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Отримавши освітнє господарство, 90 %  якого було 
побудовано у двох минулих століттях, без 
відповідних ремонтів з 90-х, ми вперше за роки 
незалежності України розпочали як капітальні 
ремонти, так і будівництво нових, сучасних і 
технологічних закладів освіти. 



Запроваджено 12 загальноміських програм, які 
охоплюють різні напрями, що забезпечують 
ефективне функціонування закладів освіти, на 
що передбачено кошти в сумі 1 118,5 млн грн. 



Результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів 
України за 2018 рік, оприлюдненого Мінрегіоном України 
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КИЇВ – ТЕСТОВИЙ МАЙДАНЧИК І ЛІДЕР ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ 



 

НОВА  
УКРАЇНСЬКА  
ШКОЛА 



Виділено у 8 разів більше коштів з 
місцевого бюджету ніж передбачено 
постановою Кабінету Міністрів України 
 184,5  

млн грн ✓Обладнали 980 кабінетів початкових 
класів  

✓Підвищили кваліфікацію майже 2,5 тис. 
вчителів, які викладатимуть у 1-х класах 
 

✓Обладнали і робочі місця вчителів 



У Києві – кожен десятий садочок та кожна 
третя школа є інклюзивними. Це найкращий 
показник в Україні. 
 
У кожному 11 садку та кожній 4 школі 
встановлено пандуси, у 16 –ти закладах 
встановлено ліфти.  
 
Введено 362 ставки асистентів учителя.  
 
Як новобудови, так і реконструйовані заклади 
освіти обов’язково оснащуються 
елементами  універсального дизайну. 

ЗМІНЮЄМО ПІДХОДИ ДО ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 



МИ ПОСТАВИЛИ АМБІТНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ –  
ОСВІТА ДОСТУПНА ДЛЯ ВСІХ 



Київ доплачує до заробітної плати 
освітян максимальні надбавки 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

 
Зростання заробітної плати педагогічним 

працівникам щорічно закріплюється 
рішенням Київради про бюджет міста Києва 

+16 % (понад 5,2 млрд грн) програми 
функціонування та розвитку галузі  

Державний бюджет 3,0 млрд грн 

Міський бюджет + 3,5 млрд грн 



ВІДКРИТИЙ ВІДБІР ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

✓За прозорою 
процедурою 
призначено  
207 керівників 
закладів освіти 



✓Закріплено 370 земельних ділянок 

✓Прийнято 400 проектів рішень  

✓Кожен третій заклад освіти має документ 
на земельну ділянку 

ЗЕМЛЯ – ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ 



У 2016-2018 роках з міського бюджетів виділено кошти 1031,4 млн грн на 
придбання першого робочого інструменту та спецодягу для учнів 
першого курсу, на оформлення документів (актів) на землю.  

8 із 23-х професійних (професійно-технічних) закладів освіти перейшли до 
комунальної власності і отримуватимуть відповідне фінансове 
забезпечення з бюджету міста. 

ПРОФТЕХОСВІТА – НОВА ТОЧКА РОСТУ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБЛИВО СТОЛИЦІ 

 
З 2018 року забезпечено фінансування закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 
акредитації за рахунок коштів бюджету м. Києва 192 млн грн 



У 2019 році Київський університет імені 
Бориса Грінченка потрапив у ТОП-10 ЗВО 
України за кількістю заяв абітурієнтів, 
ствердившись у цьому рейтингу у ТОП-5 
університетів Києва. 

В університеті відкрито унікальний 
Ресурсний центр підтримки студентів з 
інвалідністю, у навчальних корпусах 
облаштовано безбар’єрне середовище. 

Понад 40 000 київських педагогів підвищують 
свою кваліфікацію в ІППО КУ імені Бориса 
Грінченка, який активно долучений до підготовки 
тренерів та педагогів Нової української школи. 

ПРОДОВЖУЄМО РЕАЛІЗАЦІЮ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ 



КИЇВ  
–  

ТЕСТОВИЙ 
МАЙДАНЧИК 

І ЛІДЕР 
ОСВІТНЬОЇ 
РЕФОРМИ 
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