Довідка
на розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Колегії Департаменту освіти
і науки з питання «Про хід підготовки закладів освіти міста Києва до
нового 2019/2020 навчального року»
Дата проведення: 14.06.2019, 9.00
Місце проведення: Колонна зала КМДА (вул. Хрещатик, 36)
На виконання програми «Освіта Києва. 2019-2023 рр.» та з метою
своєчасного та організованого початку нового 2019/2020 навчального року
04.03.2019 видано наказ Департаменту освіти і науки «Про підготовку закладів
освіти комунальної форми власності територіальної громади міста Києва та
закладів професійно-технічної освіти до початку 2018/2019 навчального року».
За результатами оприлюдненого Мінрегіоном моніторингу соціальноекономічного розвитку регіонів України за 2018 рік, що здійснюється відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856, місто Київ за
показниками напряму «Освіта» посідає друге місце, піднявшись з 7-го місця, яке
займало у 2017 році. (Рейтингове оцінювання соціально-економічного розвитку
регіонів започатковане у 2015 році. На підставі даних статистики областям
виставляються оцінки щорічно за 64 показниками у 12 напрямах. Така оцінка –
елемент нової системи моніторингу реалізації державної регіональної політики та
визначення динаміки змін. Показники рейтингу – індикатор ефективності
управлінських рішень на центральному та місцевому рівнях.)
Бюджет
Бюджетом міста Києва по галузі “Освіта” на підготовку закладів освіти до
нового навчального року та осінньо-зимового періоду у 2019 році виділено
асигнування в сумі 2,5 млрд грн, що на 1 млн менше (на капітальні ремонти), ніж
у 2018 році (2,6 млрд грн). А саме:
 реконструкція та будівництво ЗО – 1 033,5 млн грн.;
 програми та капітальні ремонти ЗО (РДА ) - 1 107,3 млн грн;
 капітальні ремонти, придбання (303 об’єкти) – 400,1 млн грн:
- заклади, підпорядковані ДОН – 56,7 млн грн (54 об’єкти);
- КП «Київбудреконструкція» - 62,9 млн грн (18 об’єктів);
- КП ГВП – 133,7 млн грн (151 об’єкт);
- КП «Житлоінвестбуд-УКБ» - 117,3 млн грн (77 об’єктів);
- КП «Спецжитлофонд» - 29,5 млн грн (3 об’єкти).
 капітальні вкладення (52 об’єкти ) - 51,7 млн грн :
- КП «Київбудреконструкція» - 9,4 млн грн (3 об’єкти );
- КП ГВП – 19,5 млн грн (17 об’єктів);
- КП «Житло-Сервіс» - 22,8 млн грн (32 об’єкти).
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Загальноміські програми
У 2019 році з 12 вже традиційних запропонованих загальноміських програм
РДА обрано від 6 до 11 програм, на що передбачено кошти в сумі 1 107,3 млн
грн. Вибір програм з урахуванням індивідуальних потреб ЗО району та розподіл
бюджетних асигнувань між ними здійснювали райдержадміністрації.
Найменша кількість програм реалізується в Голосіївському районі – 6
програм, найбільша – в Оболонському районі – 11, саме:
Район
Кількість обраних
програм
Голосіївський
6
Шевченківський
7
Печерський
8
Подільський
8
Святошинський
8
Солом’янський
8
Дарницький
9
Деснянський
10
Дніпровський
10
Оболонський
11
Найбільше коштів районами заплановано на «Підготовку до нового
2018/2019 навчального року» - 254,5 млн грн, «Протипожежні заходи» - 216,1 млн
грн та «Новий освітній простір ЗО» - 203,2 млн грн.
Найменше коштів районами розподіллено на «Створення профільних STEM
та STEAM - центрів ЗО» - 0,8 млн грн.
Значно менше в порівнянні з минулим роком передбачено коштів і на
виконання програми «Забезпечення архітектурної доступності до закладів освіти
м. Києва» - 7,5 млн грн, хоча безперешкодним доступом забезпечено тільки
кожний четвертий заклад дошкільної та загальної середньої освіти (234 ЗО, 25%).
Встановлено пандуси в 95% закладів загальної середньої освіти Деснянського
району.
Станом на 07.06.2019 розпочато виконання всіх загальноміських програм,
що реалізуються РДА.
Освоєно кошти в сумі 174,9 млн грн, що становить 15,8 % від
запланованого.
Разом з тим, не розпочато освоєння коштів за 2-ма програмами: «Придбання
комп'ютерної та оргтехніки» та «Створення профільних STEM та STEAM –
центрів у ЗЗСО» (тендери ще не проведені).
Заходи з реалізації програми «Придбання комп'ютерної та оргтехніки»
станом на 07.06.2019 не здійснюються (ще не підготовлена тендерна
документація) в 5 районах: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському,
Печерському, Святошинському районах.
Не розпочав заходи з реалізації програми «Створення профільних STEM та
STEAM – центрів в ЗО» Дніпровський район.
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Інформація щодо переліку програм . Видатки, передбачені на їх виконання
та стан освоєння коштів додається. Додаток 1.
Станом на 07.06.2019 районами найкраще освоєно кошти з програми «Заміна
вікон». На програму передбачено кошти в сумі 40,5 млн грн.
Середній показник освоєння коштів - 42,8% коштів.
Майже завершено освоєння коштів в Оболонському районі – 98,1%, це
найкращий показник серед районів.
Не розпочали освоєння коштів 3 райони: Деснянський, Дніпровський та
Солом’янський райони.
На програму «Підготовка до нового навчального року» передбачено 254,5
млн грн.
Середній показник освоєння коштів – 22,4%.
Найкращий стан освоєння коштів в Дніпровському районі – 56,1%.
Не розпочали освоєння коштів 2 райони: Деснянський та Печерський.
На виконання програми «Новий освітній простір ЗО» передбачено кошти в
сумі 203,2 млн грн.
Середній показник освоєння коштів - 20,2%.
Найкращий показник освоєння коштів у Голосіївському районі – 55,9%.
Освоєння коштів розпочато всіма районами. Найменший показник освоєння - у
Деснянському районі (1,0%).
На програму «Підготовка до осінньо-зимового періоду» передбачені
асигнування в сумі 185,9 млн грн.
Середній показник освоєння коштів - 20,0%.
Найкращий показник освоєння коштів в Оболонському районі –36,7%.
Не розпочав освоєння коштів Печерський район.
На виконання загальноміської програми «Придбання та капітальний ремонт
ігрових майданчиків у ЗДО» передбачено кошти в сумі 10,7 млн грн.
Середній показник освоєння коштів - 19,4%.
Найкращий показник освоєння коштів у Дарницькому районі –37,2%.
Не розпочали освоєння коштів 5 районів: Деснянський, Оболонський,
Печерський, Подільський та Солом’янський.
Асигнування на виконання програми «Відновлення груп у ЗДО» в сумі 23,1
млн грн передбачено в 3-х районах: Дніпровському, Деснянському та
Оболонському.
Немає приміщень для відновлення груп в Печерському, Подільському та
Шевченківському районах.
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Не зважаючи на те, що ЗДО Святошинського та Дарницького районів мають
найбільший показник укомплектованості (134% та 129% відповідно) в цих
районах кошти на виконання програми не передбачено.
Середній показник освоєння коштів – 8,9 %.
Майже завершено освоєння коштів в Оболонському районі – 99,3%.
Не розпочато освоєння коштів у Дніпровському районі.
На виконання програми «Капітальний ремонт спортивних залів»,
передбачено кошти в сумі 19,2 млн грн.
Середній показник освоєння коштів 6,5%.
Найкращий показник освоєння коштів в Оболонському районі – 42,9%.
Освоєння коштів не розпочато в 5 районах: Дарницькому, Деснянському,
Печерському, Святошинському та Шевченківському.
Стан освоєння коштів за програмою «Протипожежні заходи» (на програму
передбачено 216,1 млн грн) становить 5,3%.
Найкращий показник освоєння коштів у Подільському районі – 11,5%.
Освоєння коштів розпочато всіма районами. Найменший показник освоєння у
Печерському районі (1,1%).
На програму «Дріб’язок на побутові потреби» передбачено кошти 133,0 млн

грн.
Середній показник освоєння коштів – 4,3%.
Найкращий показник освоєння коштів в Печерському районі –20,0%.
Освоєння коштів розпочато всіма районами. Найменший показник освоєння - у
Подільському (1,0%), Оболонському (1,1%), Дарницькому (1,4%) та
Святошинському (1,4%) районах.
На забезпечення архітектурної доступності до закладів освіти м. Києва
передбачено кошти в сумі 7,5 млн грн в 3 районах: Деснянському, Оболонському,
Шевченківському.
Розпочато освоєння коштів тільки Шевченківським районом (показник освоєння
коштів –2,4%). Середній показник по місту – 0,1%.
Проблемні питання та ризики: Антимонопольним комітетом розпочато
поглиблений аналіз допустимості державної допомоги для конкуренції
(розпорядження державного уповноваженого від 31.05.2019 «Про початок
розгляду справи про державну допомогу»), що унеможливлює станом на
07.06.2019 виконання робіт комунальними підприємствами міста Києва (КП
«Київбудреконструкція», КП ГВП,
КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП
«Спецжитлофонд») на 254 об’єктах закладів освіти столиці та їх фінансування на
загальну суму 343,3 млн грн.
Невиконання робіт або їх несвоєчасне завершення призведе до погіршення умов
проведення освітнього процесу, що у свою чергу може спричинити соціальну
напругу серед мешканців міста Києва – батьків учнів та вихованців.
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Загальні рейтинги щодо виконання програм та освоєння коштів станом на
07.06.2019 додаються. Додатки 2,3.
Найкращі результати по освоєнню коштів у розрізі програм у
Дніпровському, Шевченківському, Оболонському районах. На останньому місці Печерський район.
Найвищий загальний показник освоєння коштів у Шевченківському районі
(34,7%), найменший показник - у Деснянському (3,7%).

Заклади міського підпорядкування
На підготовку закладів освіти, підпорядкованих Департаменту, до нового
навчального року та осінньо-зимового періоду у 2019 році виділено кошти в сумі
56,7 млн грн.
Освоєно майже 20% коштів.
Повністю завершено роботи по реставрації мозаїчного комплексу фонтанів
Київського Палацу дітей та юнацтва, що були розпочаті у 2017 році. Фонтани, що
є пам’яткою модернізму, не працювали понад 40 років. Урочисте відкриття
басейну та фонтанів відбулося 01.06.2019 до Дня захисту дітей. Вартість робіт
складає 16,8 млн грн.
НУШ
Пріоритетним питанням при підготовці до нового 2019-2020 навчального року є
створення умов для впровадження Концепції «Нова українська школа».
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 130 на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова
українська школа” (закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів,
сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного
контенту для початкових класів) у 2019 році для міста Києва передбачено кошти
(субвенція) в сумі 51,4 млн грн.
Надання субвенції здійснюється на засадах співфінансування: не більше 70% - за
рахунок субвенції, не менше 30% - за рахунок коштів місцевих бюджетів.
З міського бюджету станом на 07.06.2019 виділено кошти в сумі 177,2 млн грн,
що у 8 разів більше, ніж передбачено постановою КМУ.
Всього на НУШ у 2019 році передбачено 228,6 млн грн. Станом на 07.06.2019
освоєно 49,9 млн грн, що становить 21,8 %. Найкраще освоєно кошти в
Голосіївському (64,1%) та Шевченківському (52,8%) районах.
Інформація про стан освоєння коштів додається. Додаток 4.
На НУШ у середньому на 1 учня передбачається –майже 7 тис грн, що
на 1 тис грн більше ніж у минулому році.
- з державного бюджету на 1 учня –1,6 тис грн.;
- з бюджету місті Києва на 1 учня – 5,4 тис грн.
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Разом з тим, підхід РДА до розподілу коштів міського бюджету на НУШ
нерівномірний (від 10,8 тис грн на 1 учня в Оболонському та Шевченківському
районах до 3,4 тис грн – у Дарницькому).
Видатки, що передбачені на 1 учня (тис грн) у розрізі РУО:

дидактичні матеріали (всього передбачено 54,8 млн грн, на 1 учня – 1,7 тис
грн);
Найбільше коштів на 1 учня виділено у Шевченківському районі – 4,5 тис грн,
найменше – в Голосіївському (0,4 тис грн);

сучасних меблів (усього передбачено 120,7 млн грн, на 1 учня – 3,6 тис грн).
Найбільше коштів на 1 учня виділено у Святошинському районі – 5,9 тис грн,
найменше – в Дарницькому (2,1 тис грн);

комп'ютерного обладнання та мультимедійний контент (всього передбачено
53,1 млн грн, на 1 учня – 1,6 тис грн, що орієнтовно дорівнює 48 тис грн на 1 клас).
Найбільше коштів на 1 клас виділено у Дніпровському районі – 111 тис грн,
найменше – в Дарницькому (21тис грн).
Вже закуплено частину парт та здійснюється їх доставка до закладів освіти
Голосіївського, Дніпровського, Деснянського, Подільського, Святошинського,
Солом’янського та Шевченківського районів.
Частково закуплено дидактичні матеріали в Голосіївському, Дніпровському,
Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Шевченківському
районах.
Реконструкція закладів освіти
У 2019 році планується виконати реконструкцію 6 об’єктів ЗО: 4 ЗДО (575 місць),
1 ЗЗСО (1080 місць), 1 стадіон. А саме:
• реконструкція ЗДО № 652 (вул. Волго-Донська, 21-а) у Дарницькому районі
(210 місць). Замовник будівництва – КП «Спецжитлофонд»;
• реконструкція ЗДО № 345 (вул. Санаторна, 9-а) у Дарницькому районі
(95 місць). Замовник будівництва – Дарницька РДА;
• реконструкція з прибудовою
ЗЗСО № 42 (вул. Хорольська, 19) у
Дніпровському районі (1080 місць). Замовник будівництва – КП
«Житлоінвестбуд - УКБ»;
• реконструкція ЗДО № 436 (вул. Автозаводська, 17-а) у Оболонському
районі (110 місць). Замовник будівництва – Оболонська РДА;
• реконструкцію стадіону та спортивних споруд ЗЗСО № 181 (вул.
І.Кудрі, 22) у Печерському районі. Замовник будівництва – КП
«Спецжитлофонд»;
• реконструкція ЗДО № 151 (вул. Маршала Гречка, 10-а) у Подільському
районі (160 місць). Замовник будівництва – Подільська РДА.
Термомодернізація будівель закладів освіти
У 2019 році планується здійснити термомодернізацію 7 об’єктів (5 ЗДО, 2
ЗЗСО):
6

• ЗДО № 599 (вул. Василя Стуса, 26-а) у Святошинському районі. Замовник
виконання робіт – КП «Київбудреконструкція»;
• ЗДО № 584 «Софії Русової» (просп. Правди, 82) у Святошинському районі.
Замовник виконання робіт – КП «Київбудреконструкція»;
• ЗЗСО № 200 (вул. Семашка, 9) у Святошинському районі. Замовник
виконання робіт – КП «Київбудреконструкція»;
• НВК «Ластівка» (просп. Оболонський, 32-а) у Оболонському районі.
Замовник виконання робіт – КП «ГВП»;
Капітальний ремонт (термомодернізація)
• ЗДО № 643 (вул. Голосіївська, 4-а) у Голосіївському районі. Замовник
виконання робіт – КП «ГВП»;
• ЗДО № 725 (вул. Кримська, 1) у Голосіївському районі. Замовник
виконання робіт – КП «ГВП».
Станом на 07.06.2019 завершено виконання робіт ЗДО «Монтессорі-сад» (вул.
Анни Ахматової, 14-а) у Дарницькому районі. Замовник виконання робіт – КП
«ГВП».
Реконструкція з надбудовою навчально-адміністративного корпусу
Київського університету імені Бориса Грінченка (просп. Тичини, 17 у
Дніпровському районі)
Головний розпорядник коштів – Департамент будівництва та житлового
забезпечення.
Замовник будівництва – КП «Житлоінвестбуд-УКБ».
Орієнтовна кошторисна вартість складає 251,8 млн грн.
У 2018 році освоєно – 4,3 млн грн. На 2019 рік передбачено кошти в сумі – 57,0
млн грн.
Проект розпорядження КМДА щодо коригування проектно-кошторисної
документації реконструкції з надбудовою навчально-адміністративного корпусу
Київського університету імені Бориса Грінченка (350,0 млн грн) перебуває на
погоджені у Київській міській державній адміністрації.
На час проведення реконструкції будівлі на вул. Павла Тичини, 17 Інститут
післядипломної педагогічної освіти Університету ім. Бориса Грінченка тимчасово
розміщено у приміщеннях закладів освіти (зокрема, у ЗЗСО № 81 на вул. Тичини,
22-А). Щорічно Інститут забезпечує підвищення кваліфікації 7 тисячам
педагогічних працівників.
Проблемні питання:
Департаментом економіки та інвестицій проведено аналіз виконання робіт з
розробки проектної документації по об’єктах будівництва (реконструкції), на які
передбачалось виділення бюджетних коштів у 2017-2018 роках.
По галузі «Освіта» замовниками виконання робіт було витрачено 30,9 млн
грн на 38 освітніх об’єктів, з них до Програми економічного і соціального
розвитку на 2018-2020 роки (для реалізації у 2019 році) включено лише 1 об’єкт
(капітальний ремонт ЗДО № 661 у Оболонському районі).
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Розробка проектної документації по об’єктах будівництва (відповідно до
розпоряджень), які у подальшому у найближчі роки не включаються до Програми
економічного і соціального розвитку, призводить до необхідності їх коригування,
що потребує додаткових асигнувань та, фактично, є розпорошенням бюджетних
коштів. Так, на кошти, витрачені на ПКД (майже 31 млн грн), можна було
побудувати 1 садочок.
Капітальні ремонти у закладах освіти (основні види робіт)
У 2019 році в рамках підготовки до нового навчального року та осінньозимового періоду передбачено ремонти 330 дахів, фасадів, харчоблоків, місць
загального користування тощо.
Станом на 07.06 .2019 районними в місті Києві державними адміністраціями
заплановано та виконано в закладах освіти ремонти:
- 85 дахів (виконано – 19);
- 60 фасадів (виконано – 7);
- 39 харчоблоків (виконано – 1);
- заміну вікон 82 закладах освіти (виконано – 28);
- вхідні групи у 8 закладах (виконано – 0);
- місця загального користування у 56 (виконано – 2).
Розподіл коштів а 1 учня ЗО по загальноміським програмам неравномірний.
Середній показник - 2,8 тис грн (у 2018 році – на 1 учня – 2,9 тис грн).
Найвищий показник на 1 учня в Оболонському районі – 5,4 тис грн, найменший у
Дніпровському районі – 1,8 тис грн.
Відновлення груп в ЗДО
Станом на 07.06.2019 у черзі перебувають 3,5 тис дітей віком від 3до 6 років, які
мають статус «киянина», що становить 36,5 % від загальної кількості заявок у
черзі. Вільних місць в ЗДО – 4,5 тис. Таким чином, фактично місто Київ може
забезпечити всіх маленьких киян віком від 3 до 6 років місцями у комунальних
ЗДО.
Відповідно до наданих районами попередніх планів, у 2019 році
передбачалося збільшення місць в ЗДО на 2875, за уточненими даними,
наданимми РУО буде створено лише 1270 місць. Отже у порівнянні з груднем
2018 року райони зменшили свої показники на 56%.
Плани створення додаткових місць в ЗДО у 2019 році та уточнені плани
зазначені у додатку 5..
РДА у 2019 році планується відновити роботу 33 груп на 645 місць, з них
11груп – у ході завершення проекту УФСІ, 22 групи – за бюджетні кошти.
У трьох районах (Печерському, Подільському та Шевченківському) вже
немає приміщень у працюючих садках для відновлення роботи груп.
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Станом на 07.06.2019 року відновлено 8 груп (150 місць), з них: за проектом
УФСІ – 6 груп – 115 місць, за бюджетні кошти – 2 групи на 35 місць. Також у
Голосіївському районі додатково відкрито групу для дітей раннього віку у ЗДО №
106 на 15 місць.
Всього з початку 2019 року відкрито додатково 9 груп на 165 місць:
Район
Голосіївський
Деснянський
Святошинський
Шевченківський
ВСЬОГО:

ЗДО

Кількість груп

№ 106

1

Кількість
місць
15

№ 341
№ 769
№ 145
№ 159
5 ЗДО

2
1
2
3
9

35
20
35
60
165

Примітка
Додатково
створена
Проект УФСІ
Проект УФСІ
Проект УФСІ

Орієнтовний план відновлення роботи груп у функціонуючих закладах дошкільної
освіти міста Києва упродовж 2019 року зазначено у додатку 6.
Інклюзивно-ресурсні центри міста Києва
Рішенням Київської міської ради у травні 2018 року утворено 10
інклюзивно-ресурсних центрів, які віднесені до сфери управління районних в
місті Києві державних адміністрацій. ІРЦ почали функціонувати з лютого 2019
року, мають окремі приміщення, площею від 55 кв.м у Дніпровському районі до
562,4 кв м у Деснянського районі.
Повністю завершено капітальні ремонти в ІРЦ Дарницького та
Подільського районів. До 30.06.2019 планується завершити капітальні ремонтні
роботи в ІРЦ Оболонського та Шевченківського району. Зроблено косметичні
ремонти в чотирьох ІРЦ (Голосіївського, Деснянського, Святошинського та
Солом’янського районів).
У 2019 році з міського бюджету на облаштування ІРЦ та проведення
поточних ремонтів виділено 831,1 тис грн, з державного – 2,8 млн грн.
Проблемні питання: потребує негайного капітального ремонту та
облаштування приміщень ІРЦ Печерського, Дніпровського районів та
завершення ремонтних робіт на ІІ поверсі ІРЦ Святошинського району.
Харчування
У бюджеті міста Києва по галузі «Освіта» на 2019 рік на харчування у закладах
загальної середньої освіти передбачено 294,0 млн грн, що на 83,4 млн грн
більше, ніж було використано у 2018 році (2018 – 210,5 млн грн).
Безоплатним гарячим харчуванням охоплено 127,6 тис учнів – це кожен
другий учень київських шкіл. З них: 1221 учень, із числа дітей-сиріт; дітей,
позбавлених батьківського піклування; 603 учні із сімей, які отримують допомогу
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відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;1437 дітей з особливими освітніми потребами, які
навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; 124,3 тис учнів 1-4 класів та
школярів 5-11 класів з числа дітей з інвалідністю, 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
Вартість харчування, що виділяється на 1 учня 1-4 класів становить від
13,99 грн у Солом’янському районі (організатор харчування ТОВ
«ПОНТЕМ.УA») до 22,00 грн в Оболонському районі (організатор харчування КП
«Шкільне харчування»); на 1 учня 5-11 класів – від 16,82 грн у Солом’янському
до 25,00 грн Оболонському районах.
Позитивним досвідом 2018/2019 навчального року є впровадження у
6 закладах загальної середньої освіти мультипрофільного харчування (шведський
стіл): Печерський район – 5, Деснянський район – 1.
Під час проведення процедур закупівель окремі учасники демпінгують ціни
для перемоги у торгах. Це призводить до заниження вартості харчування, і, як
наслідок, погіршення якості продуктів, недовкладання сировини, погіршення
смакових якостей. При виділенні з бюджету міста Києва необхідної кількості
коштів на якісне харчування аналіз використання коштів на харчування учнів у
січні-травні свідчить про значні залишки планових призначень в окремих районах
міста. Найбільші залишки асигнувань у Солом’янському районі (організатор
харчування ТОВ «ПОНТЕМ.УA») - 9,2 млн грн (69,5%). Найменші - у
Голосіївському районі (організатор харчування КП «Шкільне харчування» ) 120,0 тис грн (1,1%).
З метою уникнення ризиків заниження вартості харчування під час
проведення тендерних закупівель та підвищення якості харчування в ЗЗСО
пропонуємо замовникам харчування (РУО, ЗЗСО) передбачити у договорах
штрафні санкції в межах 20% від загальної вартості харчування за порушення
умов договору.
Оздоровлення
Станом на 07.06.2019 в місті Києві функціонує 74 табори відпочинку з
денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти, в яких
відпочивають 6 729 дітей. Із них 610 дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, отримують відпочинок на безоплатній основі. Відпочинкова
зміна триватиме з 03 до 27 червня 2019 року.
Також у червні 2019 року при закладах загальної середньої освіти міста
Києва працюють 135 мовних таборів, в яких поглиблюють свої знання з
іноземних мов 10 817 учнів. До роботи у мовних таборах залучено вчителів
іноземної мови, студентів закладів вищої освіти, які навчаються за відповідними
спеціальностями, та волонтерів - носіїв мови.
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Вартість путівки становить 979,38 грн ( 1 день – 46,78 грн). З бюджету міста
Києва по галузі «Освіта» на роботу таборів відпочинку в ЗЗСО передбачено
кошти в сумі майже 1 млн грн.
Попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму
За інформацією КП «Центр організації дорожнього руху» фахівцями
підприємства проведено обстеження 369 закладів освіти та розроблено перелік
заходів з покращення безпеки дорожнього руху. Необхідно встановити або
облаштувати: 42 світлофорні об’єкти; 60 пристроїв примусового зниження
швидкості; 309 одиниць дорожніх знаків; 5630 погонних метрів направляючого
пішохідного огородження; 11 острівців безпеки; 24 пішохідних переходів та на
117 пішохідних переходах дорожню розмітку «зебра».
У рамках запропонованих заходів підприємством розроблено та погоджено
з Управлінням патрульної поліції в м. Києві 48 схем організації дорожнього руху з
розміщенням пристроїв примусового зниження швидкості та відповідних
дорожніх знаків. У 2019 році видатки на реалізацію зазначених заходів не
передбачені. При формуванні Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2020 рік КП «Центр організації дорожнього руху» буде надано
бюджетний запит на фінансування заходів з організації дорожнього руху, в тому
числі і встановлення необхідних технічних засобів регулювання дорожнім рухом
поряд із закладами освіти.
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Додаток 1
Перелік програм, видатків, передбачених на їх виконання,
та стан освоєння коштів
Назва програми

Передбачено
у 2019 році,
млн грн

Стан освоєння коштів
07.06.2019
млн грн.

%

Заміна вікон

40,5

17,3

42,8

Підготовка до нового 2018/2019
навчального року

254,5

56,9

22,4

Новий освітній простір ЗО

203,2

41,0

20,2

185,9

37,1

20,0

10,7

2,1

19,4

23,1

2,1

8,9

19,2

1,2

6,5

Протипожежні заходи

216,1

11,5

5,3

Дріб’язок на побутові потреби

133,0

5,7

4,3

7,5

9,7

0,1

12,7

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

1 107,3

174,9

15,8

Підготовка до роботи в осінньозимовий період
Капітальний ремонт та придбання
ігрових майданчиків у ЗДО
Відновлення груп у ЗДО
Капітальний ремонт спортивних залів з
допоміжними приміщеннями

Забезпечення архітектурної доступності
до закладів освіти м. Києва
Придбання комп’ютерної техніки
Створення профільних STEM та
STEAM - центрів ЗО
Разом по програмам
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Додаток 5
План створення додаткових місць у ЗДО у 2019 році
Уточнений план
Попередній план на
2019 рік
на 2019 рік
Шляхи створення
додаткових місць

Відкриття нових комунальних закладів освіти
(закладів дошкільної освіти або дошкільних
відділень в інших закладах освіти)

Відкриття приватних закладів дошкільної
освіти
Реконструювання закладів дошкільної освіти

Відновлення діяльності закладів дошкільної
освіти, що тривалий час використовувались не
за призначенням
Відкриття додаткових груп у функціонуючих
ДНЗ

Всього

Кількість
закладів/ груп/ місць

Кількість
закладів/ груп/місць

2 заклади /28 груп
/520 місць)

0

0

1/6/120

(ЗДО на вул. Гавела,
ЗДО на вул. Бахмацька)

8 закладів/40 груп/
620 місць

(№№ 61, 741, 589, 608,
151, 506, 371, 325)

7 закладів/ 71
група/1300

(№№ 652, 658, 593,
306, 646, 345, 497)

16 закладів/
22 групи/435 місць
2875 місць

(Дарниця, вул.
Драгоманова, 1-в)

2/12/220

(№№ 151,436)

2 заклади/16/285
(№№ 345, 652)

22/33/645
1270 місць
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Додаток 6
Орієнтовний план відновлення роботи груп у функціонуючих ЗДО упродовж 2019 року
№
ЗДО №№
Кількість груп
Кількість місць
Примітка
Вже створено 3 групи/50 місць
Голосіївський район: 4 ЗДО
8 груп
150 місць
Створено
у І кварталі 2019 року
1
№ 106
1
15
2
№ 129
1
20
Відновлено у І кварталі 2019 року
3
№ 341
2
35
4
№ 506
4
80
Дарницький район:
7 груп
140 місць
3 ЗДО
Проект УФСІ
5
№ 809
5
100
6
№ 620
1
20
7
ШДС «Пролісок»
1
20
Деснянський район:
Вже створено 1 групу/20 місць
4 групи
80 місць
4 ЗДО
8
№ 12
1
20
9
№ 202
1
20
10
№ 745
1
20
Проект УФСІ
11
№ 769
1
20
Дніпровський район: 4 ЗДО
12
№ 521
13
№ 680
14
№ 700
15
НВК «Струмочок»
Оболонський район: 3 ЗДО
16
№ 607
17
№ 263
18
№ 663
Печерський район:
0 ЗДО
Подільський район:
1 ЗДО
19
ШДС «Перлина»
Святошинський район: 2
ЗДО
20
№ 819
21
№ 145
Солом’янський район: 0
ЗДО
Шевченківський район: 1
ЗДО
22
№ 159
Всього по місту:
2 ЗДО

4 групи
1
1
1
1

80 місць

відновлено у І кварталі

20
20
20
20
3 групи

1
1
1

60 місць
20
20
20

1 група
1

20 місць
20

3 групи
1
2

55 місць
20
35

3 групи
3

Проект УФСІ
відновлено у І кварталі

60 місць
60

33 групи

Вже створено 2 групи/35 місць

645 місць

Вже створено 3 групи/60 місць
Проект УФСІ
відновлено у І кварталі
22 групи – за бюджетні кошти,
11 груп – за кошти проекту
УФСІ
Вже створено 9 груп/165 місць
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Площа ІРЦ у розрізі районів
Назва ІРЦ
Загальна площа, кв м
ІРЦ № 1 Голосіївського району
399,7
ІРЦ № 2 Дарницького району
147
ІРЦ № 3 Деснянського району
562,4
ІРЦ № 4 Дніпровського району
55
ІРЦ № 5 Оболонського району
144,9
ІРЦ № 6 Печерського району
175,3
ІРЦ № 7 Подільського району
150
ІРЦ № 8 Святошинського району
152
ІРЦ № 9 Солом'янського району
154
ІРЦ № 10 Шевченківського району
280

Додаток 7
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