
Пріоритети галузі освіти на 2019-2020 навчальний рік 

Розвиток інфраструктури 
закладів освіти 

Прозорий розподіл коштів 

Шкільне харчування 

Безпека закладів освіти 



АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕХНІЧНА  ПРОЗОРІСТЬ 

Справедлива  та прозора черговість 
проведення ремонтних робіт  

Створення КАРТИ матеріально-технічних 
потреб закладів освіти 

Професійне обстеження технічного стану  
закладів освіти  

Модернізація інженерних груп, 
розподіл відповідальності  



БЕЗПЕКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Систематично та послідовно реалізовуємо 
забезпечення безпеки закладів освіти: 

✓Тривожні кнопки 

✓ 2006 камер відеоспостереження 

✓905 відеореєстраторів 

o Групи швидкого реагування та охорони 

oОгорожа території закладів освіти 

oФункціонування місць загального користування 

976  
закладів  
освіти  



Засобами охоронно-тривожної сигналізації 

«Тривожна кнопка» обладнано 100% закладів 
дошкільної освіти.  
 
Завершується облаштування закладів загальної 
середньої освіти засобами охоронно-тривожної 
сигналізації.  



ПРОЗОРИЙ РОЗПОДІЛ КОШТІВ 

Реалізуємо механізм «Гроші ходять за дитиною»  

✓Якісні освітні послуги 

✓Конкуренція закладів освіти 

✓Справедливий розподіл фінансування 

₴ ₴ 



✓Голосіївський 
✓Дарницький 
✓Дніпровський 
✓Солом`янський 
✓Шевченківський 

Укладено 191 угоду про співпрацю з 
приватними закладами дошкільної освіти  

Батьки 31 дитини сплачують щомісячно БФН 
(2 490 грн у місяць) 

✓Голосіївський 
✓Дарницький 
✓Дніпровський 
✓Солом`янський 
✓Святошинський 



І модель  
Традиційна  

ІІ модель  
Кейтеринг 

ІІІ модель 
Забезпечення  

напівфабрикатами 

ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ  

Новий порядок організації дитячого 
харчування в закладах освіти  

Розробляємо Методологію можливих типів 
організації харчування у шкільних їдальнях 



РОЗВИВАЄМО ІНФОРМАЦІЙНУ ІНФРАСТРУКТУРУ 

✓Удосконалили сервіс електронного запису до дитячих садків СЕЗ ЗДО 

✓Створюємо Реєстр Дітей Києва, який містить такі сервіси: 
• Запис до школи 
• Звітність 
• Замовлення учнівського квитка 
• Адміністрування 
• Матеріально-технічний стан закладу 

✓Впроваджуємо програму менеджменту освітнього процесу  

✓Формуємо освітню «Карту потреб» 

Створюємо нові сервіси у галузі освіти, зменшуємо паперовий оббіг, покращуємо доступність  



Створення аналітичного  
модуля «Карта потреб» 

Версія 2  

Збір та аналіз даних 
про стан та 

характеристики 
закладів освіти  

Об'єднання даних  
«ОСВІТНЬОЇ КАРТИ» 

та міської карти «МАЙНО». 
Опрацювання даних анкет. 

Версія 1 

СТВОРЕННЯ «КАРТИ ПОТРЕБ» 

06-08.2019 08-09.2019 11-12.2019 

Дані: надають заклади 
освіти 

Дані: опрацьовує та 
аналізує Освітня агенція, 
передає для 
завантаження КП ГІОЦ 

Дані: оновлює та 
організує роботу з 
наповнення Освітня 
агенція 

Створюємо сервіс котрий визначатиме пріоритетні види робіт в установах та дозволить 
раціонально і прозоро спрямовувати гроші туди, де вони першочергово необхідні  
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