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Відсутніть достовірного 
джерела статистичної 

інформації 

Відсутність чіткого 
планування 
життєдіяльності 
міста 

= 
Дані Реєстру територіальної 
громади міста Києва  

2,9 млн. 

Дані Головного управління 
статистики 

5 млн 

ФАКТИЧНЕ  

НАСЕЛЕННЯ  
ЗАРЕЄСТРОВАНІ 



Інтенсивна забудова міста та області  

Київ  - 7% населення 
України 

щоденна міграція 

Виконання соціальних 
зобов'язань перед 
громадами прилеглих 
міст несе міська 
влада Києва 
 

Вишневе 

Ірпінь 

Боярка 

Буча 

Новосілки 

Софіївська-
Борщагівка 

Бориспіль 
Гатне 

Бровари 

Вишгород 

500 тисяч  осіб 



Контингент учнів 

фактично  навчається 

301,2 тис учнів 

зареєстровано 

281,3 тис дітей 

= 20 ЗЗСО  

Найбільша  
невідповідність 

в Печерському районі  

75% навчається 

25% зареєстровано 



Контингент учнів 

71 тисяча  дітей = 70 новим 

школам  

+31% 
учнів за останні 8 років 

за цей рік + 14,4 тисячі учнів 

 В Україні  
кількість учнів 

зменшилась 

Дарницький + 2,4 тис 
Голосіївський + 2,0 тис 

Святошинський + 1,8 тис 



Зарахування до 1-х 
класів  

з території 
обслуговування 

брати 
і 
сестри 

на 
вільні  
місця 

діти 
співробітників 

РЕЄСТР 25 тис 
 

ФАКТ 33 тис 

відкрито 88  
додаткових  

класів у 73 ЗЗСО 

45% реєстр 
18% довідки 

63%  
17%  14%  3%  



Створення місць 

За 4 роки:  + 19 ЗДО 
15 тис місць 

Цього року 

+ 7 ЗЗСО 

Залишились в садочках і не пішли 
до школи майже 7 тис шестирічок 



Наповнюваність шкіл  

Київ Україна 

288  
учнів  

у 1 ЗЗСО 

588  
учнів  

у 1 ЗЗСО 

За останні три роки ми повернулися до другої 
зміни, якої в Києві не було 14 років 



1949-1950 навчальний 
рік 

92 % шкіл працювали 
у дві зміни, частина з 
них – у три зміни.  

10  
в одну 
зміну 

131 школа  

121  
в дві 
зміни  

Історична довідка 



Друга зміна в школах 

2 

1 

1 2016 

2017 

2018 

На межі 
переходу  
на ІІ зміну 
25 ЗЗСО 

№9 

№9 
№40 

№9 

Україна - 2% учнів 
Рівненська область - 8% 
Київська область - 6,8% 
Одеська область - 6,6% 
Київ  - 0,2% 

Зараз у дві зміни 
навчаються 



Кожна друга школа має 
статус спеціалізованої, 

гімназії або ліцею 

276,8  млн грн на рік  

Ставка педагогічних працівників більша на 10 % 
10%  ≈ 500 грн  (від 470 до 850 грн)  

         Для бюджету  - це 



заклади освіти 

наявні житлові будинки,  
що закріплені за закладами 
освіти 

новобудови житлових 
комплексів 

Розбудова житлових 
комплексів без 
забезпечення новими 
закладами освіти 
створює критичне 
навантаження на 
існуючі школи та 
садочки 



Будівництво шкіл  Починаючи з 1995 року поступово 
накопичувалась нестача учнівських 
місць 



Будівництво закладів освіти  

Визначено 24 ділянки  

11 для шкіл та 13 для садочків 
 
Передбачено лише для  
Голосіївського, Дарницького 
та Деснянського районів 
 

Для вирішення потреби в 
місцях необхідно за 5 
років  
 + 5 нових шкіл  
+39 закладів реконструювати 
 



За останні 8 років у 5-ти районах міста не було 
побудовано, або реконструйовано, жодної 

школи  
Оболонський – 3 роки школа № 9 працює у дві зміни 

Подільський – 8 років школа №114 розміщена у трьох 
школах району. Кожна 3 школа району переповнена 

Деснянський – має стійку тенденцію до збільшення 
кількості учнів в класах ( більше 28) 

Печерський  - не має жодної земельної ділянки під 
будівництво шкіл 

Голосіївський  - має найбільший приріст дітей у 
школах 



нові 
будинки 

понад 20 
поверхів 

більше 

1000 
квартир 



Київ 

117 
121 
 300 

тисяч  
квартир 

тисяч  
мешканців 

житлових 
комплексів  



Голосіївський 

БУДІВНИЦТВО 25 
43 тисяч  квартир 

120 
тисяч  
мешканців 

житлових 
комплексів  

БУДІВНИЦТВО 

179, 241, 59, 110   

Загроза другої  
зміни у школах 

у мікрорайоні 
відсутні заклади 

освіти 
 РІШЕННЯ:  Будівництво нових закладів освіти та реконструкція з 

прибудовами ЗЗСО №59, №179, №110, №85, №236 



Дарницький 

20 
16 тисяч  квартир 

житлових 
комплексів  60 

тисяч  
мешканців 

РІШЕННЯ:  Будівництво нових або реконструкція існуючих закладів 
освіти  

у мікрорайоні 
відсутні заклади 

освіти 
 

БУДІВНИЦТВО 



Деснянський 

8 житлових комплексів  
тисяч  
квартир 5 

10 
тисяч  
мешканців 

РІШЕННЯ:  Реконструкція існуючої мережі, будівництво ЗЗСО на 1080 місць 
та ЗДО на 220 місць у масиві Вигурівщина-Троєщина.  
Будівництво ЗЗСО на 1080 місць у двадцятому мікрорайоні 

загроза другої  
зміни у ЗЗСО 

№293, №294, №300   

БУДІВНИЦТВО 



Дніпровський 

13 житлових комплексів  

тисяч  
квартир 16 

32 
тисячі  
мешканців 

РІШЕННЯ:  Будівництво нових закладів освіти та реконструкція з 
прибудовами ЗЗСО №42, №129, №258, №103 

Загроза другої  
зміни у 12 

ЗЗСО 

ЗЗСО №103,№11, 
№42,№126,№31 

розміщені в одному 
мікрорайоні 

БУДІВНИЦТВО 



Оболонський 

3 житлові комплекси  

тисяч  
квартир 7 

14 
тисяч  
мешканців 

РІШЕННЯ:  реконструкція ЗДО №321, №260 та реконструкція з прибудовами  
ЗЗСО №326,№9 
 

Найбільша  
укомплектованість 
ЗДО №590, №448  

БУДІВНИЦТВО 



Печерський 

28 житлових комплексів  

тисяч  
квартир 9 

18 
тисяч  
мешканців 

РІШЕННЯ:  Реконструкція з надбудовами ЗЗСО №181, №80, ліцею №171 «Лідер», ЗДО №458, №378, №325.Відкриття ЗДО №48 на 35 місць; 
створення навчально-виховного комплексу  
   

Найбільша 
укомплектованість 
ліцей №171«Лідер» 

БУДІВНИЦТВО 



Подільський 

6 житлових комплексів  
тисяч  
квартир 6 

12 
тисяч  
мешканців 

РІШЕННЯ:  
Будівництво нових закладів освіти, реконструкція з  
прибудовами ЗЗСО №242, реконструкція ЗДО №151, №188 
  

Найбільша 
укомплектованість 
ЗДО №72, №162 

БУДІВНИЦТВО 



Святошинський 

6 житлових комплексів  

тисяч  
квартир 8 

15 
тисяч  
мешканців 

РІШЕННЯ:  
Реконструкція з прибудовами ЗЗСО №162 на 400 місць та ЗЗСО 
№40 на 700 місць, будівництво прибудови до гімназії 
«Академія» 
 
  

Найбільша 
укомплектованість 

ЗЗСО №40 

БУДІВНИЦТВО 



Солом’янський 

РІШЕННЯ:  Реконструкція з прибудовами ЗЗСО №279 на 300 місць та ЗЗСО 
№318 на 600 місць 
  

3 житлових комплексів  

тисяч  
квартир 3 

6 
тисяч  
мешканців 

Найбільша 
укомплектованість  
ЗЗСО №279, №318 

БУДІВНИЦТВО 



Шевченківський 

РІШЕННЯ:  Реконструкція з прибудовами ЗЗСО №172, №163 
 
 

5 житлових комплексів  

тисяч  
квартир 11 

21 
тисяча  
мешканців 

Загроза другої  
зміни у ЗЗСО 

№97, №82 

БУДІВНИЦТВО 



ЖК «Варшавський» 
2017-2024 рр. 

22 будинки  
13-25 поверхів 
2 265 квартир 
 
Будівництво садочка 
на 200 місць 
заплановано у 9 чергу 
в 2022 році 
 
Будівництво школи не 
передбачено 
 

ЖК «Варшавський»  збільшить 
кількість мешканців Подільського 

району на 80% 



Шляхи вирішення: 

Внесення змін до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» стосовно врегулювання питання 
участі у створенні та розвитку соціальної інфраструктури 

 
Уведення 2 зміни у разі гострої потреби 

Модернізувати мережу закладів освіти 
(будівництво, реконструкція) 

 
Використовувати ПТУ як ЗЗСО 3 ступеня 

 
Позбавляти школи «фейкових» спеціалізацій 
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