Київська
міська рада

Київська міська
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Департамент
освіти і науки міста Києва

«Освіта –

одна з найважливіших сфер у житті столиці»
Міська комплексна цільова програма

ОСВІТА КИЄВА

2016-2018 РОКИ
Програму підтримали 94 з 95 зареєстрованих у
сесійній залі депутатів Київської міської ради.

Бюджет Програми щорічно зростав
затверджено – 26,1 млрд грн
збільшено та освоєно – 36,4 млрд грн

+10,3 млрд грн

Дякуємо! Ми не підвели!
РАЗОМ створювали нові умови й
можливості для освіти наших дітей!

День ОСВІТИ КИЄВА

1

НАС СТАЄ БІЛЬШЕ

В УКРАЇНІ мережа закладів освіти СКОРОЧУЄТЬСЯ – у КИЄВІ ЗРОСТАЄ.
Реконструйовано та побудовано 19 садків і шкіл.
На початку реалізації Програми мали 11 освітніх довгобудів з минулого
століття, кожен другий з яких вже став сучасним закладом освіти. За три
роки: ПЛЮС 9,5 тис місць у садках, ПЛЮС 2,8 тис місць у школах.
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ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН І ПАТРІОТІВ

12
міських
національно-патріотичних
проектів
стали
ВСЕУКРАЇНСЬКИМИ: «Нам Україна вище над усе!», «Естафета єдності,
звитяги та слави», «Дружня Україна», «Діти Києва - воїнам АТО», «Діти Києва –
дітям зі Сходу України», «Листи та обереги – захисникам України»,
«Ланцюг єдності», «Ангели Пам’яті», «Маки пам’яті!», «Прес-весна на дніпрових
схилах», «Дитячі ЗМІ», «Ми - разом». Проведено Всеукраїнську дитячо-юнацьку
військово-патріотичну гру «СОКІЛ» («Джура»)».
Започатковано проект «М18: Ми можемо більше!».

3

БУДУВАЛИ МОСТИ ДОВІРИ

У прозорій, а не каламутній воді! Розроблено електронну
ОСВІТНЮ КАРТУ, на якій оприлюднено інформацію про бюджет
кожного садка та школи, а також про ремонтні роботи в них. Раніше така
інформація була недоступною для широкого загалу. Впроваджено відкритий
відбір освітніх менеджерів – директорів закладів освіти, за активної участі
батьківської громадськості. Скасовано формат нудних батьківських зборів –
запроваджено індивідуальні зустрічі з батьками. Підтримано освітянські
ініціативи: клуб «Відповідальне батьківство», «Освітній Хакатон».
Започатковано освітній фестиваль управлінської майстерності «Kyiv EdFest!».
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ГОСПОДАРІ, А НЕ КВАРТИРАНТИ

Рішеннями Київської міської ради 37% земельних ділянок вже
закріплено за закладами освіти. До цього в Києві лише 2% садків
та шкіл мали закріплену територію.
Здійснено термомодернізацію 11 садків та шкіл. Модернізовано
400 індивідуальних теплових пунктів. 8 садків оснащено сонячними
батареями та геліосистемами. Встановлено 2006 камер відеоспостереження
в усіх закладах освіти.

десять
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БЮДЖЕТ КОМФОРТУ

Усі заклади освіти отримали фінансування на побутовий дріб’язок.
Завдяки цій програмі оновлено постіль та посуд у дитячих садках,
забезпечено садки та школи мийними засобами, предметами гігієни.
До цього гроші на побутові потреби збирали виключно з батьків.
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Реалізація Програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»

ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ - ТАК!
В УКРАЇНІ кожна ЧЕТВЕРТА школа є інклюзивною, у КИЄВІ –
кожна ТРЕТЯ!
У кожному одинадцятому садку та кожній третій школі встановлено пандус,
у кожній сьомій школі – кімнати загального користування пристосовані для
осіб з інвалідністю. Усі новобудови та заклади освіти після реконструкції
оснащені елементами універсального дизайну.
60% інклюзивних шкіл обладнано ресурсними кімнатами.
Створено 10 інклюзивно-ресурсних центрів та Київський міський центр
підтримки інклюзивної освіти.
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ГРОШІ НАШІ – ІДЕЇ ВАШІ
Профінансовано проекти розвитку – «Гранти Київського міського
голови». Так народилися кращі освітні ідеї, які було втілено
переможцями проектів: «Соляна кімната», «Відкривай Київ з нами»,
«Альтернативне освітнє середовище» та інші. До цього подібної ініціативи не
існувало. Реалізовано проектів майже на 1 млн грн. А проект «Перерва гаджетам» започаткував масштабний задум у школах Києва: вільний час дітей –
у спілкуванні та грі один з одним. Школи отримали спортивний та ігровий
інвентар, тенісні столи, інтерактивні підлоги, шахи тощо. Втричі збільшено
стипендію для обдарованих дітей та премію переможцям «Вчитель року».
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ШИРОКОМАСШТАБНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
З міського бюджету виділено 156 млн грн. Створено новий сучасний
освітній простір для учнів перших класів та обладнано робоче місце
вчителя. Встановлено кабінети фізики, хімії, біології, STEM-лабораторії.
Впроваджено проект «Електронний підручник».
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СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
Створено нову систему електронного запису дітей до садочків, що
дало змогу впорядкувати чергу. Задля покращення освітньої послуги
в дитячих садках на конкурентних засадах, справедливого розподілу фінансів розроблено формулу видатків на дошкільну освіту (базовий фінансовий
норматив). БФН - фінансова підтримка та гарантія права членів територіальної громади обирати дитячий садок будь-якої форми власності.
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цікавих

фактів

ОПЕРАЦІЯ «РЕАНІМАЦІЯ»
У 24 закладах професійної (професійно-технічної) освіти
здійснювали підготовку учнів за 223 професіями. Відновили
програму забезпечення інструментами та спецодягом учнів професійних
ліцеїв. Вже оформлено документи 14 закладів професійної освіти для їх
передачі до комунальної власності громади міста. До освітньої спільноти
міста прийняли 12 закладів фахової передвищої освіти.

День ОСВІТИ КИЄВА

