
СЕРПНЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ, 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 



2014 - 2019 
П’ЯТЬ РОКІВ ЗМІН 
З чого ми починали? 



ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ «ОСВІТА» 

 5  
млрд грн  

2019 рік 2014 рік 

17, 2  
млрд грн  



ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

128,9 млн грн  

2,5 млрд грн 

НАШ КВАНТОВИЙ СТРИБОК 

2014 рік 2019 рік 

×20 



✓МКЦП «Освіта Києва.2016-2018 роки»  
✓МКЦП «Освіта Києва.2019-2023 роки»  

ЗАТВЕРДЖЕНО 2 МІСЬКІ КОМПЛЕКСНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ  

Збільшення бюджету програми на 54% 



Було введено 5 закладів освіти, які стояли 
закинутими понад 20 років : 2 ЗДО та 3 ЗЗСО, ще 
2 заклади заплановано завершити у 2019 році.  

 
  

ЗАВЕРШИЛИ РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА 
БУДІВНИЦТВО 50 % ДОВГОБУДІВ 

Більшість освітніх установ столиці, що працюють 
понад 50 років, за цей час жодного разу не 
бачили ремонтів. 

ПРОТЕ 



Маємо найкращі результати 
в Україні за показниками:  
 
✓щорічного відновлення 

місць у садках;  
 

✓будівництва та 
реконструкції приміщень 
закладів освіти. 

За міські кошти та кошти 
інвесторів, відновлено 

5 років = 26 нових та 
реконструйованих 

садків та шкіл 

242 груп = 20 садків  

 4800 місць  



У КОЖНІЙ СЬОМІЙ ШКОЛІ  
ВІДРЕМОНТОВАНО СПОРТИВНУ ЗАЛУ 

На 158,1 млн грн проведено капітальний 
ремонт із заміною обладнання  у  58 ЗЗСО 



 УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ У КИЄВІ МАЮТЬ БУТИ ОДНАКОВОГО 
РІВНЯ В УСІХ РАЙОНАХ МІСТА 



ІНВЕСТИЦІЇ 
 У 2015 році підписали Угоду щодо 
фінансування проекту з відновлення груп  
дошкільних закладів за рахунок Уряду 
Федеративної Республіки Німеччини 

ПЛАН:        73 групи на 1460 місць  

ЗРОБИЛИ: 106 груп на 2700 місць 

Уряд виділив  5 млн євро   
на ремонтні роботи 29 об’єктів   



✓Кількість груп інклюзивного навчання у закладах 
дошкільної освіти збільшилась втричі 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 

✓Виділено 4,2 млн грн на введення додаткових 
посад у ЗДО з інклюзивним навчанням 

✓Створено 10 Інклюзивно - ресурсних центрів  

школі обладнані місця загального користування 

У КОЖНІЙ 
школі відкрито інклюзивні класи  

школі  та 11-му садку забезпечено  

архітектурну доступність 

5-й 

4-й 

3-й 



НОВА  
УКРАЇНСЬКА  
ШКОЛА 

114 млн грн з Державного бюджету  

+ 
337 млн грн з міського бюджету 
  

За 2 роки: 



З 1 вересня буде підвищено заробітну плату 
педагогічним працівникам дошкільних, 
позашкільних та професійно - 
технічних закладів освіти відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів 

+ 
Ми ухвалили рішення про підвищення з 1 вересня 
зарплати педагогічним працівникам дитячо -
юнацьких спортивних шкіл,  хоча таке 
підвищення заплановане урядом  з 1 січня наступного 
року 

ПІДВИЩУЄМО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ 
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