
Звіт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Усього,              

у т.ч.:

360828,00 0,00 42 849,70 0,00 360828,00 334331,90

Бюджет міста 

Києва

360828,00 0,00 42 849,70 0,00 360828,00 334331,90

Державний 

бюджет (ДФРР)

Інші джерела - 

МФО (НЕФКО)

Усього,               

у т.ч.:

509 338,60 299 484,40 157 035,70 299 484,40 519 514,40 509 338,60

Бюджет міста 

Києва

509 338,60 299 484,40 157 035,70 299 484,40 519 514,40 509 338,60

Інші джерела Кількість місць у 

побудованих, 

реконструйованих  

закладах дошкільної 

освіти

од. 795 110 -685

Усього,               

у т.ч.:

178 760,00 56 187,00 113 022,70 56 187,00 270 426,10 178 760,00

Бюджет міста 

Києва 

178 760,00 56 187,00 113 022,70 56 187,00 270 426,10 178 760,00

Державний 

бюджет (ДФРР)

1.1 Завдання:: 

Розвиток мережі 

закладів освіти

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. Києва  

Оперативна ціль: 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою та 

її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. Києва  

Оперативна ціль: 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою та 

її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу

1.1 Завдання:: 

Розвиток мережі 

закладів освіти

Кількість учнівських 

місць у побудованих, 

реконструйованих 

закладах загальної 

середньої освіти

місто Київ 2019-2021 2019-2021

2018-2024

190,71%

2018-2024 од.

учн.місць

Введення в дію обєктів заплановано 

замовниками будівництва впродовж року. 

У звітному періоді роботи не проводились.

5 1 -4

49,71%

-400

0 -11

400

Завершення робіт замовником виконання 

робіт планується 30.06.2021  

0

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки 

з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за ІІІ квартал 2020 року

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті реалізації 

проєкту 

фактична 

(за 9 міс)

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді

запланована-

план за ряд 

років 

(кошторисна)

фактична (8 

кол)

Сума вибраних коштів у звітному періоді 

(за рік), тис.грн

Сума вибраних коштів з 

початку реалізації проєктів, 

тис.грн
Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

п
л

а
н

о
в

и
й

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн
Стан реалізації 

проєкту 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-ваного)

Відповідальний виконавець:  Департамент освіти і науки

Проблемні питання, їх вплив на 

реалізацію проєкту 
(з поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення)

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

з початку 

реалізації 

проекту -

виконання на 

01.01.20 +9 міс

за звітний 

період

запланована 

(2020 рік)

Роботи у звітному періоді не проводилисьОбсяги спожитої 

теплової енергії 

бюджетними 

установами та 

організаціями міста 

Києва 

тис.  Гкал

відхилення 

(+/-)
ф

а
к

т
и

ч
н

и
й

0%-554410964

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

2.1. Завдання: 

Енергозаощаджен

ня комунального 

та бюджетного 

сектору

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. Києва  

Оперативна ціль: 

Підвищення 

ефективності 

споживання 

енергоресурсів

Кількість 

побудованих, 

реконструйованих  

закладів дошкільної 

освіти

од.

Кількість 

побудованих, 

реконструйованих 

закладів загальної 

середньої освіти

2.53. Розвиток 

мережі закладів 

дошкільної освіти

2.54. Розвиток 

мережі закладів 

загальної середньої 

освіти

місто Київ

2.10. Комплексна 

термомодернізація 

будівель бюджетної 

сфери міста Києва

місто Київ 2012-2020 2019-2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Інші джерела

1.1 Завдання:: 

Розвиток мережі 

закладів освіти

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. Києва  

Оперативна ціль: 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою та 

її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу

2.55. Створення 

новітніх навчально-

практичних центрів 

з підготовки 

фахівців за 

галузевим 

спрямуванням для 

забезпечення потреб 

ринку праці

місто Київ 2020 2020 Бюджет 

міста Києва

7350,70 3137,00 7100,00 7350,70 7100,00 7350,70 Кількість створених 

новітніх навчально-

практичних центрів з 

підготовки фахівців за 

галузевим 

спрямуванням для 

забезпечення потреб 

ринку праці

од. 4 4 0 103,53% Завдання виконано 

Кількість ігрових 

майданчиків

од. 500 44 -456

Кількість тіньових 

навісів

од. 100 162 62

Кількість 

фізкультурних 

майданчиків

од. 25 17 -8

Усього,                

у тому числі:

231193,10 263675,90 169700,50 263675,90 400893,60 492492,00

Бюджет 

міста Києва

177772,30 233994,60 115923,10 233994,60 293695,40 411766,90

Державний 

бюджет 

(субвенції)

53420,80 29681,30 53777,40 29681,30 107198,20 80725,10 Кількість закупленого 

обладнання

од. 1140 0 -1140

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. Києва  

Оперативна ціль: 

Підвищення 

актуальності та 

якості освіти

2.2. Завдання : 

Формування 

єдиного 

інформаційно-

освітнього 

простору та 

розвиток нових 

освітніх форм

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. Києва  

Оперативна ціль: 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою та 

її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу

1.1 Завдання:: 

Розвиток мережі 

закладів освіти

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. Києва  

Оперативна ціль: 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою та 

її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу

1.2 Завдання:: 

Оновлення 

матеріально-

технічної та 

навчально-

методичної бази 

навчальних 

закладів

374,86%

2.57. Створення 

сучасного освітнього 

середовища в рамках 

проєкту «Нова 

українська школа»

12000,00

Кількість учнівських 

місць у побудованих, 

реконструйованих 

закладах загальної 

середньої освіти

2018-2024

0 -1200

2018-2024

Бюджет 

міста Києва

учн.місць

Кількість вчителів 

початкової школи, які 

пройшли підвищення 

кваліфікації, 

підготовку та 

професійне зростання

У звітному періоді закуплено: 

комп'ютерне обладнання (шт.) - 3642, 

дидактичні матеріали (компл.) - 152781, 

меблі (шт./компл.) - 58078. 

49,71%

-400

155,38%

Управліннями освіти визначені об'єкти, 

підготовлена тендерна документація для 

проведення ремонтів та облаштування 

фізкультурних та ігрових майданчиків, 

тіньових навісів.

Фізкультурні майданчики та спортивне 

обладнання:  у Дарницькому районі 

придбано спортивне обладнання для 3 

ЗДО, 6 спортивно-ігрових комплекси для  3  

ЗДО, тривають ремонти спортивних 

майданчиків у 2 ЗДО, розпочаті роботи ще 

у 3 ЗДО; у  Дніпровському районі 

здійснено облаштування спортивних 

майданчиків 3 ЗДО, у НВК "Монтессорі" 

забезпечено гумове покриття; у 1 ЗДО 

Печерського району відремонтовано 

спортивний майданчик; у 40 ЗДО  

Святошинського району  встановлені 

гімнастичні комплекси на 

спортмайданчиках за кошти громадського 

бюджету, облаштовано фізкультурні 

майданчики у 2 ЗДО;  у Шевченківському 

районі облаштовано гумове покриття на 

фізкультурному майданчику 1 ЗДО, 

придбано 1508 одиниць спортивного 

інвентарю для 54 ЗДО. Закуплено 

спортивне обладнання для 2 ЗДО 

Дарницького району, 7 ЗДО Дніпровського 

району, 30 ЗДО Святошинського району; 

укладено договори на закупівлю  

спортивних комплексів для 56 ЗДО 

Оболонського району, встановлено 

спортивний комплекс у 1 ЗДО 

Голосіївського району.   

Тіньові навіси та ігрові майданчики: у 

Голосіївському районі відремонтовано 20 

тіньових навісів у 6 ЗДО,  придбано 26 

пісочниць для 7 ЗДО, 22 комплекти меблів, 

5 ігрових модулів, 3 гойдалки для ігрових 

майданчиків 3 ЗДО; у Дарницькому районі 

триває капітальний ремонт 12 групових 

майданчиків у 2 ЗДО, завершено ремонти  

тіньових навісів у 3 ЗДО, облаштовуються 

за кошти громадського бюджету 3 ігрових 

майданчики; у  Дніпровському районі 

встановлено 34  тіньові навіси у 7 ЗДО та 

облаштовано 1  ігровий майданчик у 1 

ЗДО; у Оболонському районі 

відремонтовано 15 тіньових навісів у 5  

ЗДО, розпочаті ремонти у 3 ЗДО, 

відремонтовано ігровий майданчик у 1 

ЗДО, укладено договори на закупівлю та 

встановлення пісочниць; у 4 ЗДО 

Подільського району проведено ремонти 

тіньових навісів; у 6 ЗДО Святошинського 

району відремонтовано 87 тіньових навісів; 

400

Завершення робіт замовником виконання 

робіт планується 30.06.2021  

0

1200

2.54. Розвиток 

мережі закладів 

загальної середньої 

освіти

місто Київ

осіб.2019-2020

44983,2027508,60 44983,20 27508,6028042,002019-20202.56. Модернізація 

відкритого 

освітнього простору 

закладів дошкільної 

освіти в рамках 

освітньої реформи

місто Київ 2019-2020

місто Київ 2019-2020


