт.

- для Київського інститут музики ім. Р. М. Глієра:

Підсилювач гітарний – 2 шт., Підсилювач басовий – 2 шт., Підсилювач клавішний – 2 шт., Комплект звукопідсилюючої апаратури – 6 шт., Радіоситема – 1 шт., Мікрофон

вокальний – 4 шт., Мікрофон конденсаторний – 6 шт., Мікрофон – 2 шт., Мікрофон студійний – 2 шт., Монітор студійний – 11 шт., Комбік – 3 шт., MIDI клавіатура – 4 шт., Аудіо

інтерфейс – 8 шт., Пульт мікшерний – 1 шт., Кофр для мікшерного пульту – 1 шт., Навушники - 2 шт., Кабель симетричний – 6 шт., Акустична система – 2 шт., Клавесин – 1 шт.,

Кондиціонер – 3 шт., Ударна установка – 3 шт., Комп`ютер моноблок -2шт., Ноутбук – 3 шт., Системний блок – 31 шт., Монітор – 2 шт., Принтер кольоровий – 1шт.,

Багатофункціональний пристрій – 12 шт., Повнення бібліотечного фонду – 222 шт., Інвенторний генератор – 1 шт., Кавомашина – 1шт., Телевізор – 1шт.

- для Київської державної академії мистецтв:

Комп’ютерне обладнання (МФУ) – 5 шт., Акустична система в комплекті зі стійкою – 2шт., Мультимедійне обладнання (Інтерактивна дошка з монтажним комплектом та проектор)

– 4шт., Фотоапарат - 1шт., Ноутбуки та комп’ютер у складі - 4 шт., Система протипожежного захисту населення у складі (датчики, гучномовці сповіщення, плати, шафи) – 1шт.,

Система відеонагляду -1шт., Мікшерний пульт Presonus StudiLive 16 Series3-1 шт., Мікшерний пульт Soundcraft EFX 12+K-1шт., Мікрофон Shure Sm58LCE-6шт., Мікрофон

Sennheiser E935-2шт., Мікрофон Rode NT2A-1шт.

11.4.4

Забезпечити медичні коледжі 

обладнанням та 

підручниками Департамен

т охорони 

здоров"я

2016-2018 772,2 772,2 435,7 435,7

Для оновлення матеріально-технічної бази закладів придбано: 

- для Першого Київського медичного коледжу: Функціональне ліжко - 1 шт., Підручники для поповнення бібліотечних фондів - 21шт.  

- для Київського медичного коледжу імені В.І. Гаврося: Комплектуючі для мультимедійного обладнання - 3 од., Проектор - 2 од., Підручники для поповнення бібліотечних фондів -

213 шт., Медичний манекен (повнотілий реанімаційний манекен з інтубаційною головою) - 1 од., Аквадістилятор - 1 од. 

- для Київського медичного коледжу № 3: Підручники для поповнення бібліотечного фонду - 166 шт., Орг.техніка - 4 шт.  

- для Київського міського медичного коледжу: Підручники для поповнення бібліотечних фондів - 372 шт., Кондиціонер - 2 шт.  

11.4.5

Забезпечити  технікою, 

обладнанням, меблями, 

інвентарем,  іншими 

предметами довгострокового 

користування, у тому числі 

модернізація приміщень для 

проведення занять з вогневої 

підготовки предмету «Захист 

Вітчизни» в  навчальних 

закладах міста Києва

ДОН, РДА 2016-2018 102 804,1 41 609,8 61 194,3 344 437,7 344 437,7

Для закладів освіти міста Києва закуплено техніку, обладнання, меблі, інвентар,  інші предмети довгострокового користування. 

226 803,8 0,0 48 051,8 178 752,0 449 401,2 0,0 449 401,2 0,0

226 803,8 0,0 48 051,8 178 752,0 449 401,2 0,0 449 401,2 0,0

9 337 511,5 0,0 8 311 335,9 1 026 175,6 15 571 985,6 0,0 15 546 463,0 25 522,6

Перший заступник директора департаменту Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО

Бабінець 278-00-41 Міщенко 279 10 83

Батечко 279-35-26 Трав'янова 279 73 24

Ткаченко 279-24-13 Мусієнко 272 02 96

Жиліна 279-33-78 Остапенко 279 24 84

Борисенко 279-3378 Лолашвілі 270 53 12

РАЗОМ по міській комплексній цільовій програмі "Освіта 

Києва.2016-2018 р.р."

Разом п.11.1-11.4

УСЬОГО підпрограма "Оновлення матеріально-

технічної бази закладів освіти"


