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1.1.1

Проведення реконструкції з надбудовою навчально-

адміністративного корпусу університету ім. Бориса 

Грінченка, за адресою: м. Київ, проспект Павла 

Тичини, 17 (ІППО) 

Департамент будівництва та 

житлового забезпечення

2019-2020

146 622,8 146 622,8 0,0 0,0 Розпорядженням КМДА від 16.06.2019 № 1086 перезатверджено проєкт реконструкції з надбудовою навчально-адміністративного корпусу Київського університету ім. Бориса Грінченка по просп. П.Тичини у

Дніпровському районі. Замовник виконання робіт - КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Розроблено проєктну документацію.  

У звітному періоді роботи по будівництву навчально-адміністративного корпусу не проводились у зв`язку з тим, що джерелом фінансування об'єкту визначені внутрішні місцеві запозичення, відсутність яких

не дає можливості фінансування робіт. 

1.1.2

Оснащення лабораторій, кабінетів для забезпечення 

реалізації освітніх програм в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка (ІППО)

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2019

0,0 0,0 Оснащення лабораторій, кабінетів для забезпечення реалізації освітніх програм в Київському університеті імені Бориса Грінченка (ІППО) у звітному періоді не здійснювалося. 

1.1.3

Придбання предметів матеріалів, обладнання, 

інвентаря для забезпечення реалізації освітніх 

програм в Інституті післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2021

1 168,0 1 168,0 0,0 Проведено аналіз необхідних для закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря. Здійснено підготовчі заходи для освоєння коштів протягом 2020 року. 

У зв'язку з реконструкцією приміщення навчально-адміністративного корпусу Університету Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17 (ІППО), за звітний період придбання предметів матеріалів, 

обладнання, інвентаря не проводилось.

147 790,8 0,0 146 622,8 1 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1

Створення та впровадження інноваційної моделі 

професійного розвитку педагогічних працівників 

закладів освіти м. Києва

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2019-2023

0,0 0,0 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти міста Києва здійснюється відповідно до інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних працівників. Модель враховує вимоги

Концепції Нової української школи, ЗУ «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та передбачає реалізацію 9-ти Програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Зареєстровано 6730 слухачів за всіма програмами. 

Починаючи з 12 березня, у зв'язку із введенням карантинно-обмежувальних заходів у місті Києві навчання педагогів здійснюється за дистанційною формою навчання. 

1.2.2

Створення електронної системи реєстрації та 

накопичення освітніх кредитів педагогів «Нової 

української школи»

Київський університет імені 

Бориса Грінченка
2019

0,0 0,0 У 2019 році було розроблено теоретичну модель електронної системи реєстрації та накопичення освітніх кредитів педагогів "Нової української школи". 

У звітному періоді заходи не здійснювалися. 

1.2.3

Створення навчально-тренінгового центру 

компетенцій  для підготовки педагогічних 

працівників закладів освіти  до сертифікації (у т. ч. 

придбання обладнання)

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2020-2021

1 500,0 1 500,0 0,0 Наразі триває реконструкція навчально-адміністравтивного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17. Створення навчально-тренінгового центру

(у т. ч. придбання обладнання) відбуватиметься після завершення робіт з реконструкції. 

1.2.4

Створення науково-практичної бази  для 

підготовки вчителів (бакалаврів) природничих наук

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2021-2023

2 490,0 2 490,0 0,0 Проведено підготовчі заходи щод створення науково-практичної бази для підготовки вчителів (бакалаврів) природничих наук. 

1.2.5

Підготовка працівників закладів дошкільної освіти, 

які не мають базової дошкільної освіти

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2019-2022

750,0 750,0 0,0 Підготовка працівників закладів дошкільної освіти, які не мають базової дошкільної освіти здійснюється за освітніми програмами магістерського рівня заочної форми навчання. 

1.2.6

Створення проекту «Школи освітнього лідерства» Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка
2020-2023

800,0 800,0 0,0 Розроблено Концепцію та Положення "Школи освітнього лідерства". 

1.2.7

Створення проекту «Консультативний-

тренінговий центр для батьків учнів закладів 

загальної середньої освіти м. Києва

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2020

600,0 600,0 0,0 Розроблено Концепцію та Положення освітнього центру "Університет батьківства".

6 140,0 0,0 0,0 6 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.

Розвиток науково-методичного центру «Ресурсний 

центр підтримки інклюзивної освіти» 

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2020

550,0 550,0 0,0 За звітний період "Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти" ІПО Університету Грінченка здійснював методичний супровід працівників інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва. Було узагальнено

запити працівників ІРЦ міста Києва, організовано консультування з питань підготовки звітів АС ІРЦ, комплексного обстеження розвитку дитини, роботи команд супроводу, спілкування з батьками тощо. 

Проведено:

- навчально-практичні семінари: «Нормативно-правове забезпечення інклюзивного навчання» для директорів ЗЗСО та керівників ЗДО Деснянського району, «Законодавчі аспекти організації інклюзивного

навчання в ЗДО» та «Законодавчі аспекти організації інклюзивного навчання в ЗЗСО» для педагогів ЗДО, ЗЗСО та працівників ІРЦ №10 Шевченківського району; «Актуальні питання організації інклюзивного

навчання» для педагогів ЗЗСО №138 Шевченківського району;

- консультації: «Актуальні питання організації інклюзивного навчання» для педагогів ЗЗСО №113 Дарницького району, для працівників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій;

- лекції-візуалізації «Нормативно-правове забезпечення інклюзивного навчання» для працівників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та директорів ІРЦ. 

Протягом карантинно-обмежувальних заходів, починаючи з 12 березня 2020 р. здійснюється регулярна онлайн-підтримка та консультування Інклюзивно-ресурсних центрів м.Києва та проводяться щотижневі

онлайн-наради.

550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Інформація про виконання Програми за січень-червень 2020 року (І півріччя)

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

3. Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018  № 467/6518, зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661, від 06.02.2020 №5/8175, від 07.07.2020 №26/9105

№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2020 рік, тис. грн

Департамент освіти і науки

Стан виконання заходів 

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-червень 2020 

(касові видатки), тис. грн

1.4. Розвиток дошкільної освіти в м. Києві відповідно до Концепції «Нова українська школи»

1.2. Реалізація Концепції «Нова українська школа» щодо професійного розвитку працівників закладів освіти м. Києва

Разом п.1.2.

1.3. Координація діяльності районних інклюзивно-ресурсних центрів

1. Підпрограма "ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА КИЄВА"

1.1. Модернізація матеріально-технічної та навчальної бази в Київському університеті імені Бориса Грінченка (Інститут післядипломної  педагогічної освіти)

Разом п.1.1.

Разом п.1.3.



1.4.1

Розроблення та впровадження в практику 

регіональної парціальної програми розвитку дітей 

старшого дошкільного віку «Я – киянин»

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2019

0,0 0,0 Програма розроблена та включена до навчального плану курсів підвищення кваліфікації вихователів ЗДО. 

Зі змістом регіональної парціальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я – киянин» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників ознайомлено 822 вихователя ЗДО. 


1.4.2

Створення варіативної моделі та практико 

орієнтованих програм професійного розвитку 

працівників закладів дошкільної освіти

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2019-2021

0,0 0,0 Розроблено додатково 19 навчальних модулів (дистанційна форма навчання) для програми підвищення кваліфікації працівників ЗДО.

Проведено 7 науково-практичних семінарів для вихователів, вихователів-методистів та керівників ЗДО:                      

«Особливості стратегічного планування в ЗДО», «Використання методу проєктів у роботі з дітьми дошкільного віку», «Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників», «Організація життєдіяльності дітей в

адаптаційний період», «Дитяча книжка та періодичні видання в просторі музею», «Фізичне виховання дітей у ЗДО», «Гра як основна форма органіазції пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку». 

1.4.3

Створення навчально-консультаційного центру для 

батьків дітей дошкільного віку 

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка
2020

750,0 750,0 0,0 Розроблено Концепцію навчально-консультаційного центру «Діти і батьки: зростаємо разом». 

Створення центру можливе після закінчення реконструкції навчально-адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17.

750,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1

Створення Програми громадянського виховання 

учнівської молоді м. Києва «Я –киянин – 

громадянин України»

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 2020-2021

0,0 0,0 Створено робочу групу та розроблено змістові лінії Програми "Я-Киянин-громадянин України". Проведено робочі зустрічі в режимі онлайн.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1

Проведення міських конкурсів педагогічної 

майстерності педагогічних працівників

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка
2019-2023

427,0 427,0 0,0 Інститутом післядипломної освіти Університету Грінченка було проведено конкурси педагогічної майстерності: Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти

«Джерело творчості», Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2020» (у номінаціях: «Зарубіжна література», «Хімія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», «Історія»), Всеукраїнський конкурс «Шкільна

бібліотека-2020», Міський конкурс проєктів «Сучасний Київ для дошкільнят», Відкритий міський методичний фестиваль Kyiv M-Fest (майстер-класи "Soft skills у позашкільній світі. Сторітелінг - цікаві історії для

всіх і кожного", "Як підвищити кваліфікацію педагогів сфери позашкільної освіти. Теорія і практика"), тренінг "Середовище, безпечне для дитини"; міський семінар "Чирлідинг: змагальна діяльність як умова

фізичного виховання дйтей".

1.6.2

Підвищення якості позашкільної освіти шляхом 

удосконалення професійної компетентності 

педагогів (організація та проведення семінарів-

практикумів, тренінгів, круглих столів тощо)

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка
2019-2023

500,0 500,0 0,0 Департаментом освіти і науки проведено щорічний освітній фестиваль управлінської майстерності Київ EdFest у дистанційному форматі, участь у якому взяли понад 500 педагогів закладів освіти Києва та

України. 

Інститутом післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка проведено заходи з підвищення якості позашкільної освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів: відкритий

міський методичний фестиваль Kyiv M-Fest; майстер-клас "Soft skills у позашкільній освіті. Сторітелінг - цікаві історії для всіх і кожного"; майстер-клас "Як підвищити кваліфікацію педагогів сфери позашкільної

освіти. Теорія і практика"; круглий стіл «Система забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти»; тренінг "Середовище, безпечне для дитини"; міський семінар "Чирлідинг: змагальна діяльність як

умова фізичного виховання дітей". 

927,0 0,0 500,0 427,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 157,8 0,0 147 122,8 9 035,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.

Забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної 

освіти шляхом їх будівництва і реконструкції  

(Перелік об’єктів затверджується щорічно)

Департамент будівництва та 

житлового забезпечення, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023

574 839,5 250 060,8 324 778,7 110 512,2 110 512,2 Збережено та розширено мережу закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності: функціонує 712 закладів, у яких обліковується 112,9 тис. дітей, з них 573 комунальних заклади, у яких виховується 103,5

тис. дітей. Протягом І півріччя 2020 року в ЗДО прийнято 18,2 тис. дітей, з них 357 дітей зі статусом "внутрішньо переміщена особа". 

Триває: 

реконструкція та капітальний ремонт будівель ЗДО №№ 661 у Оболонському районі (замовник - Оболонська РДА), 652 у Дарницькому районі (замовник - КП "Спецжитлофонд"), 436 у Оболонському районі

(замовник - Оболонська РДА), ЗДО № 151 у Подільському район (замовник - Подільська РДА); 

будівництво ЗДО: на вул. Радунській у Деснянському районі (замовник - КП "Житлоінвестбуд-УКБ"), на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі (замовник - КП "Спецжитлофонд"), на бульв. Лепсе, 81-а

у Соломянському районі (замовник - КП "Житлоінвестбуд-УКБ") 

У звітному періоді створено 530 місць шляхом відновлення роботи однієї групи у комунальному працюючому ЗДО № 506 та створення однієї групи у комунальному ЗДО № 106 Голосіївського району (40

місць),завершення реконструкції ЗДО № 345 (95 місць) Дарницького району та ЗДО № 436 (75 місць) Оболонського району, введення до мережі закладів освіти 12 приватних установ (320 місць), які отримали

ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері "дошкільна освіта":   

Голосіївський район - ЗДО «Світ активних дітей», ЗДО «Школа активних дітей Кампус», ЗДО «Школа активних дітей Голосіїво», ФОП Гірік І.М.;

Дарницький район – ЗДО «Академія юних талантів»; 

Деснянський район -  ЗДО «Фінський дитячий садок «Тотошка»; 

Дніпровський район – ЗДО «Смартік»;

Печерський район -  ФОП Солоненко О.В.;

Подільський район -  ЗДО «Бебі хауз»; 

Солом’янський район – ЗДО «Пташеня», ФОП «Копейкіна В.Ю.;

Шевченківський район -  Центр дошкільної освіти «Унікум».  

Триває оновлення функціоналу системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти «СЕЗ-ЗДО», впроваджено функцію «Електронний табель відвідування», оновлено інтерфейс

сторінки, запроваджено можливість електронного підтвердження наявних пільг у дітей для зарахування у ЗДО. 

2.1.2.

Забезпечення архітектурної доступності ЗДО, їх 

належного санітарно-технічного стану, капітальний 

ремонт приміщень,  басейнів, що тривалий час не 

функціонують

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023 

814 764,6 176 665,6 638 099,0 55 267,0 55 267,0 Триває забезпечення архітектурної доступності  у комунальних закладах дошкільної освіти. 

Управліннями освіти визначені переліки об'єктів для проведення робіт із встановлення пандусів, ремонту місць загального користування, встановлення вхідної групи. Додатково встановлено пандуси у 16

ЗДО, проведені ремонти місць загального користування у 26 ЗДО. Завершено облаштування басейну ЗДО № 599 та ремонт спортивної зали у ЗДО № 693 Святошинського району, відремонтовано 17 басейнів

у Деснянському районі.

Проводяться ремонти приміщень у функціонуючих ЗДО.

Проведено капітальний ремонт групових приміщень у 12 ЗДО. У Шевченківському районі придбано меблі для харчоблоку для 54 ЗДО. 

1 389 604,1 0,0 426 726,4 962 877,7 165 779,2 0,0 165 779,2 0,0

2.2.1.

Забезпечення ЗДО оргтехнічним обладнанням Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023 

6 561,3 6 561,3 1 799,7 1 799,7 Триває моніторинг забезпечення закладів дошкільної освіти оргтехнікою, у т.ч. персональними комп'ютерами. Усі 59 ЗДО Дарницького району забезпечені ламінаторами, триває процедура закупки 5

проєкторів для ЗДО Подільського району, проведено закупівлю багатофункціональних пристроїв для 33 ЗДО Солом'янського району.

Заклади дошкільної освіти Голосіївського, Деснянського, Оболонського, Печерського,Святошинського, Солом’янського, Шевченківського районів підключені до мережі інтернет. У Дніпровському районі

проведена процедура закупівлі, визначений переможець послуги, 35 ЗДО підключені до муніципальної мережевої інфраструктури. 

2.2.2.

Забезпечення ЗДО сучасними дитячими меблями Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2023  

15 264,8 15 264,8 10 822,8 10 822,8 Визначена потреба у забезпечені, сформовані переліки меблів, триває процедура закупівель. У Шевченківському районі придбано 5 дидактичних стінок для оформлення ресурсних кімнат, у Соломянському

районі придбано обладнання для оформлення 5 ресурсних кімнат.

2.2.3.

Облаштування фізкультурних майданчиків 

сучасним спортивним обладнанням

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації 

2019-2023  

6 444,5 6 444,5 804,9 804,9 Управліннями освіти визначені об'єкти, підготовлена тендерна документація для проведення ремонтів та облаштування фізкультурних майданчиків. У Дарницькому районі придбано спортивне обладнання у

ЗДО № 809, НВК "Пролісок"; у Дніпровському районі здійснено облаштування спортивних майданчиків НВК "ОРТ", ЗДО №№ 473, 702; у НВК "Монтессорі" забезпечено гумове покриття; у 40 ЗДО

Святошинського району встановлені гімнастичні комплекси на спортмайданчиках за кошти громадського бюджету, облаштовано фізкультурний майданчик у ЗДО № 599; у Шевченківському районі

облаштовано гумове покриття на фізкультурному майданчику ЗДО № 11, придбано 1508 одиниць спортивного інвентарю для 54 ЗДО. 

Закуплено та встановлюється спортивне обладнання для 2 ЗДО Дарницького району, 7 ЗДО Дніпровського району, 30 ЗДО Святошинського району.                                                                                                                                                                                                                           

Разом п.1.4.

1.5. Виховання громадянина України в новій українській школі

Разом п.1.5.

1.6. Проведення конкурсів педагогічної майстерності

2.2. Створення сучасного освітнього середовища

Разом п.2.1.

Разом п.1.6.

УСЬОГО підпрограма "ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ МІСТА КИЄВА"

2. Підпрограма "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА"

2.1. Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти



2.2.4.

Забезпечення будівель ЗДО засобами оповіщення 

про пожежу; обладнанням для системи контролю 

управління доступу до закладу (домофонами); 

обладнанням харчоблоків та ральних кімнат; 

групових майданчиків на території закладів 

сучасним ігровим обладнанням, тіньовими 

навісами;

ЗДО з інклюзивними та спеціальними групами 

сенсорними кімнатами; санаторних ЗДО для дітей з 

хронічними неспецифічними захворюваннями 

органів дихання обладнанням соляних кімнат

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023   

100 233,8 100 233,8 6 472,3 6 472,3 У звітному періоді управліннями освіти визначені об'єкти та проводяться роботи щодо ремонтів та облаштування ігрових, фізкультурних майданчиків, ресурсних кімнат, харчоблоків, пралень, ігрових та

групових приміщень. У Оболонському районі відремонтовано 12 тіньових навісів у 4 ЗДО; у Дніпровському районі встановлені тіньові навіси та ігрове обладнання у 3 ЗДО; тривають ремонтні роботи 26

тіньових навісів у 7 ЗДО Святошинського району, 11 тіньових навісів та 19 ігрових майданчиків у 3 ЗДО Шевченківського району, розпочато ремонти на 24 майданчиках та 25 тіньових навісів Дарницького

району.  

Триває забезпечення функціонування систем оповіщення у комунальних закладах дошкільної освіти: у Дарницькому районі 54 ЗДО, у Дніпровському районі 30 ЗДО, у Оболонському районі 56 ЗДО, у

Святошинському районі 39 ЗДО, у Солом'янському районі 14 ЗДО забезпечені засобами оповіщення. 

У Солом'янському районі проведено закупівлю ігрового обладнання для оформлення ресурсних кімнат у 5 ЗДО; у Шевченківському районі триває облаштування ресурсних кімнат у 3 ЗДО. Також у

Шевченківському районі придбано 5 газових плит, 14 пральних машин, прасувальні дошки та сушарки для 53 ЗДО, 1 водонагрівач, у Дніпровському районі придбано технологічне обладнання на харчоблоки та

пральні кімнати ЗДОЮ у Святошинському районі придбано 38 мясорубок електричних, 8 овочерізок, 17 картоплечисток, 7 протирочних машин. 

128 504,4 0,0 128 504,4 0,0 19 899,7 0,0 19 899,7 0,0

2.3.1.

Надання освітньої послуги (Базового компоненту 

дошкільної освіти), яка компенсується за рахунок 

коштів бюджету міста Києва 

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2023

76 232,7 76 232,7 10 795,5 10 795,5 Триває реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту на основі базового фінансового нормативу. За даними управлінь освіти районів у приватних закладах дошкільної освіти повного дня

виховується 4,9 тис. дітей дошкільного віку. У звітному періоді 13,4 % вихованців приватних закладів, які зареєстрованї у місті Києві, отримали компенсацію вартості освітньої послуги за укладеними

тристоронніми угодами.

2.3.2.

Реалізація механізму здійснення видатків на 

дошкільну освіти у м.Києві на основі базового 

фінансового нормативу бюджетної забезпеченостіз 

урахуванням громадян, що не зареєстровані в м. 

Києві, але мають право на отримання 

багатофункціональної електронної картки 

"Муніципальна картка "Картка Киянина" 

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023

3 746 725,9 3 746 725,9 2 005 145,0 2 005 145,0 Триває реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту на основі базового фінансового нормативу, запровадженого з 01.01.2019 року. За цей період до комунальних закладів дошкільної освіти

зараховано 49 039 дітей дошкільного віку, з них зареєстровано у Єдиному реєстрі територіальної громади міста Києва 31 348 осіб, ще у 6484 дітей батьки мають муніципальну картку "Картка киянина". У

звітному періоді базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для дітей, які не зареєстровані у місті Києві, становить 3050 грн. щомісяця.

2.3.3.

Фінансування цільового фонду вирівнювання, у 

тому числі фінансування дошкільного навчального 

закладу № 628 Дніпровського району м. Києва

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2023

717 872,7 717 872,7 0,0 Заклад дошкільної освіти № 628 фінансується з бюджету Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

4 540 831,3 0,0 4 540 831,3 0,0 2 015 940,5 0,0 2 015 940,5 0,0

6 058 939,8 0,0 5 096 062,1 962 877,7 2 201 619,4 0,0 2 201 619,4 0,0

3.1.1.

Апробація навчальних матеріалів в межах 

Всеукраїнського експерименту «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти»

Департамент освіти і науки, 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2022

680,0 680,0 0,0 Триває апробація навчальних матеріалів для 33 закладів загальної середньої освіти міста Києва у межах Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (наказ МОН України від 11.01.2019 року № 27 «Про розширення бази проведення експерименту всеукраїнського

рівня на базі закладів загальної середньої освіти на 2017-2022 роки»). 

За програмою Нової української школи навчаються понад 800 учнів третіх класів - учасників  всеукраїнського експерименту.  

Здійснюється постійний науково-методичний супровід діяльності всіх педагогів початкових класів закладів загальної середньої освіти, які беруть участь в експерименті: забезпечення дидактичними матеріалами

(за кошти державної субвенції), моніторинг результатів експерименту, консультації, обмін досвідом та навчання педагогів. 

Для проведення апробації навчальних матеріалів нового Державного стандарту початкової загальної освіти закуплено 1300 примірників учнівських зошитів «Я досліджую світ».

З 12 березня по 29 травня 2020 року у зв’язку з карантинними обмеженнями освітній процес в цих класах відбувався у дистанційному режимі.  

3.1.2.

Організація та проведення семінарів-практикумів, 

тренінгів, круглих столів, робочих зустрічей для 

вчителів початкової школи, заступників директорів 

та директорів закладів загальної середньої освіти 

щодо впровадження нового Державного стандарту 

початкової освіти, викладання з використанням 

нових форм та методів, розробки власних освітніх 

програм, автономії закладів освіти, академічної 

доброчесності

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2023 

12,5 12,5 0,0 Для педагогічних працівників закладів освіти організовано та проведено:

- ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Початкова освіта»; 

- «відкритий» урок для вчителів початкових класів від завідувача науково-методичного центру практичної підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» ІППО Київського

університету імені Бориса Грінченка, Героя України, заслуженого учителя України Т. Прошкуратової;

- майстер класи: «Складові сучасного виховного процесу» для молодих класних керівників та педагогів – організаторів ЗЗСО; «Реалізація нового змісту інтегрованого курсу «Мистецтво» в 3 класі на засадах

НУШ» для методистів та вчителів мистецтва закладів загальної середньої освіти, які викладають у початковій школі (10.03); 

- круглий стіл «Автономія закладу освіти: реалії та перспективи»;

- семінари-практикуми «Фінансова автономія закладів освіти Деснянського району»; «Розроблення стратегїі розвитку закладу освіти»;

- вебінар «Тенденції розвитку освіти у вітчизняному законодавстві»;

- тренінг «Освітні методики the LEGO FOUNDATION»;

- майстер-клас «Організація роботи з QR-кодами в початковій школі»;

- семінар-практикум «Методологія розвитку міжпредметних компетенцій»; 

- вебінари для вчителів щодо організації дистанційного навчання;  

- онлайн-нараду з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та директорів районних науково-методичних центрів щодо організації освітнього процесу в умовах

всеохоплюючого карантину. 

Проведено навчання 2-х груп вчителів початкової школи (32 особи) за освітніми програмами Нової української школи. 

3.1.3.

Проведення моніторингу щодо виконання ст. 30 

Закону України «Про освіту» «Прозорість та 

інформаційна відкритість закладів освіти»

Департамент освіти і науки, 

КНП «Освітня агенція»
2019,

2021, 2023

0,0 0,0 Інформація про діяльність закладів освіти постійно висвітлюється на офіційних веб-сторінках закладів та на онлайн ресурсі "Освітня карта м. Києва": https://osvita-map.monitoring.in.ua 

3.1.4.

Проведення заходів, спрямованих на формування 

наскрізних вмінь та компетентностей (організація 

та проведення учнівських олімпіад і конкурсів) 

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2023 

898,0 898,0 0,0 Протягом звітного періоду було проведено конкурси та олімпіади:

- IV етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

- IV етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

- міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення».

- ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, англійської мови, іспанської мови, французької мови, німецької мови, російської мови та літератури, новогрецької мови та

літератури, мови іврит та єврейської літератури, східних мов, польської мови, історії, правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, економіки, трудового навчання, інформатики,

офісних технологій, комп’ютерної графіки, зарубіжної літератури. 

Усього взяли участь понад 5,3 тис. учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва.

3.1.5.

Відзначення стипендіями досягнень учнів ЗЗСО в 

навчанні, олімпіадах, конкурсах, МАН

Департамент освіти і науки

2019-2023 

1 000,0 1 000,0 647,4 647,4 Виплачено 100 учням закладів загальної середньої освіти стипендії Київської міської ради за січень-червень.

Рішенням постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту визначено склад конкурсної комісії з розгляду, відбору та висунення кандидатів на персональну стипендію

Київської міської ради. 

2 590,5 0,0 2 590,5 0,0 647,4 0,0 647,4 0,0

3.2.1.

Забезпечення ЗЗСО меблями, обладнанням і 

дидактичними матеріалами, засобами навчання, у 

тому числі для викладання природничо-

математичних дисциплін, облаштування ігрових, 

розвивальних та відпочинкових локацій, 

необхідних для впровадження компетентнісного 

навчання

районні в місті Києві 

державні адміністрації,

Департамент освіти і науки

2019-2023 

82 296,7 82 296,7 240 603,4 240 603,4 Управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій проаналізовано пропозиції ЗЗСО щодо закупівлі у 2020 році меблів, обладнання і дидактичних матеріалів, засобів навчання, необхідних для

впровадження компетентнісного навчання. РУО розпочато процедуру закупівель.

На закупку меблів, обладнання, дидактичних матеріалів та засобів навчання НУШ з бюджету Києва передбачено в 12 разів більше коштів, ніж передбачено співфінансуванням. Освоєно 29,9% коштів. 

3.2.2.

Проведення капітальних ремонтів із заміною 

обладнання (заміна вікон, ремонт приміщень, 

харчоблоків, спортивних та актових залів, 

бібліотечних

приміщень, придбання та облаштування ігрових 

майданчиків, розвивальних локацій, створення 

медіотеки тощо) 


районні в місті Києві 

державні адміністрації,

Департамент освіти і науки

2019-2023 

105 133,5 105 133,5 90 649,7 90 649,7 Замовники виконання робіт з капітальних ремонтів - РДА. Роботи виконуються переважно в канікулярний період. 

Здійснено організаційні заходи з розробки проєктно-кошторисної документації та проведення торгів тощо.  

Виконано капітальний ремонт 13 дахів, 17 покрівель, відремонтовано системи опалення в 11 ЗЗСО, проведено заміну вікон на енергозберігаючі у 39 закладах освіти.

УСЬОГО підпрограма "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА"

2.3. Шляхи до автономії  закладів дошкільної освіти

Разом п.2.3.

3. Підпрограма "Повна загальна середня освіта"

3.1. Створення умов для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Разом п.3.1.

3.2. Створення сучасного освітнього середовища

Разом п.2.2.



3.2.3.

Створення методологічного центру з організації 

харчування в закладах загальної середньої освіти 

відповідно до порядку затвердженого рішенням 

КМР

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА»

2019-2023 

0,0 0,0 Організовано та проведено:

- нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти, начальниками управлінь освіти РДА, керівниками підприємств, що організовують харчування (КП, ТОВ, ПП, ФОП) з питань впровадження змін

організації  харчування;

- моніторинг змін в організації харчування;

- нараду з начальниками управлінь освіти РДА, керівниками підприємств, що організовують харчування (КП, ТОВ, ПП, ФОП) щодо якісного харчування учнів та закупки обладнання для харчоблоків;

- нараду під головуванням заступника голови КМДА В. Мондриївського з головами РДА щодо впровадження нових форм організації харчування в закладах загальної середньої освіти, проведення моніторингу

змін та використання коштів освітнього субвенції з державного бюджету, що передбачені на закупку обладнання для харчоблоків; 

- наради з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій в онлайн режимі. 

Впроваджено нові форми організації харчування у 70% закладів загальної середньої освіти. Зокрема, мультипрофільне харчування («шведський стіл» або «дабл меню»), організовано в кожній другій школі,

«Шкільну кулінарну лінійку» запроваджено в усіх школах Шевченківського району. 

3.2.4.

Реалізація положень абзацу 3 частини 3 статті 56 

ЗУ "Про освіту"

Виконавчий орган Київської 

міської ради (КМДА)

2019-2023 

0,0 86 357,9 86 357,9 Підготовлено та видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2020 № 216 «Про організацію у 2020 році безкоштовного харчування учнів

(вихованців), здобувачів освіти у комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва», яким визначено категорію учнів ЗЗСО, які отримують безкоштовне харчування.

Безкоштовне харчування отримують всі учні 1-4 класів (122,5 тис.) та 6,2 тис. учнів 5-11 класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, дітей з

інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах ЗЗСО, учнів із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих

(померлих) учасників антитерористичної операції, 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. Всього безкоштовних харчуванням охоплено понад 128 тис. учнів.

3.2.5.

Провелдення капітальних ремонтів місць 

загального користування 


Районні в місті Києві 

державні адміністрації 


2019-2023 

219 895,1 219 895,1 75 700,1 75 700,1 Районними в місті Києві державними адміністраціями здійснено організаційні заходи щодо проведення капітального ремонту місць загального користування у закладах освіти. Завершено роботи у 2 закладах

позашкільної освіти та 36 закладах загальної середньої освіти. 

3.2.6.

Капітальний ремонт огорожі в ЗЗСО Районні в місті Києві 

державні адміністрації 


2019-2023 

169 000,0 169 000,0 11 030,0 11 030,0 Районними в місті Києві державними адміністраціями здійснено організаційні заходи щодо проведення капітального ремонту місць загального користування у закладах освіти. Розроблено проєктно-кошторисну 

документацію. 

Наразі завершено роботи у: 

- 5 закладах загальної серендньої освіти; 

- 1 закладі позашкільної освіти. 

3.2.7.

Створення комплексу із 10 ФАБРИК-КУХОНЬ та 

переобладнання 374 об'єктів видачі готових страв 

Районні в місті Києві 

державні адміністрації 


2020-2023 

60 083,7 60 083,7 0,0 Організовано та проведено: 

- моніторинг змін в організації харчування;

-наради з керівниками закладів загальної середньої освіти, начальниками управлінь освіти РДА, керівниками підприємств, що організовують харчування (КП, ТОВ, ПП, ФОП) з питань впровадження змін

організації  харчування та щодо якісного харчування учнів та закупки обладнання для харчоблоків;

- нараду під головуванням заступника голови КМДА В. Мондриївського з головами РДА щодо роботи з впровадження нових форм організації харчування в закладах загальної середньої освіти, проведення

моніторингу змін та використання коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що передбачені на закупку обладнання для харчоблоків. 

Впроваджено нові форми організації харчування у 70% закладів загальної середньої освіти. Зокрема, мультипрофільне харчування («шведський стіл» або «дабл меню»), організовано в кожній другій школі,

«Шкільну кулінарну лінійку» запроваджено в усіх школах Шевченківського району. 

636 409,0 0,0 636 409,0 0,0 504 341,1 0,0 504 341,1 0,0

3.3.1.

Проведення інвентаризації закладів загальної 

середньої освіти та наповнюваності класів в них з 

метою формування мережі у відповідності до 

потреб мешканців міста Києва та проведення 

попереднього комплектування класів, учнів

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023 

0,0 0,0 Організовано та проведено наради з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступниками (начальниками відділів) щодо розвитку мережі ЗЗСО та внесення змін до

планів трансформації з урахуванням положень ЗУ «Про повну загальну середню освіту» (в т.ч. у форматі онлайн). 

3.3.2.

Приведення типів закладів загальної середньої 

освіти та їх статутів у відповідність до вимог Закону 

України «Про освіту»

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023 

0,0 0,0 Організовано та проведено наради з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступниками (начальниками відділів) щодо розвитку мережі ЗЗСО та внесення змін до

планів трансформації з урахуванням положень ЗУ «Про повну загальну середню освіту» (в т.ч. у форматі онлайн). 

3.3.3.

Проведення інвентаризації наявних профільних 

шкіл та попереднє формування профільних класів

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації,

КНП «Освітня агенція» 2019-2022

0,0 0,0 Проведено:

- інвентаризацію ЗЗСО щодо профільної освіти та сформовано орієнтовний перелік ліцеїв для надання профільної освіти;

- наради з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступниками (начальниками відділів) щодо формування мережі ліцеїв з урахуванням положень ЗУ «Про повну

загальну середню освіту» (в т.ч. у форматі онлайн). 


3.3.4.

Створення профорієнтаційно-консультативного 

центру для учнівської молоді та проведення 

моніторингу (тестування) учнів 8-11 класів щодо 

вибору професії

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка
2020-2023 

400,0 400,0 0,0 Наразі триває реконструкція навчально-адміністравтивного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17. Створення профорієнтаційно-

консультативного центру для учнівської молоді та проведення моніторингу (тестування) учнів 8-11 класів щодо вибору професії відбуватиметься після завершення робіт з реконструкції. 

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1.

Будівництво та реконструкція ЗЗСО (Перелік 

об’єктів затверджується щорічно)

Районні в місті Києві 

державні адміністрації,

Департамент будівництва 

житлового забезпечення

2019-2023 

971 169,1 501 494,4 469 674,7 118 123,5 118 123,5 Триває реконструкція з прибудовою ЗЗСО № 59 у Голосіївському районі (замовник будівництва - Голосіївська РДА), ЗЗСО № 22 у Солом'янському районі (замовник будівництва - Солом'янська РДА), стадіонів

2-х шкіл та  розроблення ПКД по будівництву та реконструкції 5 ЗЗСО. По реконструкції стадіонів ЗЗСО № 201 та № 256 роботи  не проводились. Після коригування ПКД отримано експертні звіти.  

Виконувалась розробка проєктно-кошторисної документації по будівництву ЗЗСО на вул.С.Крушельницької (стадія "П") . 

3.4.2.

Оптимізація розподілу територій обслуговування та 

формування мережі класів з нормативом 

наповнення не більше 30 учнів

Районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023 

0,0 0,0 Підготовлено накази Департаменту освіти і науки від 05.02.2020 № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів ЗЗСО м. Києва у 2020 році», від 18.03.2020 № 64 «Про внесення змін до наказу від 05.02.2020 №21».

Видано 10 розпоряджень районних в місті Києві державних адміністрацій, якими закріплені за ЗЗСО території обслуговування. Розпорядження розміщено на сайті Департаменту освіти і науки, РДА та РУО.

Підготовлено та направлено лист на РУО "Про зарахування до закладів освіти".

Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо прогнозованої кількості першокласників 2020-2021 навчального року.

971 169,1 0,0 501 494,4 469 674,7 118 123,5 0,0 118 123,5 0,0

1 610 568,6 0,0 1 140 893,9 469 674,7 623 112,0 0,0 623 112,0 0,0

4.1.1.

Оптимізація мережі спеціальних загальноосвітніх та 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів 

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2020

0,0 0,0 Реорганізовано 6 закладів освіти інтернатного типу.

Разом п.3.3.

3.4. Створення умов для забезпечення територіальної доступності освіти та виконання нормативів наповнюваності класів

УСЬОГО підпрограма "Повна загальна середня освіта"

4. Підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"

4.1. Реформування/ перепрофілювання/трансформація інтернатних закладів. Оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів

Разом п.3.4.

Разом п.3.2.

3.3. Оптимізація існуючої мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців міста Києва та приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства



4.1.2.

Системна підготовка педагогічних працівників, які 

працюють у спеціальних закладах освіти 

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2023

2,3 2,3 0,0 Протягом звітного періоду ІПО Університету Грінченка підвищено кваліфікацію 126 педагогів, які працюють у спеціальних (інклюзивних) закладах або групах/класах, а саме:

- соціальні педагоги закладів освіти - 22 педагога;

- асистент вчителя в інклюзивних класах - 24 педагога;

- асистент вихователя в інклюзивних групах - 12 педагогів;

- учителі-дефектологи закладів дошкільної освіти - 26 педагогів;

- учителі-логопеди закладів дошкільної освіти - 42 педагога.

Відповідно до графіку проходження підготовки педагогічних працівників, здійснюється перепідготовка з обов'язковим курсом "Дефектологія"

4.1.3.

Оновлення матеріально-технічної бази у 

спеціальних закладах освіти

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2023

3 013,0 3 013,0 5 156,1 5 156,1 Спільно з управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій проведено аналіз стану капітальних робіт закладів освіти інтернатного типу на початок навчального року.

4.1.4.

Проведення капітальних ремонтів у спеціальних 

закладах загальної середньої освіти

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2023

43 926,9 43 926,9 12 550,5 12 550,5 Розроблений план трансформації та проєктно-кошторисна документація спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 26 м. Києва.

46 942,2 0,0 46 942,2 0,0 17 706,6 0,0 17 706,6 0,0

4.2.1.

Проведення моніторингу кількості дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах 

дошкільної освіти віком від 3 до 6 років з метою 

вчасної підготовки закладів загальної середньої 

освіти до прийому дітей на навчання в 

інклюзивних та спеціальних класах 

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації,

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА»
2019-2023

0,0 0,0 У закладах дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних) виховується 6858 дітей з особливими освітніми потребами. Ще 254 дитини дошкільного віку виховуються в інклюзивних групах ЗДО.

4.2.2.

Розширення мережі спеціальних та інклюзивних 

класів (груп) у закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти відповідно до потреб мешканців 

міста Києва

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2023

205 200,0 167 863,4 37 336,6 0,0 Мережа закладів/груп компенсуючого типу для дітей дошкільного віку збережена: у 107 ЗДО функціонує 561 група компенсуючого типу, у яких виховуються понад 6,8 тис. дітей дошкільного віку. У 63 ЗДО

функціонує 127 інклюзивних груп, у яких виховується 254 дитини з особливими освітніми потребами. 

4.2.3.

Обладнання медіатеками та іншим устаткуванням 

закладів загальної середньої освіти

Районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2023

12 589,5 12 589,5 0,0 У закладах загальної середньої освіти, в яких утворені спеціальні та інклюзивні класи з метою забезпечення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами, поетапно облаштовується безпечне

середовище для дітей з особливими освітніми потребами з врахуванням їх індивідуальних особливостей. Наразі облаштовано 97 ресурсних кімнат.

217 789,5 0,0 180 452,9 37 336,6 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1.

Створення інклюзивно-ресурсних центрів (далі – 

ІРЦ)

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2020

0,0 0,0 Опрацьовані зауваження Департаменту фінансів та розроблено проєкт рішення Київської міської ради «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів», який передбачає утворення 7 інклюзивно-ресурсних

центрів, що забезпечить своєчасне надання послуг та зменшить навантаження працівників функціонуючих 10 ІРЦ. 

4.3.2.

Забезпечення системної підготовки фахівців ІРЦ Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2023

40,0 40,0 0,0 Протягом звітного періоду "Ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти" здійснено методичний супровід працівників інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва: 

- узагальнено професійні запити працівників ІРЦ.

- організовано навчання працівників ІРЦ з питань комплексного обстеження розвитку дитини, роботи команд супроводу, роботи з батьками, підготовки  звіту АС ІРЦ та нормативної бази.

- організовано круглий стіл «Нормативне забезпечення інклюзивного навчання» для представників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій. 

- проведено методичну семінар для директорів ІРЦ «Професійний розвиток працівників ІРЦ».

- проведено секцію «Освітнього марафону» в ЗЗСО №289 Дарницького району.

Проведено заходи з планування додаткового навчання для працівників ІРЦ м.Києва на серпень-вересень 2020 р.

40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1.

Створення освітньої платформи для можливості 

взаємодії вчителів, науковців, громадських 

організацій, батьківської громадськості

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, районні в 

місті Києві державні 

адміністрації

2019-2023

0,0 0,0 Сайт "Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти" (http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua) забезпечує взаємодію вчителів, науковців, громадських організацій, батьківської громадськості. На допомогу педагогічним

працівникам публікується інформація про технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, організовано онлайн консультування та обмін досвідом.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

264 771,7 0,0 227 435,1 37 336,6 17 706,6 0,0 17 706,6 0,0

5.1.1.

Проведення моніторингу щодо використання 

нерухомого майна закладами позашкільної освіти 

Департамент освіти і науки,

НКП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА» 2019

0,0 0,0 Проведено організаційні заходи щодо вивчення питання забезпечення закладів позашкільної освіти приміщеннями. Якісний стан нерухомого майна, відсоток його спрацювання, технічний стан відображено в

Освітній карті міста Києва. Перевірка (аналіз) коректності занесення даних до карти здійснюється протягом 2020 року. 

В системі освіти міста Києва функціонує 41 заклад позашкільної освіти, з них 5 закладів - міського підпорядкування, 36 закладів - районного підпорядкування.

5.1.2.

Реставрація закладів позашкільної освіти (перелік 

об’єктів затверджується щорічно)

Департамент будівництва та 

житлового забезпечення

2019-2022

100 000,0 100 000,0 0,0 Розроблено проєкт реставрації Київського міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57 (замовник виконання робіт – КП «Житлоінвестбуд-УКБ»). 

Роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю розпорядження КМДА про затвердження ПКД, проєкт якого тривалий час знаходиться на погодженні в КМДА. Джерелом фінансування об'єкту визначені

внутрішні місцеві запозичення, відсутність яких не дає можливості фінансування робіт.  

5.1.3.

Реконструкція з прибудовою закладів позашкільної 

освіти (перелік об’єктів затверджується щорічно) 

Солом’янська РДА

2020-2021

20 000,0 20 000,0 0,0 Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва у 2020 році введення в дію об’єктів будівництва або реконструкції закладів позашкільної освіти не передбачено. 

5.1.4.

Будівництво ЗПО (перелік об’єктів затверджується 

щорічно)

Департамент будівництва та 

житлового забезпечення
2020-2021

77 000,0 77 000,0 0,0 Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва у 2020 році введення в дію об’єктів будівництва або реконструкції закладів позашкільної освіти не передбачено. 

5.1.5.
Проведення капітального ремонту закладів 

позашкільної освіти

Районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2023 71 339,5 71 339,5 8 630,4 8 630,4 Завершено виконання робіт у 7 закладах освіти із запланованих 11 закладів. 

Здійснюються організаційні заходи, розробляється проєктно-кошторисна документація для початку проведення ремонтних робіт у решті закладів освіти. 

5.1.6.

Створення «Центру дитячої науки» Департамент освіти і науки, 

Київська Мала академія наук 

учнівської молоді 2019-2023

300,0 300,0 0,0 Тривають організаційні заходи щодо забезпечення приміщеням закладу позашкільної освіти "Київська Мала академія наук учнівської молоді". Наразі комунальний заклад позашкільної освіти "Київська Мала

акадмія наук учнівської молоді" перебуває в приміщенні Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» корпус 26, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 19

на умовах тимчасової оренди. 

268 639,5 0,0 268 639,5 0,0 8 630,4 0,0 8 630,4 0,0

4.2. Реалізація та поширення моделі інклюзивного навчання у закладах освіти

Разом п.4.4.

УСЬОГО підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"

5. Підпрограма "ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА"

5.1. Розвиток мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення

Разом п.5.1.

5.2. Створення сучасного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти

4.3. Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти

Разом п.4.1.

Разом п.4.2.

Разом п.4.3.

4.4. Партнерська підтримка фахівців серед колег, інклюзивно-ресурсних центрів, громадських організацій, з метою поширення передового досвіду і кращих практик для створення у закладах освіти якісного освітнього процесу



5.2.1.

Зміцнення матеріально-технічної бази ЗПО шляхом 

придбання обладнання та розвитку гурткової 

роботи за різними напрямами позашкільної освіти у 

тому числі 

придбання комплексного обладнання для 

забезпечення діяльності гуртків  (груп) з 

інклюзивним навчанням у закладах позашкільної 

освіти

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023

56 100,0 56 100,0 20 436,7 20 436,7 Здійснено організаційні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ЗПО шляхом придбання обладнання та розвитку гурткової роботи за різними напрямами позашкільної освіти, у тому числі придбання

комплексного обладнання для забезпечення діяльності гуртків (груп) з інклюзивним навчанням у закладах позашкільної освіти. 

5.2.2.

Створення та реалізація  пілотного проекту 

«Інноваційна система допрофільної підготовки та 

профільного навчання учнів на базі закладу 

позашкільної освіти»

Департамент освіти і науки, 

Київський Палац дітей та 

юнацтва 2019-2021

150,0 150,0 0,0 Триває реалізація дослідно-експериментальної роботи за темою «Організаційно-педагогічні умови допрофільної підготовки та профільного навчання у позашкільному навчальному закладі» на базі Київського

Палацу дітей та юнацтва (наказ МОН від 08.06.2017 № 814).

Розроблено 5 навчальних програм за темою проєкту. Впроваджується профільне навчання учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Києва на базі Київського Паладу дітей та юнацтва, у тому

числі в онлайн режимі в період карантинних обмежень. 

5.2.3.

Створення та реалізація  пілотного проекту 

«Концептуальні основи модернізації змісту 

позашкільної освіти»

Департамент освіти і науки,

Шевченківська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація,

Центр творчості дітей та 

юнацтва «Шевченківець»

2019-2021

150,0 150,0 0,0 У звітному періоді продовжено реалізацію дослідно-експериментальної роботи за темою "Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти" на базі Центру творчості дітей та юнацтва

"Шевченківець" міста Києва відповідно до програми, затвердженої наказом МОН від 30.06.2016 року № 723.

5.2.4.

Створення та реалізація  експериментального 

проекту «Музейна педагогіка» на базі ЗПО

Департамент освіти і науки, 

Київська Мала академія наук 

учнівської молоді 2020-2023

68,3 68,3 0,0 Налагоджено системну співпрацю Київської Малої академії наук учнівської молоді з 7-ми музеями міста Києва, на базі яких відбулось 5 освітньо- музейних проєктів; розроблено 2 освітні програми історичного

напряму для учнів початкових класів та 5-х класів закладів загальної середньої освіти. 

56 468,3 0,0 56 468,3 0,0 20 436,7 0,0 20 436,7 0,0

5.3.1.

Забезпечення національно-патріотичного 

виховання учнів міста Києва шляхом проведення 

освітніх заходів, націлених на піднесення престижу 

української мови, культури, історичної пам’яті, 

інтеграції патріотичного виховання в освітній 

процес

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації,

Київський центр дитячо-

юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-

патріотичного виховання,

Київський Палац дітей та 

юнацтва,

НКП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА»

2019-2023

1 575,0 1 575,0 1 138,4 1 138,4 Організовано та проведено:

- конкурси: міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»; міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Україна – це ми!» до Дня Соборності України;

міський конкурс відеоробіт до Дня пам’яті Героїв Крут; конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій з активним способом пересування «Мій рідний край»; міська гра-конкурс учнівської молоді міста Києва

«Музейний квест»; 

- фестивалі: творчий фестиваль "Ватра" до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

- проєкти: загальноміський проєкт «Герої Крут. За свободу та незалежність»; участь дитячих творчих колективів закладів освіти міста Києва у безперервному добовому онлайн марафоні вшанування пам'яті

кіборгів-захисників Донецького аеропорту; загальноміський національно-патріотичний відеопроєкт «Яке прекрасне рідне слово! Воно - не світ, а всі світи.» до Міжнародного дня рідної мови; зустріч

представників учнівської молоді Києва з учасниками Революції Гідності. 

Під час дії карантинних обмежень за ініціативи учнівської молоді міста Києва було впроваджено загальноміський проєкт «Все буде Добре! ОК», у рамках якого започатковано онлайн-флешмоби патріотичного

спрямування, зокрема: «Маки пам’яті» з нагоди відзначення у 2020 році Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років (08-09.05); Дня Матері (10.05); Дня

вишиванки (21.05); Дня Європи (16-18.05); вшанування пам’яті жертв політичних репресій (17.05); 76-ї  річниці депортації кримських татар (18.05); Дня Києва (26-31.05); Дня батька (21 червня), Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня), Дня Конституції (28 червня). 

5.3.2.

Розвиток державно-громадського управління 

освітою шляхом проведення тематичних заходів

Департамент освіти і науки,

Київський Палац дітей та 

юнацтва,

районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2023

1 050,0 1 050,0 45,1 45,1 За участю Київської міської ради старшокласників реалізовано загальноміський національно-патріотичний відеопроєкт «Яке прекрасне рідне слово! Воно - не світ, а всі світи» до Міжнародного дня рідної мови

(лютий). Проведено зустріч представників учнівської молоді Києва з учасниками Революції Гідності. 

Під час дії карантинних обмежень за ініціативи учнівської молоді міста Києва було впроваджено загальноміський проєкт «Все буде Добре! ОК», у рамках якого започатковано онлайн-флешмоби патріотичного

спрямування, зокрема: «Маки пам’яті» з нагоди відзначення у 2020 році Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років (08-09.05); Дня Матері (10.05); Дня

вишиванки (21.05); Дня Європи (16-18.05); вшанування пам’яті жертв політичних репресій (17.05); 76-ї  річниці депортації кримських татар (18.05); Дня Києва (26-31.05); Дня батька (21 червня), Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня), Дня Конституції (28 червня). 

5.3.3.

Проведення заходів за напрямами позашкільної 

освіти 

Департамент освіти і науки, 

Київський Палац дітей та 

юнацтва,

Київський центр дитячо-

юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-

патріотичного виховання,

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023

5 250,0 4 150,0 1 100,0 3 875,0 3 875,0 Організовано та проведено (за напрямами): 

Художньо-естетичний напрям: міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» в Деснянському районі; огляд звітних програм дитячих творчих колективів на присвоєння/підтвердження почесних звань 

«Зразковий художній колектив», «Народний художній колектив». 

Туристсько-краєзнавчий напрям: міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»;  конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій з активним способом пересування «Мій рідний край»; 

міська гра-конкурс учнівської молоді міста Києва «Музейний квест»; 

Науково-технічний напрям: «Різдв’яний Кубок» з радіокерованих автомоделей багі;  Всеукраїнські заочні змагання з радіозв"язку на коротких хвилях «Зимовий міні-тест ЮТ»; участь у Чемпіонаті України трасові моделі, національні класи, 

III ранг; участь у Кубку України з автомодельного спорту серед учнівської молоді (юніори), (трасові моделі), класи G-12st, G-12, G-15, G-33 )24-26.01); відкрита першість м. Києва з судномодельного спорту серед школярів і учнівської 

молоді 2020 року у приміщенні І етап F3E, Eco-Mini; міські відкриті змагання з вільнолітаючих, кордових та радіокерованих авіамоделей у приміщенні (пів фінал); участь у  Кубку України - 1 етап, радіокеровані моделі, класи шосейних 

перегонів у приміщенні, III ранг; відкрита першість м. Києва з судномодельного спорту серед школярів і учнівської молоді; міські відкриті змагання з вільнолітаючих, кордових та радіокерованих авіамоделей у приміщенні (фінал); участь у 

Всеукраїнському науково-технічному конкурсі «Еко-Техно Україна 2020». 

Фізкультурно-спортивний напрям: міський етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Cool Games»;  участь у фінальному етапі ІІ Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів "Cool Games”; Чемпіонат м. Києва з 

настільного хокею.  

Еколого-натуралістичний напрям: віртуальна гра-подорож» Екокараван», гра-конкурс для юних біологів «Хочу все знати»; треніг «Методи дослідження води» у рамках проекту «Центор Н2О»; конкурс юних дослідників «Вивчаємо, 

досліджуємо, експериментуємо…»; біологічний турнір «Горизонти науки», еко-турнір «Знавці природи». 

Під час дії карантинних обмежень за ініціативи учнівської молоді міста Києва було впроваджено загальноміський проєкт «Все буде Добре! ОК», у рамках якого започатковано онлайн-флешмоби патріотичного спрямування, зокрема: «Маки 

пам’яті» з нагоди відзначення у 2020 році Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років (08-09.05); Дня Матері (10.05); Дня вишиванки (21.05); Дня Європи (16-18.05); вшанування пам’яті 

жертв політичних репресій (17.05); 76-ї  річниці депортації кримських татар (18.05); Дня Києва (26-31.05); Дня батька (21 червня), Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня), Дня Конституції (28 червня). 

5.3.4.

Участь дітей у міських, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях 

тощо, відповідно до затверджених Міністерством 

освіти і науки України планів та заходів 

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2021

1 050,0 1 050,0 11,3 11,3 Протягом звітного періоду забезпечено участь дітей у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо, відповідно до плану заходів, затверджених наказом Міністерством освіти і

науки України від 28 листопада 2019 року № 1489. 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої

коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 з 12 березня 2020 року на всій території України

встановлено карантин.

5.3.5.

Організація дозвілля дітей під час канікул, 

проведення новорічних та різдвяних свят з 

використанням компетентнісного підходу 

Департамент освіти і науки, 

Київський Палац дітей та 

юнацтва,

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023

2 500,0 2 500,0 1 326,1 1 326,1 У Київському Палаці дітей та юнацтва відмінено три заходи у зв'язку з впровадженим карантином, інші заходи проведені в онлайн форматі: онлайн-лекторій “АРТЕФАКТ”. Забезпечено організацію змістовного

дозвілля дітей. Школярі відвідували гуртки, спортивні секції, інші творчі об'єднання в закладах освіти відповідно до планів та графіків роботи; вистави в театрах та екскурсії в музеях міста Києва.Проведено: арт-

зустріч "Щоденне диво"; краєзнавчі виїзди, навчально-тренувальні збори гуртківців відділу (Закарпаття, Хмельницька обл., м. Львів); міські змагання зі стендового скелелазіння; етно-культурологічне свято для

гуртківців відділу туризму та краєзнавства на Долобецькому острові. Реалізовано загальноміський проєкт "Все буде добре! Ок". 

5.3.6.

Розвиток мережі  таборів відпочинку з денним 

перебуванням дітей та мовних таборів на базі 

закладів освіти міста Києва 

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2023

1 000,0 1 000,0 0,0 Відкриття таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти міста Києва не відбулося у звітному періоді у зв'язку з обмежувальними карантинними заходами

відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Держпрожспоживслужби. 

12 425,0 0,0 11 325,0 1 100,0 6 395,9 0,0 6 395,9 0,0

5.4.1.

Проведення семінарів, тренінгів-практикумів для 

педагогічної та батьківської

громадськості з метою ефективного попередження 

небезпечних залежностей у дитячому та 

підлітковому середовищі

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019-2023

15,0 15,0 0,0 Реалізовано правопросвітній проєкт «Школа без булінгу. Сім’я без насильства. 366», у рамках якого проведено правопросвітницькі заходи, зокрема тренінгові заняття «Розвиток соціально-емоційних

компетенцій ХХІ століття», юридичний практикум «Як реагувати на повідомлення про булінг».

Інститутом післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка розроблено та впроваджено модулі з питань профілактики насильства та булінгу в учнівських колективах та профілактики

конфліктів для слухачів курсів підвищення кваліфікації, а саме: «Профілактика насильства та булінгу в освітньому середовищі та кроки для відновлення гармонійних стосунків між дітьми, вчителями і батьками»,

«Протидія шкільному булінгу» (тренінг), «Репродуктивна педагогіка і педагогіка творчості», «Профілактика насильства в навчальних закладах», «Засоби зниження агресії у дітей», «Від конфлікту до діалогу: «мова

Жирафа» у спілкуванні», «Впровадження відновних практик для вирішення конфліктних ситуацій в учнівському середовищі»; «Психологічна профілактика девіантної поведінки дітей різного шкільного віку»;

«Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»; «Профілактика агресії та насильства в закладах освіти»; «Впровадження відновних практик для вирішення

конфліктних ситуацій в учнівському середовищі»; «Ефективна комунікація і педагогічне спілкування»; «Комунікативна культура вчителя»; «Удосконалення комунікативної компетентності педагога»; «Психолого-

педагогічні аспекти спілкування»; «Педагоги-батьки: безконфліктне спілкування»; «Удосконалення комунікативної компетентності керівника закладу освіти», «Виховання на цінностях-виховання громадянина»,

«Емоційний інтелект. Мистецтво розуміння емоцій», «Ефективна комунікація і педагогічне спілкування з учнями», «Імідж сучасного педагога», «Комунікативна культура вчителя», «Критичне мислення в

педагогічній діяльності».

Викладачі ІПО пройшли тренінгові навчання за навчальною програмою «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти» (Громадська організація «ЛА СТРАДА-УКРАЇНА») з метою

впровадження даної програми на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Працівники науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка пройшли дводенне тренінгове навчання з ненасильницького

спілкування Школи «Інженери порозуміння».

5.3. Створення сучасної моделі реалізації основних напрямів позашкільної освіти щодо формування ключових компетентностей дітей та учнівської молоді, поширення неформальної освіти

Разом п.5.2.

Разом п.5.3.

5.4. Створення психологічно-комфортного середовища в закладах позашкільної освіти



5.4.2.

Проведення заходів з питань протидії булінгу в 

учнівському середовищі

Департамент освіти і науки, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2023

15,0 15,0 0,0 У закладах освіти проведено: інформаційно-просвітницькі та виховні заходи щодо прав неповнолітніх, направлені на запобігання випадків насильства над особистістю, безвідповідальної поведінки по

відношенню до особистості; тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції, бесіди із включенням інтерактивних ігор, уроки-спілкування, зустрічі за круглим столом, правові

конкурси, ігри), направлені на запобігання випадків булінгу (цькування), протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві; книжкові виставки, презентації видань про

права людини та іншої літератури правового змісту, ознайомлення з матеріалами, представленими на них, культурно-мистецькі та оздоровчі акції. Відділом ювенальної превенції ГУ НП України в місті Києві у

закладах загальної середньої освіти проведено зустрічі з учасниками освітнього процесу, впроваджено модель співпраці закладів загальної середньої освіти та поліції «Шкільний офіцер поліції».

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

337 562,8 0,0 336 462,8 1 100,0 35 463,0 0,0 35 463,0 0,0

6.1.1

Впровадження інформаційно-методичного 

супроводу. Організаційно-правове забезпечення 

діяльності закладів мистецької освіти.

Департамент культури,

КЗ «Київський міський 

методичний центр закладів 

культури та навчальних 

закладів»,

районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019– 2023

40,0 40,0 157,7 157,7 З метою вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників мистецьких шкіл проведено: 

- 11 семінарів-практикумів (у т.ч. 4 у режимі онлайн); 11 відкритих уроків; 4 методичні доповіді (у т.ч. 2 у режимі онлайн); 2 презентації навчально-методичної літератури; 8 онлайн-конференцій; 28 засідань

викладачів предметних секцій методичних об’єднань за різними напрямами (у режимі онлайн). 

У рамках нового навчально-методичного проєкту «Педагогічна майстерня» проведено міський огляд технічної підготовки учнів 4-5 класів фортепіанних відділів мистецьких шкіл та огляд технічної підготовки

учнів хореографічних відділів. 

Продовжено роботу:

- науково-просвітницького навчально-методичного проєкту  «Музична вітальня В.В. Пухальського», «Київські хроніки. Професія: піаніст»;

- навчально-методичного проєкту «Предмет «Сольфеджіо» як чинник виховання креативної особистості».

Започатковано спільний проєкт з компанією «In Jazz» (проведення спільних семінарів та майстер-класів), у якому взяли участь 50 слухачів. 

Розпочато роботу над визначенням: тематики для нової програми з підвищення професійної компетентності викладачів мистецьких шкіл за різними напрямами; з визначення лекторів КППК; щодо формування

модулів; над розробкою та узгодженням графіку проведення КППК; з формування необхідного пакету документів для відповідної звітності. 

6.1.2

Впровадження гендерної політики у дитячих  

мистецьких школах 

Департамент культури,

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019– 2023

0,0 0,0 Викладачами мистецьких шкіл міста забезпечується рівний підхід до всіх учнів та створено всі умови для навчання, незалежно від статі. Протягом звітного періоду проведено моніторинг гендерного складу

серед працівників мистецьких шкіл, зібрані статистичні дані управліннями культури, туризму та охорони культурної спадщини. Відповідно до даних цього моніторингу кількість викладачів жіночої статі

становить переважну більшість (75-78%) від загальної кількості викладачів. Кількість чоловіків серед штатних працівників мистецьких шкіл в середньому складає від 22-26% (Голосіївський, Оболонський,

Святошинський та Подільський райони). Найменша частка серед педагогічних працівників чоловічої статі у Шевченківському районі (19%), найбільша - у Печерському районі (37%).

За результатами моніторингу гендерного складу серед учнів мистецьких шкіл переважну більшість складають дівчата, частка хлопців складає: 17% - у Подільському, 28% - в Оболонському, 32 % - у

Голосіївському та 37%  - у Печерському районах.  

6.1.3

Впровадження інноваційного мистецько-

освітнього проекту «Творчі портрети українських 

композиторів у форматі 3D» (курс відео-лекцій)

Департамент культури,

КЗ «Київський міський 

методичний центр закладів 

культури та навчальних 

закладів»

2019– 2023

300,0 300,0 0,0 Здійснено підготовчі заходи, зокрема визначено план підготовки проєкту. 

Розпочато підготовчу роботу щодо розробки концепції відтворення творчого та життєвого шляху видатного українського композитора Левка Ревуцького. 

6.1.4

Оновлення спеціалізованого бібліотечного фонду 

мистецьких шкіл

Районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019– 2023

125,0 125,0 0,0 Проведено моніторинг потреб на 2020 рік у мистецьких школах Печерського району: підручники з сольфеджіо, теорії музики, музичної літератури, відповідно до нових програм, на загальну суму 40,0 тис.грн, в

т.ч. спеціалізовані підручники (аудіокниги або книги шрифтом Брайля) для дітей з вадами зору (ДМШ № 9 на суму 10,0 тис.грн).

ДШМ № 4 придбано музичні посібники у кількості 52 примірника (Дарницький район).

465,0 0,0 165,0 300,0 157,7 0,0 157,7 0,0

6.2.1

Розробка програм з інклюзивної освіти мистецького 

спрямування

Департамент культури,

КЗ «Київський міський 

методичний центр закладів 

культури та навчальних 

закладів»

2019

0,0 0,0 Проведено наради з робочою групою щодо розробки програм з інклюзивної освіти мистецького спрямування за напрямом «Хореографічне мистецтво» та «Театральне мистецтво». Загалом проведено 13 нарад,

з яких 10  проведено online  за допомогою програми Zoom.

Проведено розгляд «Освітньої програми елементарного підрівня початкової мистецької освіти з музичного мистецтва (інструментальні класи/клас сольного співу) для дітей з особливими освітніми потребами»

під час засідання Погоджувальної ради Київського міського методичньотго центру закладів культури та навчальних закладів (отримано «Схвальну» оцінку та рекомендовано до впровадження в освітній процес

при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами).

6.2.2

Організація та проведення циклів семінарів-

тренінгів для педагогічних працівників мистецьких 

шкіл з питань інклюзивної освіти

Департамент культури,

КЗ «Київський міський 

методичний центр закладів 

культури та навчальних 

закладів»

2019– 2023

50,0 50,0 0,0 З метою апробації нової «Освітньої програми початкової мистецької освіти з напряму «Музичне мистецтво» для дітей з особливими потребами» (рівень мистецької освіти – початкова мистецька освіта, 

підрівень - елементарний)» відбулися:

- відкриті уроки викладачів які працюють з дітьми з інвалыдныстю (загалом - 6 відкритих уроків);

- творчий проэкт «Мистецькі мандри з щасливими-особливими» за участю учнів КДШМ № 1 (музичне відділення та відділення образотворчого мистецтва). На захід були запрошені діти з інвалідністю 

Реабілітаційного центру «Сонечко» Солом’янського району та реабілітаційних центрів Оболонського й Печерського районів.

Проведено курс семінарів-тренінгів для педагогічних працівників мистецьких шкіл та закладів культури з питань інклюзивної освіти. Загальна кількість слухачів – 81 особа.

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.1.

Проведення великого мистецького проекту 

«Київська дитяча філармонія» 49-54 сезони, (цикл 

кожного з 6 концертів) 


Департамент культури,

КЗ «Київський міський 

методичний центр закладів 

культури та навчальних 

закладів»

2019- 2023

100,0 100,0 86,2 86,2 У рамках 50-го концертного сезону Київської дитячої філармонії проведено концерт № 3 «В гармонії співу і слова» та концерт № 4 «Струнно-смичковий вернісаж».

Розпочато підготовку до концерту № 5 «Народні  передзвони».

Концерти № 5 «Народні  передзвони» та концерт № 6 «Київські сурми» перенесено у зв’язку з епідеміологічною ситуацією.

6.3.2.

Проведення всеукраїнських та загальноміських 

заходів з удосконалення професійної та 

виконавської майстерності учасників освітнього 

процесу

Департамент культури,

КЗ «Київський міський 

методичний центр закладів 

культури та навчальних 

закладів»

2019- 2023

110,0 110,0 16,2 16,2 Розпочато підготовчу роботу для втілення Благодійного мистецького проекту «Всесвіт писанки». Проведено тендерні закупівлі витратних матеріалів.

Проведення заходів перенесено у зв’язку з епідеміологічною ситуацією.

6.3.3.

Історико-мистецький проект «Історія Київської 

мистецької школи як складова світових 

виконавських шкіл» 


Департамент культури,

КЗ «Київський міський 

методичний центр закладів 

культури та навчальних 

закладів» 

2019- 2023

60,0 60,0 0,0 Здійснено підготовчі заходи, зокрема, розроблено план реалізації проєкту. 

270,0 0,0 270,0 0,0 102,4 0,0 102,4 0,0

6.4.1.

Придбання музичних інструментів; комп’ютерної 

техніки, звукової апаратури, аудіо- та відео-

обладнання, реквізиту, сценічних костюмів та 

взуття, шкільних меблів та меблів для залів, 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря; 

предметів довгострокового користування 

мистецьких шкіл.

Департамент культури, 

районні в місті Києві 

державні адміністрації, 

керівники мистецьких шкіл

2019- 2023

36 657,1 36 657,1 10 919,4 10 919,4 Здійснено організаційні заходи щодо проведення закупівель.

Придбано:

-музичні інструменти  (Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський та Шевченківський р-ни); 

-комп’ютерну та оргтехніку (Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Оболонський та Шевченківський р-ни);

-звукову апаратуру, аудіо- та відеообладнання (Голосіївський, Деснянський,  Печерський та Шевченківський р-ни);

-шкільні меблі та меблі для залів (Голосіївський, Деснянський, Дніпровський та Шевченківський р-ни);

-предмети, матеріали (в т.ч. художні матеріали), сценічні костюми, обладнання та інвентар (Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський та Шевченківський р-ни); 

-предмети довгострокового користування для мистецьких шкіл (Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Печерський та Шевченківський р-ни).

36 657,1 0,0 36 657,1 0,0 10 919,4 0,0 10 919,4 0,0

6.5.1.

Будівництво та реконструкція мистецьких шкіл 

(Перелік об’єктів затверджується щорічно)

Департамент містобудування 

та архітектури, районні в місті 

Києві державні адміністрації 2019- 2022

141 000,0 12 022,3 128 977,7 0,0 При формуванні бюджетного запиту на 2020 рік був подано об’єкт на будівництво Дитячої школи мистецтв № 4 м. Київ, Мікрорайон - 2, житловий масив «Позняки», вул. Урлівська, ділянка № 24) на суму 

80000,0 тис. грн у Дарницькому районі.

На реконструкцію будівлі з надбудовою третього поверху Київської вечірньої музичної школи №1 ім. К.Г Стеценка по вул. Антоновича,19 Б у Голосіївському районі м. Києва, що включено до програми «Освіта 

Києва. 2019-2023»  у 2020 році фінансування не передбачено. 

6. Підпрограма "МИСТЕЦЬКА ОСВІТА"

6.1. Забезпечення державних стандартів позашкільної мистецької освіти

Разом п.6.1.

6.2. Створення умов для забезпечення здобуття початкової мистецької освіти особами з особливими освітніми потребами

Разом п.6.2.

6.3. Формування позитивного іміджу столичної мистецької освіти серед громадськості

Разом п.5.4.

УСЬОГО підпрограма "ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА"

Разом п.6.3.

6.4. Модернізація, оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази та її зміцнення

Разом п.6.4.

6.5. Доступність мистецької освіти 



6.5.2.

Капітальний ремонт  мистецьких шкіл Районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019- 2023

49 315,0 316,8 48 998,2 2 140,8 2 140,8 За звітний період відсутні планові асигнування.

Проведено:

- капітальний ремонт фасаду в ДШМ ім.Турчака (Подільський район);

- роботи з капремонту покрівлі в ДХШ №4 (Подільський район).

Відбувається капітальний ремон мистецьких шкіл:

- приміщення ДМШ 24 (Деснянський район);

- вхідної групи КДМШ 3 (Деснянський район);

- паркану та демонтаж навісів, заміна вікон та балконних дверей Школи мистецтв  ім. М.Д. Леонтовича (Деснянський район);

- приміщень в ДМШ №12 (Подільський район). 

190 315,0 0,0 12 339,1 177 975,9 2 140,8 0,0 2 140,8 0,0

227 757,1 0,0 49 481,2 178 275,9 13 320,3 0,0 13 320,3 0,0

7.1.1.

Формування регіонального замовлення на 

підготовку робітничих кадрів (кваліфікований 

робітник та молодший спеціаліст) у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти з 

урахуванням оплати послуги на основі укладених 

договорів 

Департамент освіти і науки

2019-2023

672 690,5 672 690,5 345 045,5 345 045,5 Сформовано пропозиції закладів вищої освіти до розпорядження "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік. 

Проведено аналіз виконання регіонального замовлення 2019 року: доведене регіональне замовлення та фактичне виконання регіонального замовлення, відхилення по прийому (кількість осіб) в розрізі 

спеціальностей, ОПР закладів вищої освіти; 

Підготовлено розпорядження від 05 травня 2020 №667 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік». 

7.1.2.

Формування регіонального замовлення на 

підготовку фахівців у закладах фахової передвищої 

та вищої освіти з урахуванням оплати послуги на 

основі укладених договорів 

Департамент освіти і науки, 

Департамент культури, 

Департамент охорони 

здоров'я
2019-2023

970 178,0 970 178,0 589 710,0 589 710,0 Проведено підготовчу роботу щодо своєчасного розміщення регіонального замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) та бакалаврів у 2020 році, зібрано конкурсні

пропозиції від закладів вищої освіти до розпорядження "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік. 

Проведено аналіз виконання регіонального замовлення 2019 року: доведене регіональне замовлення та фактичне виконання регіонального замовлення, відхилення по прийому (кількість осіб) в розрізі

спеціальностей, ОПР закладів вищої освіти; 

Підготовлено розпорядження від 05 травня 2020 №667 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік». 

7.1.3.

Формування регіонального замовлення на 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за 

кошти бюджету м. Києва, у тому числі для 

медичних сестер закладів освіти

Департамент освіти і науки, 

Департамент охорони 

здоров'я

2019-2023

53 015,3 51 515,3 1 500,0 17 832,3 17 832,3 Проведено підготовчу роботу щодо своєчасного розміщення регіонального замовлення на на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету м. Києва, у тому числі для медичних сестер

закладів освіти у 2020 році, зібрано конкурсні пропозиції від закладів вищої освіти до розпорядження "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік. 

Проведено аналіз виконання регіонального замовлення 2019 року: доведене регіональне замовлення та фактичне виконання регіонального замовлення.  

Підготовлено розпорядження від 05 травня 2020 №667 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік». 

За І півріччя 2020 року підвищили кваліфікацію 1 218 медичних працівника (1 104 осіб за рахунок коштів бюджету, 114 особи за рахунок юридичних та фізичних осіб), на тренінгах підвищило кваліфікацію 116

осіб за рахунок коштів бюджету (89 осіб - тренінг з надання Екстреної медичної допомоги, 27 осіб - тренінг з надання Паліативної та хоспісної допомоги). 

7.1.4.

Розробка методики визначення 

середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, 

робітничих, наукових і науково-педагогічних кадрах 

на ринку праці міста Києва (та її апробація) з метою 

формування регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових і науково-

педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста 

Києва 

Департамент освіти і науки

2019

0,0 0,0 Методику було розроблено у 2019 році. 

Методику враховано при підготовці розпорядження від 05 травня 2020 №667 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» та визначення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, робітничих, наукових і науково-педагогічних кадрах. 

7.1.5.

Розробка механізму оплати вищим навчальним 

закладам І-ІІ рівнів акредитації, професійно-

технічним навчальним закладам послуг з 

підготовки фахівців, наукових і науково-

педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста 

Києва на піддставі регіонального замовлення 

Департамент освіти і науки, 

Департамент культури, 

Департамент охорони 

здоров'я
2019

0,0 0,0 При підготовці розпорядження від 05 травня 2020 №667 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» було визначено орієнтовну середню вартість підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації

та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 994-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та

розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» та розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2016 №

1115 "Про організаційні питання формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку

кадрів за кошти бюджету міста Києва". 

1 695 883,8 0,0 1 694 383,8 1 500,0 952 587,8 0,0 952 587,8 0,0

1 695 883,8 0,0 1 694 383,8 1 500,0 952 587,8 0,0 952 587,8 0,0

8.1.1.

Створення центрів професійної освіти для окремих 

галузей економіки шляхом оптимізації:

- Київського вищого професійного училища 

будівництва і архітектури та Київського 

професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства;

- ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної 

механізації» та ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м .Києва»;

- ДНЗ «Київський центр професійно-технічної 

освіти» та ДПТНЗ «Київське вище професійне 

училище машинобудування та комп'ютерно-

інтегрованих технологій»

Департамент освіти і науки 

2020-2023

1 200,0 1 200,0 0,0 Підготовлено та подано пакети документів для здійснення передачі закладів освіти з державної до комунальної власності. Оптимізація відбудеться після оформлення документів. 

У зв'язку з неприйняттям МОН України рішення про реорганізацію (перетворення) закладів освіти створення центрів професійної освіти відтерміновано. 

8.1.2.

Створення сучасних навчально-практичних 

центрів з підготовки фахівців різного галузевого 

спрямування на базі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти

Департамент освіти і науки 

2019-2023

7 643,0 7 643,0 4 213,7 4 213,7 У закладах освіти здійснюється ремонт приміщень, на базі яких будуть відкриті центри, закупівля обланання та інструменту. Офіційне відкриття центрів планується у листопаді 2020 року. 

8 843,0 0,0 8 843,0 0,0 4 213,7 0,0 4 213,7 0,0

8.2.1.

Придбання обладнання та устаткування, 

модернізація навчально-виробничих майстерень, 

кабінетів професійної та загальноосвітньої 

підготовки, лабораторій, спортивної та актової 

зали, інших приміщень

Департамент освіти і науки 

2019-2023

17 900,0 17 900,0 828,7 828,7 Оголощено торги на закупівлю обладнання та устаткування, первинний робочий інструмент та спеціальний одяг для закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

17 900,0 0,0 17 900,0 0,0 828,7 0,0 828,7 0,0

7. Підпрограма "Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним замовленням"

7.1. Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним замовленням

Разом п.7.1.

УСЬОГО підпрограма "Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за 

регіональним замовленням"

8. Підпрограма "ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА"

8.1. Формування освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста

Разом п.6.5.

УСЬОГО підпрограма "Мистецька ОСВІТА"

8.2. Модернізація та оновлення ресурсного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Разом п.8.1.

Разом п.8.2.



8.3.1.

Проведення капітального ремонту:

- заміна вікон,

- приміщень (харчоблоків) із заміною обладнання,

- спортивних залів з допоміжними приміщеннями,

- інше (приміщень,

місць загального користування, фасадів,

вхідних груп, покрівель,

електричних мереж,

інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації),

забезпечення архітектурної доступності до закладів)

Департамент освіти і науки,

заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти

2019-2023

24 912,0 7 892,8 17 019,2 4 430,6 4 430,6 Здійснено підготовку пакету документів для проведення торгів. У 16 заладах освіти завершено процедуру електронних торгів та здійснюються ремонті роботи приміщень закладів, у 2-х закладах оголошено

торги. 

24 912,0 0,0 7 892,8 17 019,2 4 430,6 0,0 4 430,6 0,0

8.4.1.

Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації 

кухарів

Департамент освіти і науки,

заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти,

районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2023

570,0 570,0 115,5 115,5 Підвищили кваліфікацію та отримали відповідний документ: 41 особа. 

570,0 0,0 570,0 0,0 115,5 0,0 115,5 0,0

8.5.1.

Оснащення приміщень системами 

протипожежного захисту (автоматичною 

пожежною сигналізацією та оповіщенням про 

пожежу)

Департамент освіти і науки 

2019-2023

1 170,0 1 170,0 838,9 838,9 Здійснено підготовку документів для проведення процедури закупівлі послуг на установку пожежної сигналізації. 

Оголошено торги на проведення закупівлі послуг з установлення автоматичної пожежної сигналізації. 

1 170,0 0,0 1 170,0 0,0 838,9 0,0 838,9 0,0

8.6.1.

Посилення співпраці між навчальними закладами 

та науково-дослідницькими 

установами/підприємствами з метою професійного 

спрямування учнівської молоді шляхом проведення 

профорієнтаційних заходів з популяризації 

робітничих професій для: 

- самовизначення та обрання професій;

- формування кар’єрного зростання здобувачів 

освіти;

- формування лідерських якостей та креативності в 

умовах соціального простору

Департамент освіти і науки 

2019-2023

230,0 230,0 88,5 88,5 У Київському вищому професійному училищі деревообробки у випускних групах пройшла поетапна кваліфікаційна атестація з професії "Кухар" 4 розряду в закладах харчування мережі "Печена картопля".  

У Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу проведено майстер-клас "Салонні роботи" для педагогів та учнів, що здобувають робітничі професії для сфери послуг. Триває співпраця з соціальними партнерами,

які надали можливість здобувачам освіти, що здобувають професію "Опоряджувальник будівельний" та педагогічним працівникам пройти навчання у режимі онлайн тестування з технологій та матеріалів Ceresit. 

Проведені екскурсії для учнів шкіл Дарницького району на комунальні підприємствам. Києва та музеї "Укрпошти".  

Відбулося професійне навчання з професій: моторист (машиніст), стерновий (керманич) у Державному університеті інфраструктури та технологій, де здобувачі освіти Київського вищого професійного училища водного транспорту в

лабораторних умовах перевірили свої професійні здібності на тренажерах центрального поста управління машинного відділення судна-контейнеровоза. За сприяння соціальних партнерів здобувачі освіти Київського професійного

будівельного ліцею, що здобувають професію "Опоряджувальник будівельний "взяли участь у навчанні та тестуванні з технологій та матеріалів Ceresit "HENKEL Academy" в режимі онлайн; здобувачі освіти Київського професійного

коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою взяли участь у ювілейному Х Всеукраїнському конкурсі на кращий вебсайт серед закладів освіти та посіли І місце. 

230,0 0,0 230,0 0,0 88,5 0,0 88,5 0,0

53 625,0 0,0 36 605,8 17 019,2 10 515,9 0,0 10 515,9 0,0

9.1.1

Розвиток центру підтримки осіб з інвалідністю Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, ДВНЗ 

"Київський коледж легкої 

промисловості" 


2019-2023

0,0 0,0 Заходи не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування на 2020 рік. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.2.1

Розвиток координаційного центру підготовки 

фахівців для сфер виробництва та обслуговування із 

залученням провідних підприємств та компаній 

різних форм власності

Департамент освіти і науки,

Київський коледж зв’язку

Київський міський центр 

зайнятості
2019-2023

650,0 650,0 0,0 Здійснено організаційні заходи щодо створення робочої групи з метою реалізації завдання. 

650,0 0,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.3.1.

Забезпечення модернізації навчального процесу 

згідно з вимогами сучасної освіти 


Департамент охорони 

здоров’я

2019-2023

546,3 546,3 53,1 53,1 Проведено моніторинг необхідного обладнання, предметів та матеріалів для закладів. 

Закуплено 4 багатофункціональних пристрої. Проводиться процедура торгів та заключення договорів на закупівлю обладнання для забезпечення навчального процесу.  

546,3 0,0 546,3 0,0 53,1 0,0 53,1 0,0

9.4.1.

Модернізація навчального процесу, впровадження 

нових програм та інноваційних методик у закладах 

вищої мистецької освіти 

Департамент культури, 

заклади вищої мистецької 

освіти

2019-2023

2 724,3 2 724,3 0,0 Проведено ХХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Молоді музикознавці» у рамках ІІ міжнародного науково-творчого проєкту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до

виконавської інтерпретації та імпровізації» (КМАМ ім. Р.М. Глієра ). 

КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря» продовжено освітній процес за освітніми програми вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 024 "Хореографія" з підготовки бакалаврів за регіональним

замовленням (27 бюджетних місць). 

Відбувається підготовка для створення центру профорієнтаційної роботи та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників при КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря».

2 724,3 0,0 2 724,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.4. Створення умов для формування якісного трудового потенціалу столиці

Разом п.8.4.

8.5. Забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти системами протипожежного захисту

Разом п.8.5.

8.6. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці

Разом п.8.6.

8.3. Здійснення капітального ремонту на об’єктах закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Разом п.8.3.

9.3. Забезпечення високоякісної підготовки кваліфікованих педагогічних, науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти охорони здоров’я міста Києва

Разом п.9.3.

9.4. Розвиток мережі закладів вищої мистецької освіти комунальної форми власності шляхом впровадження нових освітніх програм

Разом п.9.4.

9.5. Забезпечення професійно-творчої діяльності закладів вищої мистецької освіти з підготовки кваліфікованих спеціалістів для сфери «Культура» міста Києва 

УСЬОГО підпрограма "ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА"

9. Підпрограма "ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ОСВІТА І НАУКА"

9.1. Створення умов для забезпечення здобуття вищої освіти особами з інвалідністю

Разом п.9.1.

9.2. Посилення співпраці закладів вищої освіти з сектором економіки

Разом п.9.2.



9.5.1.

Реалізація інноваційних мистецьких проектів.

Відновлення старих та постановка нових вистав, 

шоу-програм.

Проведення мистецьких заходів та звітів у рамках 

освітнього процесу та практики

Департамент культури, 

заклади вищої мистецької 

освіти

2019-2023

1 054,0 1 054,0 0,0
Проведено: 

Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтв (далі - КМАЕЦМ): 

- новорічні вистави «Мандри задзеркаллям або як врятувати новий рік» в Національному цирку України.

КМАМ ім. Р.М. Глієра:

- в рамках Культурно-мистецького проєкту «Визначні дати музичного календаря. Діалог культур»:

- «Українська композиторська школа. Глієр Рейнгольд-145 та його учні: Лятошинський Борис – 25р., Карабиць Іван - 75 р.»; 

- «Антологія української музики. Данькевич Костянтин-115 р., Колодуби Жанна та Левко-90 р., Дичко Леся-80 р.»;

- Конкурс молодих композиторів пам'яті І. Карабиця та концерт переможців конкурсу пам'яті І. Карабиця;

- вистава опери М.В. Лисенка «Наталка-Полтавка» з нагоди 130-річчя премُєри;

- інтерактивний творчий проект «Учитель та його учні». Концерти студентів класів викладачів.

- творчі звіти. 

У форматі онлайн проведено: 

-майстер-класи викладачів; концерт на каналі YouTube та у Facebook за сприяння VERE MUSIC FUND; виступ камерного ансамблю у складі студенток бакалаврату; джазовий концерт студентів баклаврату; концерт студентів спеціалізацій 

«Естрадний спів», «Музичне мистецтво естради»; трансляцію концерту Квінтету Денніса Аду у ротації Австрійського радіо.

КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря»: 

- 3 хореографічних просвітницьких лекторія для дітей шкільного віку міста Києва "Чарівний світ танцю»;

- спільний концерт-вистава КМАТ імені Сержа Лифаря з вихованціями Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району;

- спільний концерт студентів та учнів КМАТ імені Сержа Лифаря з вихованцями Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району та зразкового художнього колективу - студії танцю «КаприZ»;

- Святковий концерт до до Міжнародного жіночого дня.

Взято участь у:

- 44-му Міжнародному цирковому фестивалі в Монте-Карло; 

- Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна єднає світ»; 

- цирковій програмі Національного цирку України «Африка».

Розпочато роботу над постановкою балетів «Лускунчик» та «Малюк».

Продовжено роботу над постановками: хореографічна композиція «Червона калина», хореографічна композиція «Вербиченька», балет «Лифар-сюїта».

1 054,0 0,0 1 054,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.6.1.

Проведення загальноміських заходів, спрямованих 

на розвиток та реалізацію креативної індустрії 


Департамент

культури, заклади вищої 

мистецької освіти

2019-2023

1 008,6 1 008,6 0,0 Проведено:

КМАМ ім. Р.М. Глієра:

-  ХХ ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці»;

- Творчий проєкт «#ЛЮТИЙФЕСТ-2020. Чумацький шлях»;

-  шефський концерт до Дня 8 Березня в ЗДО №776 та в ЗСШ №306.

Взято участь:

КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря»: 

- у репертуарних спектаклях НОУ ім. Т.Шевченка «Лускунчик»;

- у ювілейному концерті Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого;

- у роботі журі VI регіонального хореографічного конкурсу малих груп «Ми з України», присвяченого 115-річчю з дня народження П. Вірського (Херсонський державний університет).

Здійснено підготовчі заходи щодо проведення загальноміських заходів, спрямованих на розвиток та реалізацію креативної індустрії. 

1 008,6 0,0 1 008,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.9.1.

Розробка та випробування корекційно- 

компенсаторної складової (методики) інтеграції 

дітей з особливими освітніми потребами

у соціальне середовище

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2021

950,0 950,0 0,0 Проведено підготовчі заходи щодо розробки та випробування корекційно-компенсаторної складової (методики) інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у соціальне середовище. На 2020 рік

фінансування Київському університету імені Бориса Грінченка не було передбачено.

9.9.2.

Дослідження феномена професійного «вигорання» 

вчителів закладів середньої освіти м. Києва: 

розробка та випробування програми профілактики

і подолання

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2021

540,0 540,0 0,0 Проведено підготовчі заходи щодо формування інструментарію дослідження феномена професійного «вигорання» вчителів закладів середньої освіти м. Києва. На 2020 рік фінансування Київському університету

імені Бориса Грінченка не було передбачено.

9.9.3.

Дослідження сучасних механізмів взаємодії ринку 

праці та ринку освітніх послуг в контексті розвитку 

м. Києва. Побудова динамічної моделі

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2023

250,0 250,0 0,0 Проведено підготовчі заходи щодо дослідження сучасних механізмів взаємодії ринку праці, ринку освітніх послуг в контексті розвитку м. Києва та побудови динамічної моделі. На 2020 рік фінансування

Київському університету імені Бориса Грінченка не було передбачено.

9.9.4.

Дослідження організаційно-педагогічних умов 

когнітивного та психоемоційного розвитку учнів у 

процесі реалізації концепції Нової української школи

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2021

950,0 950,0 0,0 Проведено підготовчі заходи та сформовано діагностичний інструментарій дослідження організаційно-педагогічних умов когнітивного та психоемоційного розвитку учнів у процесі реалізації концепції Нової

української школи. На 2020 рік фінансування Київському університету імені Бориса Грінченка не було передбачено.

9.9.5.

Дослідження особливостей процесу соціалізації 

дитини у закладах освіти великого міста

Київський університет імені 

Бориса Грінченка
2019-2021

550,0 550,0 0,0 Проведено підготовчі заходи щодо дослідження особливостей процесу соціалізації дитини у закладах освіти великого міста. 

На 2020 рік фінансування Київському університету імені Бориса Грінченка не було передбачено.

3 240,0 0,0 0,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.10.1.

Забезпечення підвищення якості: освіти, 

поповнення та оновлення бібліотечних фондів

Департамент охорони 

здоров’я
2019-2023

275,3 275,3 1,1 1,1 Проведено моніторинг потреб закладів щодо оновлення бібліотечних фондів. Здійснюються підготовчі заходи для проведення закупівлі. 

9.10.2.

Оновлення технологічно застарілого та фізично 

зношеного обладнання (комп’ютери, мультимедійні 

комплекси, тощо). Укомплектування кабінетів 

фантомами, муляжами, інструментарієм, тощо 

Департамент охорони 

здоров’я

2019-2023

1 438,5 1 438,5 0,0 Проведено моніторинг стану обладнання та визначено потреби для здійснення укомплектування кабінетів, придбання обладнання.  

Проводиться процедура торгів та заключення договорів на 2020 рік по  КЕКВ 3110 " Придб. обладн. і предметів достр.користування". 

1 713,8 0,0 1 713,8 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0

9.11.1.

Поточний ремонт лабораторій, кабінетів, 

навчальних кабінетів (поточний ремонт зовнішньої 

каналізаційної системи)

Департамент охорони 

здоров’я

2019-2023

1 823,0 110,0 1 713,0 0,0 Проведення ремонтних робіт заплановано на період літніх канікул. Здійснюються підготовчі заходи для проведення робіт.  

1 823,0 0,0 110,0 1 713,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разом п.9.5.

9.11. Розвиток та оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти охорони здоров’я міста Києва

Разом п.9.11.

9.12. Оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої мистецької освіти

9.6. Формування позитивного іміджу столичної освіти серед громадськості

Разом п.9.6.

9.9. Реалізація суспільно значущих проектів, спрямованих на модернізацію вищої освіти і науки

Разом п.9.9.

9.10. Розвиток та оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти охорони здоров’я міста Києва

Разом п.9.10.



9.12.1.

Придбання реквізиту, сценічних костюмів та взуття, 

а також обладнання для їх утримання та ремонту

Департамент

культури,

заклади вищої мистецької 

освіти

2019-2023

1 759,8 1 759,8 0,0 КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря» здійснено підготовчі заходи щодо розміщення оголошення на електронному майданчику «Прозоро» для закупівель сценічних костюмів для балету. 

Заплановано здійснити закупівлі сценічних костюмів для балету на суму 800,0 тис. грн.

9.12.2.

Придбання спеціалізованої навчальної літератури, 

поповнення бібліотечного фонду. Забезпечення 

підручниками та навчально-методичними 

комплексами

Департамент

культури,

заклади вищої мистецької 

освіти

2019-2023

592,0 592,0 71,3 71,3 КМАМ ім. Р.М. Глієра здійснено підготовчі заходи для проведення закупівлі навчально-методичної літератури у кількості 250 примірників.

КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря» розміщено оголошення про закупівлю навчальної літератури на електронному майданчику «Прозоро». 

Поповнено бібліотечний фонд МЗВО «КАМ». Кількість придбаних примірників - 8 шт.

9.12.3.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентаря; предметів довгострокового 

користування;

транспортних засобів задля забезпечення 

транспортних перевезень студентського творчого 

колективу, реквізиту та сценічних костюмів для 

здійснення мистецьких заходів та звітів у рамках 

навчального процесу та практики

Департамент

культури, заклади вищої 

мистецької освіти

2019-2023

12 313,1 5 300,0 7 013,1 1 488,9 1 488,9 Проведено:

- тендерні закупівлі на придбання кондиціонерів, клавінови, роялю (КМАМ ім. Р.М. Глієра);

- 4 тендерні закупівлі на придбання мультімедійного обладнання для облаштування навчальних аудиторій  (КМАЕЦМ);

- процедуру допорогової закуплі комплекту обладнання для освітлення сцени на суму 108000 грн. (МЗВО «КАМ»).

Відбувається: процедура закупівлі роялю та комплекту відеообладнання для органного залу (МЗВО «КАМ»).

Розміщено оголошення про закупівлю світлової апаратури для навчального театру електронному майданчику «Прозоро». Торги на придбання офісного обладнання не відбулися за відсутності пропозицій (КХМ

«КМАТ імені Сержа Лифаря»).

Придбано: 

- 4 комп'ютери, 3 багатофункціональні пристрої, 3 картриджі (КХМ «КМАТ ім. Сержа Лифаря»); 

- 4 багатофункціональні пристрої, комплект обладнання для освітлення сцени, комплект звукового обладнання (акустична система, радіосистема, мікрофонні стійки), проекційний екран та проектор

(відеообладнання для органного залу) (МЗВО «КАМ»).

- 4 шт. фортепіано Yamaha; комплекти світового та звукотехнічного обладнання (прожектори, акустичні системи, ресивер, мікрофони, стійки, рекові ящики, музичний програвач), світлодіодний екран, та

металоконструкція до нього, графічна станція  та відеоплеєр для презентації програм студентів та відтворення святкових і урочистих подій (КМАЕЦМ).

- 6 клавінов (КМАМ ім. Р. М. Глієра). 

Заключено договори на поставку МЗВО «Київська Академія мистецтв»:  роялю, фотоапаратів,  мультимедійних дошок для початкової школи, комп’ютерів та ноутбуків.

Проводяться тендерні закупівлі КМАМ ім. Р. М. Глієра  на придбання кондиціонерів, комп'ютерної та оргтехніки. 

14 664,9 0,0 7 651,8 7 013,1 1 560,2 0,0 1 560,2 0,0

9.13.1.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання, 

інвентаря, оснащення лабораторій, кабінетів, тощо 

Департамент освіти і науки,

ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації
2019-2023

42 350,0 15 202,0 27 148,0 558,4 558,4 Київським університетм імені Бориса Грінченка здійснено організаційні заходи щодо придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, оснащення лабораторій, кабінетів, тощо для коледжу університету. 

Придбання матеріалів за кошти міста закладами фахової передвищої м. Києва буде здійснено після завершення процедури передання закладів з державної до комунальної власності.  

Київським технікумом електронних приладів за рахунок коштів спец. фонду було придбано: маршрутизатор - 1 шт; коса бензинова - 1 шт; проєктор - 1 шт; комп`ютер фаховий - 1 шт. 

42 350,0 0,0 15 202,0 27 148,0 558,4 0,0 558,4 0,0

9.16.1.

Будівництво об'єктів Київського університету імені 

Бориса Грінченка (Перелік об'єктів затверджується 

щорічно)

Київський університет імені 

Бориса Грінченка,

Департамент будівництва та 

житлового забезпечення
2019-2021

0,0 0,0 У звітному періоді роботи по будівництву навчально-адміністративного корпусу не проводились у зв'язку з тим, що джерелом фінансування об'єкту визначені внутрішні місцеві запозичення, відсутність яких

не дає можливості фінансування робіт.   

Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва заплановано "Будівництво прибудови відокремленого спортивного комплексу з басейном до існуючого та діючого навчального

корпусу Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: проспект Юрія Гагаріна, 16" на 2021-2022 роки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.17.1.

Капітальний ремонт об’єктів Київського 

університету імені Бориса Грінченка

Департамент освіти і науки,

Київський університет імені 

Бориса Грінченка

2019-2022

13 860,0 13 860,0 2 392,7 2 392,7 Відповідно до адресного переліку затверджено виконання робіт по об'єктах (за КПКВ 0611120):

1. Капітальний ремонт вхідної групи університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка із заміною вхідних дверей, покриття сходів керамічною плиткою за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія

Гагаріна, 16 - Триває процедура електронних закупівель UA-2020-03-10-000443-b  від 10.03.2020року

2. Капітальний ремонт огородження (паркану) території Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Триває процедура електронних

закупівель UA-2020-03-02-002698-a  від 02.03.2020року

3. Капітальний ремонт приміщень актової зали Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Триває експертиза проєктно-кошторисної

документації по об'єкту

4. Капітальний ремонт приміщень спортивної зали Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Триває експертиза проєктно-

кошторисної документації по об'єкту

5. Капітальний ремонт запасного евакуаційного виходу з їдальні Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Проведено процедуру

електронних закупівель ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-28-000163-a  від 28.02.2020року. Договір від 30.03.2020 року № 53 ТОВ "Триград БК". Триває виконання робіт.

Відповідно до адресного переліку затверджено виконання робіт по об'єктах (за КПКВ 0611130):

1. Капітальний ремонт внутрішніх електромереж з заміною щитового обладнання навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 - Триває

процедура електронних закупівель UA-2020-03-31-000705-a  від 31.03.2020року

2. Капітальний ремонт поливно-зрошувальної мережі навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 - Триває процедура електронних

закупівель UA-2020-03-31-000333-a від 31.03.2020року

3. Капітальний ремонт системи відеонагляду навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченко за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б – Очікується погодження внесення змін 

до адресного переліку по цьому об'єкту. Направлено лист від 05.03.2020року №12/01-334 до Департаменту освіти

4. Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту (іі черга) за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-

Б  - Триває процедура електронних закупівель UA-2020-03-16-000041-a  від 16.03.2020року 

5. Капітальний ремонт спортивного майданчика навчального корпусу № 2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо 18/2 - Триває експертиза проєктно-кошторисної

документації по об'єкту

6. Капітальний ремонт системи димовидалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка, за адресою м. Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 - Оголошена

процедура електронних закупівель UA-2020-03-18-002404-a від 18.03.2020року

7. Капітальний ремонт системи блискозахисту та заземлення навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б - Оголошена

процедура електронних закупівель  UA-2020-03-17-002230-a від 17.03.2020року

8. Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Жіноча Торговельна Школа (ім. П. Терещенка),1901-1902рр., охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, Шевченківський район, м.Київ - Проведено

процедуру електронних закупівель  UA-2020-01-30-003200-a  від 30.01.2020року. Договір від 02.03.2020 року № 38 ТОВ "Триград БК". Триває виконання робіт.

9.17.2.

Капітальний ремонт та благоустрій територій 

об’єктів закладів вищої мистецької освіти, у тому 

числі розробка проектно-кошторисної документації

Департамент культури,

заклади вищої мистецької 

освіти

2019-2023

8 470,0 8 470,0 6 421,8 6 421,8 Проведено: 

- тендерні закупівлі з капітальних ремонтів приміщень головного навчального корпусу та гуртожитку, капітального ремонту фасаду гуртожитку, капітальний ремонт покрівлі головного навчального корпусу

(КМАМ ім. Р.М. Глієра);

- тендерні закупівлі з капітального ремонту покрівлі будівлі, благоустрою території та інженерних мереж будівлі КМАЕЦМ. Здійсненна експертиза на ці роботи та підписані договори з підрядниками робіт. 

Проводяться роботи з капітального ремонту:

- покрівлі, благоустрою території та  інженерних мереж будівлі КМАЕЦМ;

- приміщень головного навчального корпусу та гуртожитку КМАМ ім. Р.М. Глієра, фасаду гуртожитку, покрівлі головного навчального корпусу.

Розроблено проектно-кошторисну документацію  та отримано експертизу на проведення капітального ремонту електромережі будівлі КМАЕЦМ. 

9.17.3.

Капітальний ремонт закладів вищої освіти охорони 

здоров’я.

Створення умов дотримання санітарних правил і 

норм влаштування закладів вищої освіти, 

забезпечення безпеки, у т. ч. протипожежної, 

забезпечення виконання заходів з 

енергоефективності: та енергозбереження

Департамент охорони 

здоров’я

2019-2023

5 385,0 5 385,0 0,0 Здійснено організаційні заходи для проведення капітальних ремонтів. 

Капітальний ремонт у Київському міському медичному коледжі на вул. Братиславській, 5: 

фасаду з утепленням у навчальному та адміністративно-побутовому корпусах – розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка перебуває на стадії проходження експертизи; 

приміщень спортивної зали – укладено договір підряду № 09/06 від 09.06.2020 р. з ТОВ «Виробничо-будівельна компанія Воля» на суму 3119996,00 грн, ведуться ремонтні роботи; 

пожежної сигналізації в навчальному та адміністративно-побутовому корпусах – укладено договір №нб - 18/052020-1 від 22.05.2020 з ТОВ «Новобуд альянс» на суму 1967300,00 грн, ведуться роботи.

27 715,0 0,0 27 715,0 0,0 8 814,5 0,0 8 814,5 0,0

9.18.1.

Проведення капітальних та поточних ремонтних 

робіт приміщень та комунікацій

Департамент освіти і науки,

2019-2023

6 000,0 6 000,0 2 544,5 2 544,5 Проведення таких робіт буде можливим після завершення процесу передачі закладівфахової передвищої освіти м. Києва з державної до комунальної власності. 

6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 2 544,5 0,0 2 544,5 0,0

Разом п.9.12.

9.13. Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

Разом п.9.13.

9.16. Будівництво закладів фахової передвищої, вищої освіти

Разом п.9.16.

9.17. Капітальний ремонт об’єктів закладів фахової передвищої, вищої освіти

Разом п.9.17.

9.18. Капітальний ремонт об’єктів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

Разом п.9.18.



103 489,9 0,0 57 725,8 45 764,1 13 531,8 0,0 13 531,8 0,0

10.1.1

Забезпечення закладів освіти сучасною 

комп’ютерною технікою

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації,

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА» 2019-2023

29 000,0 29 000,0 21 617,7 21 617,7 Забезпечено та закуплено: 

- інтерактивні дошки SMART - 5 шт., проєктори - 5 шт. (НВК "Домінанта");  

- 4 комп'ютери для 2 ЗЗСО, 

- 1 моноблок (гімназія № 178),  

- 2 проєктори для 2 ЗЗСО, 

- 2 комплекти обладнання (БФП, проектори, ноутбук) (ЗЗСО № 166); 

- 7 ноутбуків для 5 ЗЗСО.  

Наразі РУО проводиться планова закупівля обладнання для закладів освіти, решту обладнання буде придбано в ІІІ та IV кварталі. 

10.1.2.

Підключення до швидкісного Інтернету закладів 

освіти столиці 

Департамент інформаційно-

комунікаційних технологій 2019
20 200,0 20 200,0 0,0 Заклади дошкільної освіти Голосіївського, Деснянського, Оболонського, Печерського,Святошинського, Солом’янського, Шевченківського районів підключені до мережі інтернет. У Дніпровському районі

проведена процедура закупівлі, визначений переможець послуги, 35 ЗДО підключені до муніципальної мережевої інфраструктури. 

10.1.3.

Впровадження елементів е-навчання у закладах 

загальної середньої освіти, доступ учнів ЗЗСО до е-

підручників

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації,

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА»

2019-2023

18 300,0 18 300,0 0,0 Проведено підготовчі заходи у відповідності до Закону України "Про публічні закупівлі" для реалізації впровадження елементів е-навчання (придбання е-підручників) для закладів загальної середньої освіти. 

Сформовано та надано до МОНУ: перелік ЗЗСО міста Києва, що виявили бажання долучитися до Всеукраїнського експерименту "Електронний підручник для загальної середньої освіти", інформацію про

матеріально-технічне та кадрове забезпечення цих ЗЗСО. 

Департаментом видано наказ №118 від 30.06.2020 "Щодо запровадження "електронного класного журналу " в 1-4 класах закладів загальної середньої освіти міста Києва". 

67 500,0 20 200,0 47 300,0 21 617,7 0,0 21 617,7 0,0

10.2.1.

Створення профільних STEM та STEAM-центрів 

при закладах освіти

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації,

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА»

2019-2023

24 000,0 24 000,0 31 232,5 31 232,5 Проведено підготовчі заходи щодо створення профільних STEM та STEAM-центрів при закладах освіти, закуплено частину відповідного обладнання.

Наразі через відсутність необхідного приміщення STEM центр не відкрито. 

24 000,0 0,0 0,0 24 000,0 31 232,5 0,0 31 232,5 0,0

10.3.1.

Розвиток освітнього медійного простору КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА»
2019

42 880,5 21 880,5 21 000,0 0,0 Проведено підготовчі заходи, оголошено закупівлі обладнання для реалізації проєктів.  

В якості розвитку освітнього медійного простору КНП Освітня агенція м.Києва реалізує проєкт "Освітнього-інформаційне телебачення" та Радіо П.О.Р.Ш. (Перше онлайн радіо "Школа"). 

42 880,5 0,0 21 880,5 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.4.1.

Розширення функціоналу "Освітньої карти міста 

Києва" 

Департамент освіти і науки,

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА» 2019

0,0 0,0 На онлайн ресурсі "Освітня карта міста Києва" (https://osvita-map.monitoring.in.ua) та на офіційних веб-сторінках закладів освіти постійно висвітлюється інформація про діяльність закладів освіти та оновлюється

функціонал карти щодо якісного та технічного стану приміщень закладів освіти. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134 380,5 0,0 42 080,5 92 300,0 52 850,2 0,0 52 850,2 0,0

11.1.1

Проведення загальноміських конкурсів на 

отримання гранту  Київського міського голови у 

галузі «Освіта»

Департамент освіти і науки

2019-2023

1 600,0 1 600,0 378,0 378,0 Проведено підготовчі заходи щодо оголошення конкурсу на отримання гранту Київського міського голови у галузі «Освіта» у 2020 році. Розроблено проєкт наказу та вимоги для участі у конкурсі. 

Видано наказ Департаменту освіти і науки №82 від 20.05.2020 "Про проведення щорічного загальноміського конкурсу проєктів на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти за напрямами

"Заклад з ідеєю" та "Новий освітній простір". 

1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 378,0 0,0 378,0 0,0

10 644 737,0 0,0 8 829 853,8 1 814 883,2 3 921 085,0 0,0 3 921 085,0 0,0

ПІБ виконавця 
Номер телефону: 

Володимир Москаленко  279 10 83 

 Бадрі Лолашвілі 520 17 00 

Олена Батечко 279 35 26 

Таїсія Мусієнко 272 02 96 

Вікторія Ткаченко 279 24 13 

Тетяна Остапенко 279 24 84 

Тетяна Жиліна 279 33 78 

Олена Трав'янова 279 73 24

УСЬОГО підпрограма "ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ОСВІТА І НАУКА"

10. Підпрограма "ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ"

10.1. Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою в місті, у тому числі впровадження електронних форм освіти 

Разом п.10.1.

10.2. Забезпечення неформальної STEM-освіти через мережу STEM та STEAM-центрів

Разом п.10.2.

11.1. Надання грантів Київського міського голови 

Разом п.11.1.

10.3. Регіональний проект «Інформаційний освітній медіа простір столиці»

Разом п.10.3.

10.4. Прозорість та інформаційна відкритість освітнього простору на «Освітній карті міста Києва»

УСЬОГО підпрограма "ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ"

Разом п.10.4.

11. Підпрограма "ГРАНТИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ"


