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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 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 10 912,9 0,0 10 897,0 15,9

Розпорядженням КМДА від 16.06.2019 № 1086 перезатверджено проект 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 проектну документацію. Тривають роботи. 

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

У зв'язку з реконструкцією приміщення навчально-адміністративного корпусу університету ім. Бориса Грінченка, за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17 (ІППО), за звітний період оснащення лабораторій, кабінетів не

проводилось.

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 1 033,0 0,0 0,0 1 033,0 1 492,6 0,0 1 492,6 0,0

Придбано для Київського університету імені Бориса Грінченка (ІППО) за КПКВ 0611140  73 одиниці техніки

100 000,0 0,0 100 000,0 1 033,0 0,0 0,0 12 389,6 15,9

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 2 490,0 0,0 0,0 2 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За звітний період:

- розроблено інноваційну модель професійного розвитку педагогічних працівників м. Києва на 2019-2020 н.р. Модель враховує вимоги Концепції Нової української школи, Закону України «Про освіту» та передбачає реалізацію

п’яти Програм: підвищення кваліфікації керівників закладів освіти; підготовки педагогічних працівників початкової школи до роботи в Новій Українській школі; розвитку персоналу закладу освіти; професійного розвитку

педагога за індивідуальною освітньою траєкторією; розвитку предметної компетентності педагога.

Всі Програми передбачають:        

- розвиток комунікативної, світоглядної, інформаційно-цифрової, загальнокультурної, громадянської та соціальної, правової, фінансової, психолого-педагогічної та фахової компетентностей;

- вибір педагогами змісту, форми та часу підвищення кваліфікації; 

- інтерактивну педагогічну взаємодію учасників освітнього процесу.

Проведено реєстрацію слухачів за всіма програмами на період до 1.01.2020 року.

1.2.2

Створення електронної системи 

реєстрації та накопичення освітніх 

кредитів педагогів «Нової української 

школи»

Київський університет 

імені Бориса Грінченка

2019 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Розроблено теоретичну модель електронної системи реєстрації та накопичення освітніх кредитів педагогів "Нової української школи". Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 09 червня 2017 р. № 687 «Про погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій» технічне завдання повинне бути погоджене до початку

проведення процедури закупівлі.

 Підготовлено технічне завдання, проведена процедура погодження в Департаменті інформаційних технологій КМДА (вх. №063-01-5 від 06.12.2019 р.). 

 Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» термін проведення відкритих торгів про закупівлю становить 26-29 днів. Тендер не відбувся через брак часу на укладання договору. 

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 0,0

Термін реалізації не настав.

1.2.4

Створення науково-практичної бази  

для підготовки вчителів (бакалаврів) 

природничих наук

Департамент освіти і науки,

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 2021-2023 0,0 0,0

Термін реалізації не настав.

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

Підготовка працівників закладів дошкільної освіти, які не мають базової дошкільної освіти здійснюється в межах реалізації освітніх програм магістерського рівня за заочною формою навчання.

1.2.6

Створення проекту «Школи 

освітнього лідерства»

Департамент освіти і науки,

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 2020-2023 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Термін реалізації не настав.

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 0,0

Термін реалізації не настав.

2 400,0 0,0 0,0 4 890,0 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 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НМЦ «Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти» укомплектовано фаховими спеціалістами. 

Проведено навчання 37 фахівців ІРЦ. 

За освітньою програмою "Супервізія" здійснено підготовку 25 супервізорів-наставників.

Проводяться індивідуальні консультації для працівників ІРЦ; супервізійний супровід їх діяльності.

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

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 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Підготовлено методичні рекомендації щодо впровадження регіональної парціальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я – киянин». На курсах підвищення квалфікаці педагогічних працівників зі змістом

програми ознайомлено понад 760 педагогів закладів дошкільної освіти. 

Розроблено навчальні модулі: "Виховання дитини-киянина на основі природничо-кліматичних умов столиці", "Валеологічний аспект розвитку маленького киянина", "Маленькому киянину про красу Києва в творах скульптури й

архітектури". 

Вийшло друком друге видання програми: Я – киянин. Регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку / кер. проекту Щекатунова Г.Д.; наук. ред. та упорядник Гончаренко А.М.; автор. кол.:

Большакова І.О., Войцехівський М.Ф. [та ін.]. Видання друге, доповнене. - Х: Вид-во «Діса-плюс», 2019. 

Створено навчальну програму курсів підвищення кваліфікації для працівників закладів дошкільної освіти "Я-киянин - освітня програма для розвитку маленьких киян". Її змістом є розроблені навчальні модулі: "Виховання

дитини-киянина на основі природничо-кліматичних умов столиці", "Валеологічний аспект розвитку маленького киянина", "Маленькому киянину про красу Києва у творах скульптури й архітектури", "Наше рідне місто в творах

живопису", "Психологічні основи виховання громадянських почуттів у дитини". З вересня 2019 року за цією навчальною програмою курсів підвищення кваліфікації проходили навчання 180 вихователів. 

Інформація про виконання програми за січень-грудень 2019 року
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, із змінами від 31.01.2019 № 5/6661 

№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.

Департамент освіти і науки

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(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.
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№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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

Оновлено практико орієнтовані програми професійного розвитку працівників закладів дошкільної освіти. Розроблено додатково 8 навчальних модулів.

Проведено науково-практичні семінари для вихователів-методистів ЗДО "Реалізація наскрізного освітнього процесу у дошкільній освіті", "Організація дослідницької діяльності дошкільників". 

Розроблено варіативні навчальні програми для вихователів груп дітей дошкільного віку: «Виховуємо компетентного дошкільника», «Розвиток дошкільника: інноваційний підхід і сучасні практики», «Освітнє середовище в

закладі дошкільної освіти: орієнтири на особистість дитини», «Я-киянин»: освітня програма для розвитку маленьких киян». Розроблено варіативні навчальні програми для вихователів груп дітей раннього віку: «Психолого-

педагогічний супровід життєдіяльності дітей раннього віку» і «Виховання дітей раннього віку».  

На запити педагогів міста розроблена навчальна програма «Інклюзивна освіта на дошкільному рівні: психолого-педагогічний аспект» містить такі змістові модулі: «Діти з особливими потребами: нозографія та педагогічні дії

дорослого», «Інклюзивні цінності та «інклюзивне обличчя» закладу дошкільної освіти», «Дошкільна освіта для всіх: нормативно-правова забезпека (підтримка) інклюзії», «Специфіка організації комунікативної діяльності дітей в

інклюзивних групах», «Ігротерапія та корекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами». 

Інноваційні практики охоплені змістом модулів "Організація життєдіяльності та планування освітнього процесу в групах дітей дошкільного віку", "Розвивальне освітнє середовище в групі закладу дошкільної освіти: інноваційні

практики", "Педагогічний супровід життєдіяльності дітей: традиційні та новаторські форми"; «Особливості організації життєдіяльності дітей в адаптаційний період у закладі дошкільної освіти».

Науково-методичні заходи: науково-практичні семінари для вихователів-методистів ЗДО "Релізація наскрізного освітнього процесу у дошкільній освіті" та "Організація дослідницької діяльності дошкільників"; міський науково-

практичний семінар з елементами тренінгу для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти «Розвиток комунікативної діяльності дітей засобами вербальних ігор і вправ».

1.4.3

Створення навчально-

консультаційного центру для батьків 

дітей дошкільного віку 

Департамент освіти і науки,

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 2020 0,0

Термін реалізації не настав.

80,0 0,0 0,0 80,0 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

Термін реалізації не настав.

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 399,0 0,0 0,0 399,0 187,8 0,0 187,8 0,0

Проведено 5 міських конкурсів. Зокрема:

- "Учитель року -2019";

- Всеукраїнський конкурс "Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу" в 2019 році;

- Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти "Джерело творчості». 

- Огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання у закладах освіти м. Києва (квітень 2019). 

- Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в закладах ЗСО (квітень 2019).                                                                                                                                                                                  

Проведено ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми».

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 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Відповідно до Концепції Нової української школи підвищено кваліфікацію 293 педагогів позашкільних навчальних закладів. 

Проведено:

- науково-практичні семінари: "Цінності як базова та конструктивна складова основних орієнтирів виховання особистості", "Позашкільна освіта: індивідуальна траєкторія захоплень і вподобань дитини";

- ІІI Київський освітній форум  «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ»;

- низку тренінгів для педагогів; подіумні дискусії; 

- районний етап Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності педагогічних працівників ЗПО «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2020» (листопад-грудень 2019);  

- науково-практичну конференцію «Шляхи формування фахової компетентності працівників психологічної служби у системі освіти міста Києва» (12.09.2019). 

899,0 0,0 500,0 399,0 187,8 0,0 187,8 0,0

103 929,0 0,0 100 500,0 6 952,0 187,8 0,0 12 577,4 15,9

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 444 991,5 0,0 236 800,0 208 191,5 390 642,2 0,0 390 400,5 241,7

Збережено та розширено мережу закладів дошкільної освіти. 

Функціонує 700 закладів освіти різних типів і форм власності, у яких виховується понад 113,1 тис. дітей від 1 до 6(7) років, з них 570 комунальних закладів дошкільної освіти, у яких  105,9 тис. дітей. 

Триває реконструкція ЗДО № 652 у Дарницькому районі (замовник - КП "Спецжитлофонд"), ЗДО № 345 у Дарницькому районі (замовник - Дарницька РДА), ЗДО№ 436 у Оболонському районі (замовник - Оболонська РДА),

ЗДО № 151 у Подільському район (замовник - Подільська РДА). 

Розпочато будівництво ЗДО по вул. Бахмацькій, 35 (довгобуд). 

У звітному періоді вже додатково створено 805 місць за рахунок завершення реконструкції ЗДО № 593 у Оболонському районі на 205 місць та завершення ремонтних робіт і відновлення роботи 32 груп на 600 місць у 21

працюючому ЗДО(№159, № 145, № 83,  № 769, № 809, № 341, № 106, № 620,  ШДС «Пролісок», №12, № 202, № 745,  №521, № 680, № 700, НВК «Струмочок», №607, № 263, № 701, № 469, НРЦ № 17). 

Мережу приватних закладів розширено на 58 установ (1595 місць), які  отримали ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері "дошкільна освіта":

- Голосіївський район - ЗДО «Уолд  Прескул», ЗДО «Емілі клаб», ЗДО «Маленька Європа», ЗДО «Теремок-юніон», ЗДО «Сад можливостей «Щастя кідс», ЗДО «Ньютон кідз»; Інноваційний дитячий центр «Кідсвуд»;

- Дарницький район – ЗДО «М’андрик», ЗО «Клевер центр», ЗДО «Жираф», ЗДО «AISU», ЗДО «Уолд прескул кампус А», ЗДО «Апельсин»; Приватний ЗДО «Мандаринка – дитячий садок», ТОВ «Марісоф»; ФОП Хлібановська

П.В., ФОП Столяр М.М., ФОП Шевченко Т.В., ФОП Конотоп Ю.О.; 

- Деснянський район -  ЗДО «Талант-клуб «Тотошка», ЗДО «Академія Балу», ЗДО «Гармонія»;

- Дніпровський район – ФОП Григоренко М.О., ДС «Лімпопо фемілі клаб», НВК «Едьюкейшн груп», НВК «Ідея кідс», НВК «Стар кідс», ПП «Країна дитинства», ЗДО «Евріка» («Hahhy Book»), ЗДО «Академія сучасної освіти»;

ТОВ «ЦРД «Індиго»; ФОП Тіханіна  Т.А., ФОП Безбородих О.С.;

- Оболонський район – ТОВ «НВК «Смарт Кідс»; ТОВ «Школа активної дитини Плюс»; ФОП Миролюбова А.С., НВК «Бест кідс», НВК «Хеппі кідс», НВК «Розумна дитина», ЗДО «Арлікін»;

- Печерський район -  ЗДО «Академія Еколенд»; ТОВ «Приватний ЗДО «Віллі Кідс»,  ПП «Приватний ЗДО «Мій дивосад», ДС ім. Кліма Чурюмова; 

- Подільський район -  ЗДО «Дитячий простір Гніздо»;

- Святошинський район – ТОВ «Освітній центр «Мета», НВК «Барнабі», ФОП  Алєксєєва О.В.;

- Солом’янський район – ЗДО «Кангару Ньорсері Скул», ЗДО «Кідс дрім», ЗДО «Пташеня», ЗДО «Мандаринка – дитячий садок», Приватний ЗДО «Май Вей», ТОВ «Чудо-клуб», ФОП Кучер Л.В., ФОП Польова О.М.;

- Шевченківський район -  ЗДО «І дитяча академія», ФОП Колінько Н.С. 

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 690 080,1 0,0 150 820,7 539 259,4 96 637,3 0,0 96 637,3 0,0

У комунальних закладах дошкільної освіти міста тривають роботи щодо забезпечення архітектурної доступності будівель: у 118 ЗДО забезпечено безперешкодний доступ до І поверху, переобладнано вхідну групу, з них у 69

встановлено пандуси (21% від загальної кількості); 5 ЗДО облаштовані підйомниками, у 4 працюють ліфти. У 15 ЗДО облаштовані кімнати загального користування згідно ДБН. Проведено додатковий моніторинг забезпечення

архітектурної доступності, санітарно-гігієнічного стану та визначено потреби у проведенні реонтних робіт. Тривають ремонтні роботи у приміщенні басейну ЗДО № 469 Святошинського району, відремонтовано та відновлено

функціонування  басейну в ЗДО № 599  Святошинського району.

1 135 071,6 0,0 387 620,7 747 450,9 487 279,5 0,0 487 037,8 241,7

2.2.1.

Забезпечення ЗДО оргтехнічним 

обладнанням

Департамент освіти і 

науки, районні в місті 

Києві державні 

адміністрації

2019-2023 6 530,3 0,0 6 530,3 0,0 1 597,7 0,0 1 597,7 0,0

У Солом'янському районі проведено процедуру тердерних закупівель. У Голосіївському районі ЗДО №№ 157, 221, 328, 340, 402, 406, 416, 439, 440 отримали мультимедійні інтерактивні комплекси.У Подільському районі

придбано компютер (ЗДО № 775), 3 ноутбуки (ЗДО №№ 98, 435), 3 МФУ (ЗДО № 268, 435), 4 телевізори (ЗДО № 486, 679), екран для проектора (ЗДО № 45). У Деснянському районі всі ЗДО підключені до швидкісної мережі

інтернет та забезпечені оргтехнічним обладнанням. У всіх районах тривають роботи щодо централізованого підключення ЗДО до  мережі інтернет.

2.2.2.

Забезпечення ЗДО сучасними 

дитячими меблями 

Департамент освіти і 

науки, районні в місті 

Києві державні 

адміністрації 

2019-2023  13 811,1 0,0 13 811,1 0,0 39 407,9 0,0 39 407,9 0,0

Проведено підготовчі заходи для забезпечення ЗДО сучасними дитячими меблями. Оновлено меблі та обладнання в усіх медичних кабінетах ЗДО Дніпровського району. Протягом року придбано 22 562 одиниці меблів: шафи

роздягальні, шафи дитячі, стінки для іграшок, столики, стільчики дитячі, ліжка, лави, столи, стільці для вихователів, з них: 8427 стільців дитячих у 198 ЗДО, 4868 ліжок дитячих у 166 ЗДО (зокрема, у Голосіївському районі

придбано 837 дитячих ліжок у 18 ЗДО), 1530 шаф дитячих у 139 ЗДО, 1582 столика дитячих у 129 ЗДО міста. 

2.2.3.

Облаштування фізкультурних 

майданчиків сучасним спортивним 

обладнанням

Департамент освіти і 

науки, районні в місті 

Києві державні 

адміністрації 

2019-2023  6 137,6 0,0 6 137,6 0,0 904,1 0,0 904,1 0,0

Проведено підготовчі заходи для облаштування фізкультурних майданчиків сучасним спортивним обладнанням. Розпочато роботи по облаштуванню майданчиків у дошкільних закладах Дарницького, Святошинського,

Деснянського районів. 

7 ЗДО Деснянського району, 2 ЗДО Оболонського району, 5 ЗДО Подільського району отримали сучасне  спортивне обладнання; відремонтовано та обладнано фізкультурний майданчик у ЗДО № 599 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



державний 

бюджет
бюджет м.Києва

кошти небюджетних 

джерел

державний 

бюджет
бюджет м.Києва

кошти 

небюджетни

х джерел

1 3 4 8 9 10 11 13 14 15 16 18

№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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   198 179,3 0,0 198 179,3 0,0 82 263,6 0,0 82 263,6 0,0

Триває забезпечення закладів дошкільної освіти засобами оповіщення. 

309 ЗДО міста забезпечені пожежною сигналізацією, з них: 30 ЗДО - без  засобів оповіщення. 

227 комунальних закладів дошкільної освіти забезпечені засобами оповіщення (виведено на пульт). 

145 ЗДО міста забезпечені системою контролю управління доступу до закладу (домофонами).

Здійснено ремонт тіньових навісів у 16  ЗДО Деснянського району, 9 ЗДО Подільського району, 5 ЗДО Святошинського району, у 8 ЗДО Дніпровського району, у 7 ЗДО Оболонського району. 

У ЗДО № 520 "Юніор"  Деснянського району обладнана соляна кімната. 

Частково облаштовано ігрові майданчики у 3 ЗДО у Голосіївському районі; у 20 ЗДО Дарницького району, у 27 ЗДО Дніпровського району, у 29 ЗДО Святошинського району, 19 ЗДО Солом’янського району, у 9 ЗДО

Шевченківського району, у 21 ЗДО Оболонського району.

Проведені ремонти: 

-харчоблоків із заміною технологічного обладнання у 5 ЗДО Деснянського району, 12 ЗДО Дніпровського району, 4 ЗДО Святошинського району, 1 ЗДО Солом'янського району, 4 ЗДО Шевченківського району. Придбано 216

одиниць технологічного обладнання для харчоблоків у ЗДО. 

- пральних кімнат 9 ЗДО Дніпровського району, 6 ЗДО Подільського району, 4 ЗДО Святошинського району, 7 ЗДО Солом'янського району, 2 ЗДО Шевченківського району та придбано 399 одиниць обладнання для пралень у

ЗДО міста.

224 658,3 0,0 224 658,3 0,0 124 173,3 0,0 124 173,3 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 72 190,1 0,0 72 190,1 0,0 9 488,6 0,0 9 488,6 0,0

У приватних закладах передбачено компенсацію вартості освітньої послуги дітям-киянам. Інформація про 42 приватних закладів розміщена на сайті Департаменту освіти і науки; укладено 927 тристоронніх угод між батьками

вихованців, приватними закладами та управліннями освіти у Голосіївському, Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському  районах.

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 3 548 035,9 0,0 3 548 035,9 0,0 3 857 206,1 0,0 3 857 206,1 0,0

З 01.01.2019 року запроваджено реалізацію механізму здійснення видатків на дошкільну освіти у м. Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості з урахуванням громадян, що не зареєстровані в м.

Києві, але мають право на отримання багатофункціональної картки «Муніципальна картка «Картка Киянина», який передбачає компенсацію батьками (іншою громадою) вартості утримання дитини, яка не є киянином, у

комунальному закладі дошкільної освіти. Базовий норматив у 2019 році визначений у розмірі 2 490 грн. в місяць. 

З 01.01.2019 року проводиться реєстрація дітей у Реєстрі територіальної громади міста Києва, підтвердження статусу "киянин" та отримання батьками «Муніципальної картки». За даними КП ГІОЦ у Києві обліковується 96,5

тис. дітей, які зареєстровані в Реєстрі територіальної громади міста Києва. 

Зараховано у комунальні ЗДО 26,6 тис. дітей-"киян". 

4,1 тис. батьків вихованців комунальних ЗДО мають "Картку Киянина". 

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 679 803,7 0,0 679 803,7 0,0 558 275,9 0,0 558 275,9 0,0

Заклад дошкільної освіти № 628 фінансується за рахунок фонду цільового вирівнювання у 2019 році.

4 300 029,7 0,0 4 300 029,7 0,0 4 424 970,6 0,0 4 424 970,6 0,0

5 659 759,6 0,0 4 912 308,7 747 450,9 5 036 423,4 0,0 5 036 181,7 241,7

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

Триває апробація навчальних матеріалів для 32 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»).

Проведено аналіз забезпечення закладів освіти – учасників експерименту матеріалами та обладнанням для створення нового освітнього середовища. Підготовлено узагальнюючу інформацію для МОНУ.

Взято участь у нараді в МОНУ з питання впровадження експериментальної діяльності.

Спільно з ІППО КУ ім. Б. Грінченка організовано та проведено засідання «круглого  столу» для педагогів – учасників Всеукраїнського педагогічного експерименту МОН України «Особливості планування навчального процесу».

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 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено:

- науково-методичні семінари «Методичні аспекти роботи за новим змістом навчально-дидактичного комплекту з української мови для 1 класу» (18.01.2019); «Розвиток математичної компетентності учнів першого класу

засобами гри» (14.02.2019); «Розвиток комунікативної компетентності першокласників» (28.02.2019); «Інноваційні технології розвитку мовної особистості вчителя закладу загальної середньої освіти»; «Основи соціальної та

фінансової освіти дітей дошкільного віку: проект «Афлатот»» (13.05.-14.05. 2019); «Культура добросусідства» для вчителів початкових класів з методики викладання курсу (06.05. 2019);

- семінари-практикуми  «За екозвичками у World café» для вчителів початкової школи, вихователів ГПД, вчителів біології (06.02.2019); "Власна освітня програма - міф чи реальність" для заступників директорів  (11.03.2019 );

- круглі столи для педагогів – учасників Всеукраїнського педагогічного експерименту МОН України «Особливості планування навчального процесу» (04.03.2019 ); «Реалізація міжнародного проекту «Афлатот» в дошкільних

закладах м. Києва» (18.04.2019)

- майстер-класи «Мовленнєва культура керівника закладу загальної середньої освіти»; «Реалізація компетентнісного підходу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основа нової парадигми освіти

(конструювання компетентнісно орієнтованих завдань)»; «Технології конструювання компетентнісно орієнтованих завдань на уроках української мови»;

- тренінги «Екологічний бумеранг» для вчителів початкової школи (25.03.2019); із підготовки вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2020/2021 н. р. (29.05. 2019 , 04.06.-07.06.2019, 10.06.-14.06.2019 р);

- науково-методичний кластер «Мовний імідж як презентаційний складник професійної культури керівника»;

- інтерактивна лекція «Моделювання компетентнісно орієнтованих уроків у закладах загальної середньої освіти».;

- навчання для 998 вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2019-2020 навчальному році (3.06.2019-14.06.2019); 2-х груп учителів фізичної культури, які викладають в початкових класах (03.06.2019-

07.06.2019; 10.06.2019-14.06.2019) та 3-х груп вчителів мистецтва (03.06.2019-07.06.2019; 10.06.2019-14.06.2019; 17.06.2019-21.06.2019);

- ІІI Київський освітній форум  «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ»; 

- подіумну дискусію «Забезпечення перехідних періодів між рівнями освіти як умова успішної інклюзії» (вересень 2019);

-	круглий стіл «Фінасова автономія закладів освіти:реалії та виклики» 13.12.2019 на базі Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Організовано навчання для 2 груп заступників директорів (56 осіб) та 2 груп вчителів початкової школи (52 особи) за освітніми програмами, до змісту яких включено інформацію щодо нового Державного стандарту початкової

освіти, викладання з використанням нових форм та методів, розробки власних освітніх програм, автономії закладів освіти, академічної доброчесності. 

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

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

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 807,0 0,0 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено:

- 34 учнівські олімпіади з навчальних предметів Ш (Міський) етап;  

- 3 конкурси для учнів: Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості,

присвячений Шевченківським дням (література, історія). 

- Міський учнівський конкурс з українознавства (квітень 2019).

Учні ЗЗСО м. Києва взяли участь у міжнародних олімпіадах. Отримано 3 золоті, 5 срібних, 5 бронзових медалей (46% від загальної кількості переможців по Україні).

Організовано та проведено шкільний та районний етапи олімпіад (листопад-грудень 2019).

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.2.2.
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3.1.5.

Відзначення стипендіями досягнень 

учнів ЗЗСО в навчанні, олімпіадах, 

конкурсах, МАН

Департамент освіти і науки

2019-2023 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 049,5 0,0 1 049,5 0,0

Підготовлено проект змін до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 207/7544 «Про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва». Стипендію Київської

міської ради у 2019 року отримали 100 учнів ЗЗСО.

Для визначення претендентів на персональну стипендію Київської міської ради на 2019-2020 навчальний рік: постійною комісією Київради затверджено склад конкурсної комісії; Департаментом освіти і науки складено список

претендентів за поданням управлінь освіти РДА; проведено два засідання конкурсної комісії по визначенню кандидатів на призначення персональної стипендії Київради. Підготовлено проект рішення Київської міської ради, який

опрацьовано в структурних підрозділах КМДА та розглянуто на засіданні постійною комісією Київради з питань освіти, науки, молоді та спорту.

1 819,5 0,0 1 819,5 0,0 1 049,5 0,0 1 049,5 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 78 377,9 0,0 78 377,9 0,0 833 841,9 0,0 833 841,9 0,0

Управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій проаналізовано пропозиції ЗЗСО щодо закупівлі у 2019 році меблів, обладнання і дидактичних матеріалів, засобів навчання, необхідних для впровадження

компетентнісного навчання.

РУО закуплено 100 % дидактичних матеріалів, засобів навчання, сучасних меблів, комп’ютерного, мультимедійного та інтерактивного обладнання для впровадження НУШ.

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 74 729,0 0,0 74 729,0 0,0 307 495,7 0,0 307 495,7 0,0

Замовники виконання робіт - РДА.

Станом на 30.12.2019 виконано капітальний ремонт 78 дахів, 51 фасад, проведено заміну вікон у 79 закладах освіти.  

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 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено підготовчі заходи щодо створення методологічного центру з організації харчування в закладах загальної середньої освіти відповідно до порядку затвердженого рішенням КМР.

Проведено круглий стіл з питань змін в організації харчування « Смачні ідеї» (21.05.2019).

Підготовлено матеріали до наради начальників РУО під головуванням заступника голови КМДА В. Мондриївського щодо пріоритетів галузі «Освіта» на 2019-2020 навчальний рік (28.05.2019 року). 

За результатами зсідання круглого столу та наради розпочато :

- аудит кадрового потенціалу та матеріально-технічного забезпечення харчоблоків шкільних їдалень (наявність і стан приміщень харчоблоків, технологічного, холодильного обладнання тощо) у розрізі районів та кожного закладу

освіти;

- внесення змін до установчих документів комунальних підприємств, що організовують харчування в ЗЗСО, визначивши статус цих підприємств як «некомерційні підприємства (підприємство громадського харчування – Їдальня,

ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»);

- підготовка документів для впровадження системи харчової безпеки, заснованої на принципах НАССР.

Організовано та проведено:

-нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти та начальниками управлінь освіти РДА щодо підвищення якості харчування (вересень 2019);

-моніторинг змін в організації харчування (вересень 2019);

-розширене засідання колегії Департаменту освіти і науки з питання «Організація харчування у закладах загальної середньої освіти. Динаміка змін» (23.10.2019)

3.2.4.

Реалізація положень абзацу 3 частини 

3 статті 56 ЗУ "Про освіту"

Виконавчий орган 

Київської міської ради 

(КМДА)

2019-2023 0,0 0,0 0,0 0,0 357 448,9 0,0 357 448,9 0,0

Підготовлено та видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2019 № 618 «Про організацію у 2019 році харчування учнів 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 128, 7 тис. учнів.

156 106,9 0,0 153 106,9 3 000,0 1 498 786,5 0,0 1 498 786,5 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Підготовлено та видано накази Департаменту освіти і науки:

- від 11.01.2019 № 10 "Про розвиток та оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти". На виконання пункту 1.1. наказу проаналізовано мережу класів та їх наповнюваність, контингент дітей шкільного віку,

матеріально-технічну базу та кадровий потенціал ЗЗСО;

- від 17.09.2019 № 185 «Про створення робочої групи з питань розробки перспективного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва на період 2020-2022 років.

Проведено:

- попереднє комплектування ЗЗСО у розрізі районів на 2019-2020 навчальний рік (квітень 2019 відповідно до графіку);

- робочі зустрічі в ДОН з начальниками РУО щодо трансформації ЗЗСО у 2019-2022 роках (13.05.2019-24.05.2019), із фахівцями КНП «Освітня агенція міста Києва (29.08.2019, 20.09.2019, 20.10.2019);

- засідання робочої групи з питань розробки перспективного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва на період 2020-2022 років (27 вересня 2019, 27 жовтня 2019).

Підготовлено інформаційні матеріали щодо мережі закладів загальної середньої освіти до зустрічі з Міністром освіти і науки України (08.10.2019).

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

РУО розроблено перспективні плани розвитку мережі ЗЗСО на 2019-2020 роки ( п.1.2. наказу Департаменту освіти і науки від 11.01.2019 № 10 "Про розвиток та оптимізацію  мережі закладів загальної середньої освіти").

Проведено:

- колегії РУО та наради з керівниками ЗЗСО щодо трансформації ЗЗСО. Видано відповідні накази (квітень-травень); 

- робочі зустрічі в ДОН з начальниками РУО щодо трансформації ЗЗСО у 2019-2022 роках (13.05.2019-24.05.2019), із фахівцями КНП «Освітня агенція міста Києва (29.08.2019, 20.09.2019);

- засідання робочої групи з питань розробки перспективного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва на період 2020-2022 років (27 вересня 2019).

Підготовлено та видано накази Департаменту освіти і науки:

- від 11.01.2019 № 10 "Про розвиток та оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти". На виконання пункту 1.1. наказу проаналізовано мережу класів та їх наповнюваність, контингент дітей шкільного віку,

матеріально-технічну базу та кадровий потенціал ЗЗСО;

- від 17.09.2019 № 185 «Про створення робочої групи з питань розробки перспективного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва на період 2020-2022 років.

Направлено лист на РУО (від 04.06.2019) щодо переоформлення до 28.09.2022 установчих документів та статутів ЗЗСО.

Підготовлено наказ «Про зміни в мережі закладів освіти міста Києва від 02.09.2019 № 175.

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

Проведено:

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

-  колегії РУО та наради з керівниками ЗЗСО щодо формування мережі ліцеїв. Видано відповідні накази;

- робочі зустрічі в ДОН з начальниками РУО щодо трансформації ЗЗСО у 2019-2022 роках (13.05.2019-24.05.2019), із фахівцями КНП «Освітня агенція міста Києва (29.08.2019, 20.09.2019);

- засідання робочої групи з питань розробки перспективного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва на період 2020-2022 років (27 вересня 2019).

Підготовлено та видано накази Департаменту освіти і науки:

- від 11.01.2019 № 10 "Про розвиток та оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти". На виконання пункту 1.1. наказу проаналізовано мережу класів та їх наповнюваність, контингент дітей шкільного віку,

матеріально-технічну базу та кадровий потенціал ЗЗСО;

- від 17.09.2019 № 185 «Про створення робочої групи з питань розробки перспективного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва на період 2020-2022 років.

Підготовлено проект трансформації ЗЗСО у ліцеї академічні та професійні.

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 0,0 0,0 0,0

Термін реалізації не настав.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Разом п.3.3.

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

Разом п.3.1.

3.2. Створення сучасного освітнього середовища

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



державний 

бюджет
бюджет м.Києва
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державний 

бюджет
бюджет м.Києва
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небюджетни
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1 3 4 8 9 10 11 13 14 15 16 18

№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

3.4.1.

Будівництво та реконструкція ЗЗСО 

(Перелік об’єктів затверджується 

щорічно)

Районні в місті Києві 

державні адміністрації,

Департамент будівництва 

житлового забезпечення
2019-2023 735 716,2 0,0 497 858,7 237 857,5 523 268,7 0,0 522 409,4 859,3

Завершено  реконструкція з прибудовою та введено в експлуатацію 1 вересня ЗЗСО № 42 (вул. Хорольська, 19) у Дніпровському районі (1080 місць). Замовник будівництва – КП «Житлоінвестбуд - УКБ». 

Завершено термомодернізацію: НВК «Ластівка» (просп. Оболонський, 32-а) у Оболонському районі та ЗЗСО № 263 (вул. Сабурова, 19-б) у Деснянському районі. Замовник виконання робіт – КП «ГВП».

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

Підготовлено наказ Департаменту освіти і науки від 22.02.2019 № 50 "Про прийом дітей до 1-х класів ЗЗСО м. Києва у 2019 році". 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. Проаналізовано середню наповнюваність класів ЗЗСО.

Здійснено заходи щодо прийому до 1-х класів та формування мережі 1-х класів на 2019-2020 навчальний рік. До 1-х класів зараховано понад 33 тис. учнів, проаналізовано  наповнюваність 1-х класів у розрізі районів.

735 716,2 0,0 497 858,7 237 857,5 523 268,7 0,0 522 409,4 859,3

893 642,6 0,0 652 785,1 240 857,5 2 023 104,7 0,0 2 022 245,4 859,3

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

Підготовлено проєкти рішень Київської міської ради "Про зміну типу та найменування санаторної школи-інтернат № 19 Подільського району м. Києва", який наразі проходить погодження в структурних підрозділах виконавчого

органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); "Про зміну типу та найменування санаторної школи-інтернат № 20 Шевченківського району м. Києва", "Про зміну типу та найменування дитячого

будинку «Малятко» Подільського району м. Києва", перебуває на стадії погодження згідно регламентом Київської міської ради. 

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

На освітній дистанційній платформі розміщені зразки електронних уроків з української мови та літератури для дітей з особливими потребами (понад 250); розроблено модулі «Організація особистісно орієнтованого навчання у

ЗЗСО» (методики навчання дітей з ознаками дислексії); «Застосування теорії множинності інтелекту у процесі навчання іноземної мови» (навчання дітей з особливими освітніми потребами). 

Педагогічні працівники спеціальних закладів освіти пройшли курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників у ІППО КУ імені Бориса Грінченка та отримали консультації під час засідань районних методичних

об’єднань, брали участь у тематичних робочих зустрічах, конференціях щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Відповідно до Типової програми підвищення кваліфікації пройшли навчання 117 асистентів учителів інклюзивних класів. 

Проведено консультації для педагогів закладів освіти, які працюють з дітьми/учнями з особливими освітніми потребами.  

4.1.3.

Оновлення матеріально-технічної бази 

у спеціальних закладах освіти

Департамент освіти і 

науки, районні в місті 

Києві державні 

адміністрації

2019-2023 2 853,2 0,0 2 853,2 0,0 11 574,9 0,0 11 574,9 0,0

Здійснюється моніторинг щодо визначення потреби оновлення матеріально-технічної бази у спеціальних закладах освіти.

4.1.4.

Проведення капітальних ремонтів у 

спеціальних закладах загальної 

середньої освіти

Департамент освіти і 

науки, районні в місті 

Києві державні 

адміністрації

2019-2023 41 597,4 0,0 41 597,4 0,0 13 754,0 0,0 13 754,0 0,0

Здійснюється підготовка проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту у загальноосвітній спеціальній школі-інтернат № 26 Дніпровського району міста Києва. Проведено капітальні ремонти у

приміщеннях спеціальнитх закладів освіти відповідно до плану соціально-економічного розвитку міста Києва.

44 452,9 0,0 44 452,9 0,0 25 328,9 0,0 25 328,9 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено робочі зустрічі та консультації з адміністраціями закладів освіти районів щодо 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.

Здійснено моніторинг, за підсумками якого у 2019 -2020 н.р. кількість  дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах становить - 1000 та 700 дітей зазначеної категорії, які здобувають освіту у спеціальних класах.

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 155 124,0 0,0 119 767,4 35 356,6 9 800,2 0,0 9 800,2 0,0

У 107 закладах дошкільної освіти функціонує 538 спеціальних груп, у яких виховується понад 6,2 тис. дітей. 

У 63 закладах дошкільної освіти функціонує 120 груп інклюзивного навчання, у них навчається і виховується 239 дітей. 

У 157 закладах загальної середньої освітим функціонують 558 інклюзивних класів, у яких навчаються 1018 осіб з особливими освітніми потребами. 

У19 закладах загальної середньої освіти – 50 спеціальних класи для дітей з особливими освітніми потребами.

4.2.3.

Обладнання медіатеками та іншим 

устаткуванням закладів загальної 

середньої освіти

Районні в місті Києві 

державні адміністрації
2019-2023 10 900,0 0,0 10 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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.

Облаштовано 80 ресурсних кімнат.

166 024,0 0,0 130 667,4 35 356,6 9 800,2 0,0 9 800,2 0,0

4.3.1.

Створення інклюзивно-ресурсних 

центрів (далі – ІРЦ)

Департамент освіти і науки,

районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2020 21 046,7 0,0 21 046,7 0,0 4 258,3 0,0 4 258,3 0,0

Розроблено проект рішення Київської міської ради «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів», що передбачає утворення 7 інклюзивно-ресурсних центрів. 

Опрацьовано зауваження Департаменту фінансів до проекту рішення Київської міської ради «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів». Проект рішення передбачає утворення 7 інклюзивно-ресурсних центрів.

4.3.2.

Забезпечення системної підготовки 

фахівців ІРЦ

Департамент освіти і науки,

Київський університет 

імені Бориса Грінченка

2019-2023 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Двадцять три фахівця інклюзивно-ресурсних центрів з 3 по 7 червня та 1-2 липня 2019 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка пройшли підвищення кваліфікації та отримали відповідні сертифікати КУ імені

Бориса Грінченка. Дев'ять фахівців ІРЦ успішно склали Всеукраїнський іспит і отримали сертифікати на право користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD.

Для директорів та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів проведено 10 нарад, 3 семінари та освітні практикуми щодо організації роботи в інклюзивно-ресурсних центрах та роботи в автоматизованій системі «ІРЦ».

Протягом жовтня-листопада 2019 р. проведено навчання для працівників інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва. Охоплено 60 працівників ІРЦ. Проведено фокус-групу з асистентами вчителів, вчителями та заступниками

директорів в межах проекту «Інституалізація «універсального» асистента вчителя в Україні: дослідження умов для реалізації» (спільно з Всеукраїнським  фондом «Крок за кроком»). 

Організовано участь: 

- директорів ІРЦ Подільського та Голосіїівського районів у тренінгу для тренерів «Використання МКФ для забезпечення інклюзивності освіти»; 

- представників ІРЦ м. Києва  у форумі «Навчання без перешкод: як зробити українські школи інклюзивними?" 

Поінформувано педагогічну громадськість щодо документів, які регламентують впровадження інклюзивної освіти шляхом надання консультативної допомоги на базі Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.  

21 086,7 0,0 21 086,7 0,0 4 258,3 0,0 4 258,3 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

На сайті Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КУ імені Бориса Грінченка (http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua) фахівцями Ресурсного центру ведеться рубрика «Запитуйте-відповідаємо». На допомогу педагогічним

працівникам публікується інформація про новітні технології стосовно роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

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

231 563,6 0,0 196 207,0 35 356,6 39 387,4 0,0 39 387,4 0,0

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

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

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

Разом п.3.4.

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
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Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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

Проведено організаційні заходи щодо вивчення питання забезпечення закладів позашкільної освіти приміщеннями. 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 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Розроблено проєкт реставрації Київського міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57 (замовник виконання робіт – КП «Житлоінвестбуд-УКБ»). Проєкт розпорядження КМДА про затвердження проєктної

документації перебуває на погоджені в Київській міській державній адміністрації. 

Здійснюються проектно-вишукувальні роботи по реставрації Київського міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57 (замовник виконання робіт – КП «Житлоінвестбуд-УКБ»).

5.1.3.

Реконструкція з прибудовою закладів 

позашкільної освіти (перелік об’єктів 

затверджується щорічно) 

Солом’янська РДА

2020-2021 0,0 0,0

Термін реалізації не настав

5.1.4.

Будівництво ЗПО (перелік об’єктів 

затверджується щорічно)

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 2020-2021 0,0 0,0
Термін реалізації не настав

5.1.5.

Проведення капітального ремонту 

закладів позашкільної освіти

Районні в місті Києві 

державні адміністрації 2019-2023 67 556,3 0,0 67 556,3 0,0 34 860,3 0,0 34 860,3 0,0

Проведено капітальний ремонт інженерних мереж у закладі позашкільної освіти "Дитячий оздоровчо-екологічний центр" на вул. Героїв Дніпра, 32-В  Оболонського району.

5.1.6.

Створення «Центру дитячої науки» Департамент освіти і 

науки, Київська Мала 

академія наук учнівської 

молоді

2019-2023 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Тривають організаційні заходи щодо забезпечення приміщеням закладу позашкільної освіти "Київська Мала академія наук учнівської молоді"

168 756,3 0,0 167 556,3 1 200,0 34 860,3 0,0 34 860,3 0,0

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 49 669,5 0,0 49 669,5 0,0 10 485,9 0,0 10 485,9 0,0

Здійснено організаційні заходи щодо визначення переліку обладнання 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 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0

Продовжується 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).

Видано наказ ДОН від 27.06.2019 № 150 "Про реалізацію проекту «Інноваційна система допрофільної підготовки та профільного навчання учнів на базі закладу позашкільної освіти» у закладах загальної середньої освіти. 

Презентовано досвід роботи з організації професійного самовизначення та профільного навчання на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти».

Проводиться підготовки до проведення літніх профільних шкіл та таборів: PROFI camр, літньої наукової школи тощо.

Розроблено навчальну програму «Свідомий вибір» для інформування учнів 8-9 класів, що отримала погодження Інституту модернізації змісту освіти МОН України, та 16 навчальних програм спецкурсів, за якими працюють учні

10-11 класів.

З метою упередження помилок у виборі профілю навчання чи майбутньої професії розроблено анкети та проанкетовано близько 450 осіб учнівської молоді. Проводяться індивідуальні консультації психологів КПДЮ,

залучаються спеціалісти міської служби зайнятості з використанням професіограм і психограм, проводиться робота зі схемою аналізу професій.

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 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Продовжується реалізація 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 0,0 0,0

Термін реалізації не настав

 

49 969,5 0,0 49 969,5 0,0 10 635,9 0,0 10 635,9 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 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 4 631,1 0,0 4 631,1 0,0

Проведено: 

- міський конкурс екскурсоводів (19.01.2019); 

- відеопроект до Дня пам’яті Героїв Крут» (15-31.01.2019);

- патріотичний проект «Україна. Вільна.  Неподільна» до Дня Соборності України (21-22.01.2019); 

- міський етап Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» (09.02.2019);

- фотовиставка «Революція Гідності – Революція свободи»;

- пошуково-дослідницький марафон учнівської молоді до Дня Героїв Небесної Сотні «Воїни світла у моєму серці» (21.02.2019);

- міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка (13.03.2019); 

- міські військово-спортивні національно-патріотичні змагання серед учнівської молоді «Честь і звитяга» присвячені Дню добровольця (17.03.2019); 

- міський фестиваль-конкурс юних поетів «Поетична весна#Український контент» (21.03.2019); 

- міський етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров`я» (07.04.2019); 

- міський конкурс фотографії та графічних робіт серед дітей та учнівської молоді міста Києва (22.04.2019); 

- міський фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії «Творчість юних#український контент» (24.04.2019);

- міський конкурс «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати» (14.05.2019); 

- урочисте відкриття меморіальної пам`ятної дошки на фасаді будівлі на честь загиблого кіборга Брановицького Ігоря Євгеновича (07.05.2019);

- ХI  фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів закладів освіти міста Києва «Срібне джерело» (протягом І-ого півріччя).

- засідання секції «Освіта» міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015-2020 роки (10.05.2019); 

- XIV Міський фестиваль-конкурс серед випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти столиці  «Київський вальс - 2019» (18.05.2019);

-  участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам`яті у жителів міста Києва на 2015-2020 роки (27.05.2019); 

- ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (05-09.06.2019); 

Забезпечено участь: команди міста Києва у Всеукраїнському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (03-14.07.2019); кращих школярів міста Києва у Церемонії підняття Державного Прапора України біля

будівлі Київської міської ради та вручення паспортів громадянина України Київським міським головою В. Кличком юним киянам із числа учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва (23.08.2019); команди міста Києва у ІХ Всеукраїнському

фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров`я» (20-22.09.2019);  у Київському дитячо-юнкацькому форумі "Ми можемо більше!" (жовтень 2019); 

Організовано проведення: Всеукраїнського Олімпійського уроку для учнів закладів загальної середньої освіти в рамках Олімпійського тижня (07.09.2019); міської акції учнівської молоді міста Києва «Пізнай свій край – пізнай себе» (21.09.2019); Міського

національно-патріотичного фестивалю «Патріотичний Non-stop», присвяченого Дню Захисника України (28.09.2019); 

Забезпечено координацію заходів: до Дня Гідності та Свободи (листопад 2019); з нагоди вшанування жертв голодоморів (листопад 2019); 

Проведено дослідження «Життєві стратегії випускників закладів середньої освіти міста Києва», в який включено блок аналізу патріотичного виховання випускників. 

Разом п.5.1.

5.2. Створення сучасного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти

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.
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№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 739,1 0,0 739,1 0,0

За участі лідерів учнівського самоврядування протягом звітного періоду реалізовано проект «Безпечний Інтернет та медіаграмотність» в усіх 10 районах міста Києва; 

- пошуково-дослідницький марафон учнівської молоді до Дня Героїв Небесної Сотні «Воїни світла у моєму серці» (21.02.2019);

- імітаційну гру-моделювання для дітей і молоді «Я обираю Президента України!» в рамках проекту «М18 - Ми можемо більше!» (22.03.2019) та Форум М18 "Ми можемо більше" (12.10.2019);

- міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка (13.03.2019); 

- круглий стіл «Чорнобиль. Десятиліття потому: як це було» (25.04.2019). 

Організовано зустріч: представників Київської міської ради старшокласників із заступником голови КМДА Мондриївським В.М. у рамках реалізації проєкту «Ми партнери: Київська міська влада та Київська міська рада

старшокласників» (26.09.2019); представників учнівської громадськості з гросмейстером Володимиром Крамником у форматі "Зустріч у шаховому клубі" (листопад 2019); 

Забезпечено участь лідерів учнівського самоврядування міста Києва у Всеукраїнському форумі "Відповідальне лідерство- шлях до успіху" (05-06 грудня 2019); 

Організовано та проведено Форум представників учнівського самоврядування міста Києва  "Відповідальне ліденрство - шлях до успіху" (26-28 грудня 2019). 

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 4 800,0 0,0 3 900,0 900,0 1 048,8 0,0 1 048,8 0,0

Художньо-естетичний напрям: 

протягом звітного періоду проведено понад 50 оглядів дитячих творчих колективів закладів освіти міста Києва на підтвердження, присвоєння почесних звань «Зразковий художній колектив» та «Народний художній колектив». У  ХІ міському фестивалі-конкурсі дитячих 

театральних колективів закладів  освіти міста Києва «Срібне джерело» взяли участь 457 дітей з 26 театральних колективів (з 12-и закладів позашкільної та 13-и закладів загальної середньої освіти); Міська профорієнтаційна гра  «Мистецька фортеця» (15.05.2019); XIV 

Міський фестиваль-конкурс серед випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти столиці  «Київський вальс - 2019» (18.05.2019); У рамках ювілейних заходів з нагоди 85-річчя Київського Палацу дітей та юнацтва відбувся Арт-фестиваль "Веремія" (листопад 

2019);

  Фiзкультурно-спортивний напрям:

проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу (13-21.03.2019); чемпіонат міста Києва з баскетболу 3х3 «Шкільна баскетбольна ліга» серед дівчат закладів загальної 

середньої освіти» (01.03.2019); чемпіонат міста Києва з баскетболу 3х3 «Шкільна баскетбольна ліга» серед юнаків закладів загальної середньої освіти» (05-06.03.2019); міські військово-спортивні національно-патріотичні змагання серед учнівської молоді «Честь і 

звитяга» присвячені Дню добровольця (17.03.2019); міський етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров`я» (07.04.2019); міський етап змагань з футзалу (Шкільна футзальна ліга України) (08-10.04.2019); Спартакіада допризивної молоді з 

військово-спортивного семиборства (06-10.05);  Чемпіонат міста Києва з волейболу серед юнаків та дівчат ЗЗСО (13-16.05.2019); Фінал Чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат ЗЗСО міста Києва (14.05.2019); Міський етап Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» (22.05.2019); Фінал шкільної баскетбольної ліги (29.05.2019). Інтелектуальні види спорту:  14-15 травня 2019 року відбувся  ІV Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура»; Забезпечено 

участь у Чемпіонаті з шахів серед школярів міста Києва "Шаховий дебют - 2019" (жовтень 2019); Відкриття Міських змагань з міні-футболу серед збірних команд учнів закладів загальної середньої освіти "Кубок мера Києва 2019/2020" (жовтень 2019); 

Організовано проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку для учнів закладів загальної середньої освіти в рамках Олімпійського тижня (07.09.2019);                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                      Забезпечено участь команди міста Києва у ІХ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров`я» (20-22.09.2019); 

  Туристсько-краєзнавчий напрям:

проведено Міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (19.01.2019); міську гру-конкурс «Музейний квест» (26.01.2019); міський етап Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 

100 років надії і боротьби» (09.02.2019); конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп» (23.02.2019);   відкриті змагання учнівської молоді зі спортивного орієнтування у міжсезоння (17.03.2019); 52 туристсько-краєзнавчий зліт учнів навчальних закладів м. 

Києва (17-19.05.2019);   Проведено Міську Акцію учнівської молоді міста Києва «Пізнай свій край – пізнай себе» (21.09.2019);

  Науково-технiчний напрям:

проведено «Різдвяний кубок» з радіокерованих автомоделей багі ( 12-13.01.2019); Чемпіонат України, трасові моделі, національні класи. ІІІ ранг на Кубку України з автомодельного спорту серед учнівської молоді (юніори), (трасові моделі), класи  G-12st., G-12, G-15, G-

33, вантажівка (25-27.01.2019); міські відкриті змагання з вільнолітаючих, кордових та радіокерованих авіамоделей у приміщенні серед учнівської молоді ( 09, 23.02.2019);  відкрита першість м. Києва з судномодельного спорту серед учнівської молоді у приміщенні (09-

10.02.2019, 23-24.02.2019);  Кубок України – 1 етап, трасові моделі, міжнародні класи ІІІ ранг (15-17.02.2019); Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки) з радіокерованих моделей. Класи шосейних і позашляхових перегонів у приміщенні; ІІІ-ІV ранг (22-25.03.2019); 

відкриті змагання на Кубок КПДЮ з радіокерованих автомоделей  (22-25.02.2019);  конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання  (02.03.2019); першість міста Києва з судномодельного спорту. Кімнатні моделі (старша вікова група, 

клас Е)  (23-24.03.2019);  першість міста Києва з автомодельного спорту з трасових автомоделей (юнаки, юніори). Класи моделей:  PR-24,  G-12, G-12st. (30.03.2019); Чемпіонат України (юніори, юнаки) радіокеровані моделі, класи позашляхових та шосейних перегонів, 

присвячений 28-й річниці Незалежності України, (ІV ранг) (18 – 25.08.2019); 

Кубок України «Радіокеровані моделі танків» (07-08.09.2019); Кубок України – 3 етап, радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів (ІІІ ранг ) (13-15.09.2019); Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки) зі спортивної 

радіопеленгації (ІV ранг)  (20-22.09.2019)

Еколого-натуралiстичний напрям:

проведено екологічний конкурс «Збережімо птахів» (березень); "Відновимо кедри!" (листопад 2019); 

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 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 3 948,9 0,0 3 948,9 0,0

Протягом звітного періоду забезпечено участь дітей у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо, відповідно до плану заходів, затверджених Міністерством освіти і науки України від 21

листопада 2018 року № 1292.

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 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 3 246,5 0,0 3 246,5 0,0

Забезпечено організацію змістовного дозвілля дітей під час весняних канікул . 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. 

01.06.2019 у закладах позашкільної освіти Києва проведено свята до Міжнародного дня захисту дітей «Діти + літо!». 

Організовано новорічно-різдвяні заходи для учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (грудень 2019);           

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 800,0 0,0 800,0 0,0 4 991,1 0,0 4 991,1 0,0

Проведено організаційні заходи щодо функціонування таборів відпочинку з деним перебуванням дітей на базі закладів освіти міста Києва.

Органіовано та забезпечено роботу таборів відпочинку з деним перебуванням дітей на базі закладів освіти міста Києва (03-27.06.2019).За зазначений період у 74 таборах відпочило 6791 дитина з числа учнів закладаів загальної

середньої освіти міста Києва, серед яких на безоплатній основі - 597 дітей, які потрбують особливої соціальної уваги та підтримки. Роботою 135 мовних дитячиих таборів охоплено 10817 дітей (з 03 до 27.06.2019). Моніторинг

стану організації роботи таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти міста Києва в 2019 році забезпечено з 03 до 27.06.2019 (наказ ДОН від 03.06.2019 № 139 « Про здійснення

моніторингу стану організації роботи таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти міста Києва в 2019 році»).

11 100,0 0,0 10 200,0 900,0 14 656,6 0,0 18 605,5 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 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

У закладах загальної середньої освіти проведено заходи, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного

здоров’я та здоров’я оточуючих, зокрема, роз`яснювальну виховну роботи щодо збереження та зміцнення здоров`я, формування здорового способу життя під час проведення виховних годин, годин спілкування, переглядів

кіноматеріалів, лекцій спеціалістів, психологічних тренінгів, анкетування, лекторіїв для батьків, флешмобів, спортивних змагань тощо; участь учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих програмах: «Рівний –

рівному», «Молодь на роздоріжжі», «Діалог», «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’я», «Школа проти СНІДу», забезпечено реалізацію комплексної програми «Школярі Києва – за здоровий спосіб життя». У 10 базових

закладах загальної середньої освіти впроваджується профілактична протиалкогольна та протинаркотична програма виховання учнів 1-11 класів «Відверта розмова». Центром позашкільної освіти «Шевченківець» проведено

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» (24.04.2019); 27 травня 2019 року взято участь у Круглому столі «Діти. Поліція. Безпека». 

Забезпечено: супровід участі педагогічних працівників міста Києва у спартакіаді «Здоровий киянин» (жовтень-листопад 2019): «Ігри столичних освітян» (28-29.09.2019); координацію Міських змагань з міні-футболу "Кубок мера

2019/2020" (жовтень-грудень 2019);

5.4.2.

Проведення заходів з питань протидії 

булінгу в учнівському середовищі

Департамент освіти і 

науки, районні в місті 

Києві державні 

адміністрації

2019-2023 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено:

-  круглий стіл «Школа-територія безпеки дітей та відповідальності для дорослих» (23.01.2019). 

Забезпечено участь педагогічних працівників у:

- засіданні Другої практичної конференції «Безпека в сучасних закладах освіти: психологічна підтримка та захист», що було організовано Міністерством освіти та науки та Державною службою надзвичайних ситуацій

(15.02.2019). 

Для педагогічних працівників проведено:

- тренінги «Булінг в освітньому процесі: профілактика і реагування. Механізми створення безпечного освітнього середовища»; 

- нараду методистів районних науково-методичних центрів, які відповідають за роботу психологічної служби, на якій розглянуто питання щодо протидії булінгу; 

- засідання Школи молодого соціального педагога «Завдання соціального педагога закладу освіти щодо профілактики булінгу».

- Круглий стіл « Протидія булінгу: перші вироки та подальше формування практики»; 

Національна конференція «Зупинимо насильство над дітьми в Україні»; 

Забезпечено участь педагогічних працівників міста Києва у двусторонньому проекті співпраці «Нова Українська Школа – Поділись добром» (м. Вільнюс) (15-19.07.2019); 

Започатковано загальноміський проєкт "Школа без булінгу. Сім`я без насильства.365" (вересень 2019);

Проведено воркшоп за результатами участі педагогічних працівників закладів освіти міста Києва в двосторонньому проєкті співпраці «Нова Українська Школа – Поділись добром» (10.09.2019).

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229 850,8 0,0 227 750,8 2 100,0 60 152,8 0,0 64 101,7 0,0

6. Підпрограма "МИСТЕЦЬКА ОСВІТА"

6.1. Забезпечення державних стандартів позашкільної мистецької освіти

Разом п.5.3.

5.4. Створення психологічно-комфортного середовища в закладах позашкільної освіти

Разом п.5.4.

УСЬОГО підпрограма "ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА"
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№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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 0,0 40,0 0,0 1 376,7 0,0 1 376,7 0,0

Організовано та проведено низку заходів, зокрема: 

- семінари-практикуми, презентації, методичні та творчо-методичні проекти (49 заходів), майстер-класи та відкриті уроки (18 заходів); 

- спеціальний курс підвищення професійної компетентності для викладачів мистецьких шкіл за різними напрямами (загалом – 1520 особи); 

- майстер-класи в рамках Всеукраїнського конкурсу фортепіанних ансамблів «Традиції і сучасність» (кількість слухачів – 58 осіб). 

Здійснено координаційну роботу діяльності методичних об’єднань за різними напрямами роботи. Втілено в життя мистецький проект – міську відкриту конференцію «Мистецтво без меж: шлях до науки». Розпочато підготовчу

роботу з розробки та планування заходів, направлених на організаційно-правове забезпечення діяльності закладів мистецької освіти. 

Започатковано та проведено мистецькі інноваційні проекти: 

-	Методичний проект «Арсенал Ідей» спільний проект з Національним культурно-мистецьким та музейним комплексом «Мистецький арсенал»;

-	Міську відкриту учнівську конференцію «Мистецтво без меж: шлях до науки» (квітень);

-	Всеукраїнську відкриту учнівську конференцію «Мистецтво без меж: шлях до науки» спільно з оргкомітетом ХХХ Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест (близько 120 учнів мистецьких закладів). 

Постійно працює Погоджувальна рада Київського міського методичного центру. Загалом опрацьовано 16 зразків нової методичної літератури.

Розроблено та сформовано план заходів, направлених на організаційно-правове забезпечення діяльності закладів мистецької освіти. Проведено наради з керівниками мистецьких шкіл для визначення переліку тем щодо

впровадження організаційно-правового забезпечення діяльності закладів мистецької освіти. Підготовлено пакет документів для вступу в тендер через систему електронних торгів PROZORO. 

Визначено терміни проведення зустрічей для висвітлення визначених тем. 

Проведено цикл заходів, направлених на правову грамотність та обізнаність керівників мистецьких шкіл щодо забезпечення діяльності закладів мистецької освіти, а саме: лекції та консультаційні тренінги. 

6.1.2

Впровадження гендерної політики у 

дитячих  мистецьких школах 

Департамент культури,

районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019– 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Викладачами мистецьких шкіл міста забезпечується рівний підхід до всіх учнів, незалежно від статі. 

Протягом звітного періоду проведено:

- бесіди щодо забезпечення рівних прав та можливостей осіб жіночої та чоловічої статі, ліквідації всіх форм дискримінації та запобігання насильству з викладачами мистецьких шкіл Києва;

- 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 (червень 2019). Кількість чоловіків серед штатних працівників мистецьких шкіл складає від 22-26% (Шевченківський, Голосіївський,

Оболонський, Святошинський та Подільський райони) до 37% (Печерський район) (грудень 2019);

- за результатами моніторингу гендерного складу серед учнів мистецьких шкіл переважну більшість складають дівчата, частка хлопців складає: 17% - у Подільському, 29% - 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 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Продовжено роботу з вивчення  персоналій українських композиторів. Розпочато та створено їх попередній перелік для включення у проєкт.

Проведено: 

-	підготовчу роботу по визначенню маршрут та розробці плану експедиційних зйомок для висвітлення життя та творчого шляху фундаторів української класичної музики - Віктора Косенка та Миколи Лисенка. 

Підготовлено пакет документів для вступу в тендер через систему електронних торгів PROZORO.

Розроблено перший курс відео лекцій (у форматі кругових панорам та тривимірних зображень), під час яких одночасно відбудеться розповідь про митця та показ місць, пов’язаних з біографічними даними композитора з

використанням спеціальних окулярів (VR) віртуальної реальності. 

Зроблено:

- сценарій з відповідною логістикою;

- панорамну 3D відеозйомки локацій;

- створення та обробку голосових файлів до знятого матеріалу;

- створення та обробку музичного матеріалу;

- попередню обробку матеріалів та ретроспективних знімків;.

- проєкт програми у форматі віртуальної реальності;

- дизайн сайту.

6.1.4

Оновлення спеціалізованого 

бібліотечного фонду мистецьких шкіл

Районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019– 2023 100,0 0,0 100,0 0,0 237,5 0,0 237,5 0,0

Придбано:

-	нотну літературу (Солом'янський район). 

-	музичні посібники (Дарницький та Солом’янський район). 

Проведено моніторинг потреб мистецьких шкіл у навчальній, методичній та ін. літературі за напрямами мистецької освіти. 

Всіма управліннями (відділами) культури, туризму на охорони культурної спадщини районними в місті Києві державними адміністраціями безкоштовно отримано комплекти методичної літератури від Державного науково-

методичного центру змісту культурно-мистецької освіти та від реалізації громадського проекту № 17 «Поповнення бібліотечних фондів музичних шкіл міста Києва нотною літературою» для мистецьких шкіл.

У Печерському районі проведено моніторинг потреб на 2020 рік на навчальну літературу відповідно до нових програм: підручники з сольфеджіо, теорії музики та музичної літератури (загалом на суму – 40,0 тис. грн.), в т.ч.

спеціалізовані підручники  (аудіо книги або книги шрифтом Брайля) (на суму 10,0 тис.грн)

440,0 0,0 440,0 0,0 1 614,2 0,0 1 614,2 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 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено моніторинг діяльності мистецьких закладів з питань інклюзивної освіти.

Сформовано перелік закладів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами та перелік спеціальностей, за якими вони здобувають мистецьку освіту. Розпочато вивчення основних проблем, з якими стикаються викладачі

мистецьких шкіл під час роботи з учнями з особливими освітніми потребами. 

Проведено: 

- 12 нарад з викладачами мистецьких шкіл щодо розробки програми з інклюзивної освіти мистецького спрямування, координаційних нарад із представниками соцслужб. Сформовано Робочу групу, до якої увійшли провідні

викладачі міста з досвідом подібної роботи, щодо розробки програми з інклюзивної освіти мистецького спрямування. Розпочато роботу над І розділом освітньої програми для дітей з інклюзією «Інклюзивна освіта» (фах -

фортепіано). Рівень мистецької освіти - початковий. Підрівень – елементарний»;

- моніторинг всіх напрямів мистецької освіти та визначені фахи, за якими є найбільша кількість здобувачів мистецької освіти саме з інклюзією. Визначено нозології дітей з особливими потребами, які найчастіше зустрічаються у

мистецьких школах.

Створено орієнтовну експериментальну освітню програму з напряму «Музичне мистецтво» для дітей з особливими потребами. Зазначену програму надано керівникам мистецьких шкіл, де навчаються діти з особливими

потребами, на розгляд та подальшого впровадження в освітній процес у роботі з дітьми з інклюзією.

Розпочато впровадження нової «Освітньої програми початкової мистецької освіти з напряму «Музичне мистецтво» для дітей з особливими потребами. (Рівень мистецької освіти – початкова мистецька освіта. Підрівень -

елементарний)». За результатами впровадження експериментальної освітньої програми розпочато проведення циклу відкритих уроків викладачами, які почали працювати по ній. 

Розпочато формування Робочої групи з розробки освітньої програми за напрямом образотворче мистецтво.

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

Протягом звітного періоду було розроблено довгостроковий календарний план для Спеціального курсу лекцій та семінарів-тренінгів для педагогічних працівників мистецьких шкіл з питань впровадження інклюзивної освіти.

Розпочато співпрацю із  представниками експертно-консультаційної ради з аутизму при МОН України, вчителями-дефектологами, психологами, представниками соціальних служб та нейропсихологами. 

Проведено перший цикл (8 заходів) семінарів-тренінгів та майстер-класів для викладачів мистецьких шкіл, які займаються з дітьми з особливими потребами. 

Розроблено:

-	довгостроковий план співпраці з провідними фахівцями інклюзивного напряму, тематику заходів та складено орієнтовний графік заходів (занять, круглих столів, семінарів-тренінгів та майстер-класів) на наступний квартал.

Проведено другий цикл (12 заходів) семінарів-тренінгів для педагогічних працівників мистецьких шкіл з питань інклюзивної освіти. 

Загальна кількість слухачів обох циклів: 165 осіб.

Розпочато підготовчу роботу щодо моніторингу проблемних питань, які виникли у педагогічних працівників під час апробації новоствореної програми, та   формування переліку  відповідних заходів для вирішення їх. 

100,0 0,0 100,0 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 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завершено 49-й концертний сезон Київської дитячої філармонії. Організовано та проведено 4 концерти КДФ. Розпочато підготовчу роботу до відкриття ювілейного 50-го концертного сезону Київської дитячої філармонії:

складено календарний план концертів сезону, визначено їхню тематику.

Проведено урочисте відкриття ювілейного 50-го концертного сезону Київської дитячої філармонії, а також концерт № 1 «У царині фортепіанної музики» та концерт № 2 «Феєрія танцю та магія театру».

Розпочато підготовку до концерту № 3 «В гармонії співу і слова».

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
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Усього
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Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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 96,0 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено загальноміський мистецький проєкт до Великодніх свят «Крилаті мрії». Заходи проекту відбувалися за участю викладачів дитячих художніх шкіл та художніх відділень дитячих шкіл мистецтв. Урамках проекту

відбулося 12 майстер-класів, у яких взяли участь понад 120 дітей з функціональними обмеженнями. Створеними під час проведення заходів картинами прикрашено районні центри соціально-психологічної реабілітації дітей і

молоді з функціональними обмеженнями. Проведено мистецький проект, присвячений Дню Києва, «Мистецька палітра Києва», в якому взяли участь біля 1000 дітей. Здійснено підготовчу роботу, розроблено план та графік

заходів із проведення всеукраїнських та загальноміських заходів  на 2019-2020 навчальний рік.

Найвизначніші заходи звітного періоду, що були проведені без фінансування: Всеукраїнський конкурс виконавців на духових та ударних інструментах пам’яті Миколи Тимохи; Міський Фестиваль української пісні; Міський

конкурс-виставка «Дивосвіт» (до 110-ї річниці від дня народження Марії Примаченко); ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським

дням; Міський конкурс-виставка «Творчий натюрморт» творчих робіт учнів художніх шкіл та художніх відділень мистецьких шкіл; Міський концерт вокальної музики «А вже весна, а вже красна»; Міська відкрита учнівська

конференція «Мистецтво без меж: шлях до науки»; Всеукраїнська відкрита учнівська конференція «Мистецтво без меж: шлях до науки» у рамках ХХХ Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест»; Творчий вечір композитора

Богдани Процюк; Міський концерт до дня Святого Миколая «Музика в джазовому соусі»; Всеукраїнський конкурс фортепіанних ансамблів  «Традиції  і сучасність». 

Зазначеними мистецькими заходами у 2019 році було охоплено понад 4000 дітей та молоді, з яких більше 3000 – кияни.

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 48,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Створено робочу групу з розподілом роботи за напрямами мистецької освіти.

За напрямом «Історія та теорія піанізму крізь призму досвіду світових виконавських шкіл»:

- розроблено план щодо методичного та технічного забезпечення з виготовлення методичних компакт-дисків у двох частинах; 

- створено макет компакт-дисків «Історія та теорія піанізму крізь призму досвіду світових виконавських шкіл» у двох частинах, кожна частина по 10 компакт-дисків для розміщення на електронних торгах Prozorro.

Спільно з «Музичною вітальнею В.В. Пухальського» підготовлено та випущено відеозбірку своєрідних «фортепіанних лекцій» з історії та теорії піанізму світових виконавських шкіл. Лекції цього відеопроєкту призначені для

викладачів мистецьких шкіл, студентів та широкого кола шанувальників фортепіанного мистецтва.

244,0 0,0 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 39 069,3 0,0 39 069,3 0,0 3 795,5 0,0 3 795,5 0,0

Здійснено організаційні заходи щодо проведення закупівель.

Придбано:

- музичні інструменти  (Голосіївський, Дарницький, Деснянський,  Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський,  Святошинський, Солом’янський та Шевченківський р-ни); 

- комп’ютерну техніку (Голосіївський, Дарницький,  Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський р-ни);

- звукову апаратуру, аудіо- та відео-обладнання (Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський р-ни);

- шкільні меблі та меблів для залів (Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Деснянський, Оболонський, Печерський, Подільський,  Святошинський,  Солом’янський та Шевченківський р-ни);

- предмети, матеріали (в т.ч. художні матеріали), обладнання та інвентар (Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський

р-ни); 

- предмети довгострокового користування для мистецьких шкіл (Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський,  Оболонський, Печерський, Подільський,  Святошинський,  Солом’янський та  Шевченківський р-ни).

Також проводяться тендерні процедури для проведення закупівель у наступному кварталі.  

39 069,3 0,0 39 069,3 0,0 3 795,5 0,0 3 795,5 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 91 000,0 0,0 11 449,8 79 550,2 0,0 0,0 0,0 0,0

За звітний період відсутні планові асигнування. 

Попередньо визначено вартість проектно-кошторисної документації для будівництва нової ДШМ у Голосіївському районі; визначено розташування новобудови за адресою вул. С. Ковалевської (7 проектний м/р). Існує

необхідність доопрацювання проектних рішень ДПТ в межах просп. Академіка Глушкова, вулиць Василя Касіяна, Маршала Якубовського, Академіка Вільямса, Онуфрія Трутенка, Васильківської (за інформацією Департаменту

містобудування та архітектури КМДА, лист від 20.02.2019 № 055-1947). 

Відбувається реставрація будівлі з пристосуванням під розміщення КДШМ № 2 ім. М.І. Вериківського. Здійснюються всі заходи щодо введення об’єкту  в експлуатацію. 

Деснянським районом отримано субвенцію з державного бюджету. 

Дарницьким р-ном включено до бюджетного запиту на 2020 рік на будівництво ДШМ № 4 (житловий масив «Позняки», вул. Урлівська, ділянка № 24)

6.5.2.

Капітальний ремонт  мистецьких шкіл Районні в місті Києві 

державні адміністрації

2019- 2023 53 007,0 0,0 300,0 52 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Розроблено та підготовлено проект програми капітального ремонту на 2020 рік мистецьких закладів Шевченківського району.

Проведено моніторинг потреб районів:

- на укріплення фундаменту будівлі та відновлення дренажної системи ДМШ № 4 ім. М.Д. Шостаковича, для капітального ремонту системи опалення ДМШ № 9 (Печерський район);

- на проведення капітального ремонту мистецьких шкіл району (Оболонський район);

- на капітальний ремонт ДШМ № 4; на закінчення капітального ремонту, утеплення фасаду та ремонт асфальтового покриття перед центральним входом ДШМ № 9; на капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДХШ № 11 та

ДМШ № 21 (Дарницький район).

Проведено: 

- капітальний ремонт актової зали КДШМ № 3 (Деснянський р-н)

- укріплення фундаменту будівлі та відновлення дренажної системи ДМШ № 4 ім. Д. Шостаковича (Печерський р-н)

- поточний ремонт в ПСМНЗ «КДШУТ «Барвіночок» (Шевченківський р-н);

Заплановано на 2020 рік: капітальний ремонт ДШМ № 4; закінчення капітального ремонту, утеплення фасаду та ремонт асфальтового покриття перед центральним входом ДШМ № 9; капітальний ремонт внутрішніх приміщень

ДХШ № 11 та ДМШ № 21 (Дарницький район); капітальний ремонт фасаду та електромереж ДМШ № 28, капітальний ремонт інженерних мереж ДМШ № 4 ім. Д. Шостаковича (Печерський р-н); капітальний ремонт мистецьких

шкіл (Шевченківський р-н). 

144 007,0 0,0 11 749,8 132 257,2 0,0 0,0 0,0 0,0

183 860,3 0,0 51 603,1 132 257,2 5 409,7 0,0 5 409,7 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 620 360,3 0,0 620 360,3 0,0 617 715,6 0,0 617 715,6 0,0

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 2019 рік.

Проведено аналіз виконання регіонального замовлення 2018 року: доведене регіональне замовлення та фактичне виконання регіонального замовлення, відхилення по прийому (кількість осіб) в розрізі спеціальностей, ОКР

закладів вищої освіти;

Видано розпорядження Київської міської державної адміністрації 27.05.2019 № 939 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2019 рік».

Проведено засідання Конкурсної комісії з розгляду пропозицій щодо розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2019 рік у закладах вищої, професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва  (4 червня 2019). Доведено закладам освіти регіональне замовлення. 

Проаналізовано інформацію про вартість освітньої послуги по кожному кваліфікаційному рівню та спеціальності за рахунок позабюджетних джерел (контракт) (серпень 2019); 

Укладено контракти (договори) з головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням вартості освітніх послуг за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем та кожною спеціальністю (вересень 2019). 

Здійснено підготовчі заходи для підготовки 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".

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 895 290,9 0,0 895 290,9 0,0 1 000 992,1 0,0 1 000 992,1 0,0

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 2019 рік.

Проведено аналіз виконання регіонального замовлення 2018 року: доведене регіональне замовлення та фактичне виконання регіонального замовлення, відхилення по прийому (кількість осіб) в розрізі спеціальностей, ОКР

закладів вищої освіти;

Видано розпорядження Київської міської державної адміністрації 27.05.2019 № 939 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2019 рік».

Проведено засідання Конкурсної комісії з розгляду пропозицій щодо розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2019 рік у закладах вищої, професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва  (4 червня 2019). Доведено закладам освіти регіональне замовлення. 

Проаналізовано інформацію про вартість освітньої послуги по кожному кваліфікаційному рівню та спеціальності за рахунок позабюджетних джерел (контракт) (серпень 2019); 

Укладено контракти (договори) з головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням вартості освітніх послуг за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем та кожною спеціальністю (вересень 2019). 

Здійснено підготовчі заходи для підготовки 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".

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.6.3.

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

Разом п.6.4.

6.5. Доступність мистецької освіти 

Разом п.6.5.

УСЬОГО підпрограма "Мистецька ОСВІТА"
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бюджет
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№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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 47 453,5 0,0 47 453,5 0,0 32 157,9 0,0 32 157,9 0,0

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 2019 рік.

Проведено аналіз виконання регіонального замовлення 2018 року: доведене регіональне замовлення та фактичне виконання регіонального замовлення, відхилення по прийому (кількість осіб) в розрізі спеціальностей, ОКР

закладів вищої освіти;

Видано розпорядження Київської міської державної адміністрації 27.05.2019 № 939 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2019 рік».

Проведено засідання Конкурсної комісії з розгляду пропозицій щодо розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2019 рік у закладах вищої, професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва  (4 червня 2019). Доведено закладам освіти регіональне замовлення. 

Проаналізовано інформацію про вартість освітньої послуги по кожному кваліфікаційному рівню та спеціальності за рахунок позабюджетних джерел (контракт) (серпень 2019); 

Укладено контракти (договори) з головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням вартості освітніх послуг за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем та кожною спеціальністю (вересень 2019). 

Здійснено підготовчі заходи для підготовки 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".

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 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Виконано. Розроблено методику 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. 

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

До плану роботи КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» на 2019 рік включено тему щодо розробки механізму оплати закладам вищої освіти 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. 

1 564 104,7 0,0 1 564 104,7 0,0 1 650 865,6 0,0 1 650 865,6 0,0

1 564 104,7 0,0 1 564 104,7 0,0 1 650 865,6 0,0 1 650 865,6 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 0,0 0,0

Термін реалізації не настав

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 5 109,5 0,0 5 109,5 0,0 630,0 0,0 630,0 0,0

До Департаменту фінансів та Постійної комісії КМР з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підготовлено бюджетний додатковий запит на 2019 рік на суму 5 038,340 грн щодо створення новітніх центрів

професійно-технічної освіти для забезпечення потреб ринку праці (Лист ДОН від 11.03.2019 № 063-1724). Заходи не виконані у зв'язку з відсутністю фінансування.

5 109,5 0,0 5 109,5 0,0 630,0 0,0 630,0 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 7 961,3 0,0 7 961,3 0,0 1 928,3 0,0 1 928,3 0,0

Проведено підготовчі заходи для придбання обладнання та устаткування, модернізацію навчально-виробничих майстерень, кабінетів професійної та загальноосвітньої підготовки, лабораторій, спортивної та актової зали, інших

приміщень. 

Виділено кошти 3 закладам освіти для підготовки дітей з особливими освітніми потребами.

На модернізацію навчально-виробничих майстерень, кабінетів професійної та загальноосвітньої підготовки, лабораторій, спортивної та актової зали, інших приміщень кошти не виділялись. 

7 961,3 0,0 7 961,3 0,0 1 928,3 0,0 1 928,3 0,0

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

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

Разом п.8.1.

Разом п.8.2.

8.3. Здійснення капітального ремонту на об’єктах закладів професійної (професійно-технічної) освіти
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№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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 17 038,7 0,0 7 474,2 9 564,5 12 784,7 0,0 12 784,7 0,0

Проведено підготовчі заходи для проведення капітальних ремонтів закладів освіти. 

Виділено кошти для 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Використано за 2019 рік 95,3% від суми. 

17 038,7 0,0 7 474,2 9 564,5 12 784,7 0,0 12 784,7 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 526,5 0,0 526,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено підготовчі заходи для надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації кухарів

526,5 0,0 526,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.5.1.

Оснащення приміщень системами 

протипожежного захисту 

(автоматичною пожежною 

сигналізацією та оповіщенням про 

пожежу)

Департамент освіти і науки 

2019-2023 24 730,0 0,0 24 730,0 0,0 26 394,5 0,0 26 394,5 0,0

Оформлена проектна документація у 7 закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Профінансовано 22 заклади професійної (професійно-технічної) освіти. Здійснено роботи по встановленню пожежної сигналізації.

24 730,0 0,0 24 730,0 0,0 26 394,5 0,0 26 394,5 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 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено: 

- профорієнтаційні заходи (презентації, майстер-класи) «Світ майбутньої професії» за участі  закладів професійної (професійно-технічної) освіти для учнівської молоді випускних класів та їх батьків на базі закладів загальної середньої освіти м. Києва: у Подільському районі, Солом’янському районі, Шевченківському району, Святошинському районі; 

- профорієнтаційний конкурс для учнів 7-11х класів закладів загальної середньої освіти м. Києва «Кулінарний калейдоскоп» на тему: «Масляний тиждень» у Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва; 

- в рамках профорієнтаційної програми учні Вищого професійного училища № 33 м. Києва разом з досвідченими кухарями закладу загальної середньої освіти № 37 працювали на харчоблоці готовлячи страви для учнів початкової школи та 5-11х класів (20.05.-22.05); 

- конкурси фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання» на базі ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (04.04), з професії «Кухар» на базі Державного навчального закладу «Центр

професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» (25.04); з професії «Маляр» (14.05-16.05); 

- змагання із спортивного туризму серед команд  закладів професійної (професійно-технічної) освіти на базі Київського професійного енергетичного ліцею, присвяченого Дню туризму (24.09); 

- 7 навчальних закладів взяли участь у профорієнтаційних заходах «Місто майстрів», «День кар’єри», «День професій» де проведено 28 майстер-класів з різних професій (вересень); 

- заходи з нагоди Дня українського козацтва, Дня захисника України (жовтень);

-  спартакіаду допризовної молоді серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти на базі в/ч А-0139 (жовтень-грудень); 

-  заходи з нагоди Дня української писемності та мови у закладах професійної   (професійно-технічної) освіти (11-15.11); 

-  відкриття навчально-практичного Центру (за галузевим спрямуванням) за професією «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» у Київському професійному енергетичному ліцеї (21.11);

-  відкриття навчально-практичного Центру відновлювальної енергетики з професії «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики» у Державному навчальному закладі «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (13.11);

-  профорієнтаційний захід «Ситцева рапсодія» за участю школярів закладів загальної середньої освіти столиці у Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва (04.12);

- міський військово-патріотичний конкурс серед здобувачів освіти закладів професійної освіти «Ми патріоти твої, Україно!» присвячений Дню Збройних Сил України на базі Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства (11.12);

- святковий новорічний захід у кінотеатрі «Київська Русь» для здобувачів освіти-відмінників з врученням подяк, новорічних подарунків та переглядом фільму «Крижане серце» (11.12); 

- профорієнтаційний конкурс «Кулінарний калейдоскоп» для шкільної молоді столиці у Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва (14.12)

Забезпечено участь у:

- IV Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості України» (ІІ місце);

- міському конкурсі читців, присвячений творчості Тараса Шевченка в Національному музеї Тараса Шевченка (13.03.2019);

- занятті для учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Лідер» спільно з Громадською організацією «Поруч» на базі Державного навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» (05.03);

- інтерактивному занятті на тему «Права та доступні засоби правового захисту для відстоювання своїх порушених прав» для активу учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти спільно з Київським міським Центром роботи з жінками (20.03);

- суспільному фестивалі учнівської творчості серед здобувачок освіти, присвячений Міжнародному жіночому дню «Маю талант» на базі Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу (19.03);

-міському галузевому конкурсі професійної майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України залізничного профілю з професії: «Слюсар рухомого складу»,  (І місце м. Київ 03.04 – 04.04);

-військово-патріотичному заході «День призовника» на базі Державного інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. І. Сікорського (16.04); 

- у IV Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості України» «Кравець, закрійник» (ІІ місце); Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кухар» (27.05.-28.05. м. Одеса), з професії «Офіціант» (28.05.-29.05. м. Дніпро);

- міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Творче джерело - 2019» за жанрами: Хореографія на базі Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу (03.04), інструментальні та музичні ансамблі на базі Державного навчального закладу «Міжрегіональне

вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» (10.04); міському конкурсі з хореографії серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Подих часу», присвяченого Дню Києва (13.05);

- фестивалі «Я маю право» приурочене до Міжнародного дня захисту дітей у парку Т. Шевченка за підтримки партнерів USAID I UNISEF (02.06); 

- міських навчально-польових зборах серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на базі ВЧ 0139 (05.06.-06.06) - міському військово-патріотичному конкурсі Україна-країна козаків, присвячений 350-річчю від народження козацького літописця С. Величка за сприяння Київської міської організації Товариства сприяння оборони

України (22.11);

- регіональному відборі учасників до Всеукраїнського конкурсу «Снігова королева» серед закладів, що здійснюють підготовку фахівців з перукарського мистецтва, де Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва» посів ІІІ місце (12.12).

230,0 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 596,0 0,0 46 031,5 9 564,5 41 737,5 0,0 41 737,5 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Відкрито центр підтримки осіб з інвалідністю в Київському університеті імені Бориса Грінченка (лютий 2019). За звітній період підтримкою було охоплено 170 студентів з інвалідністю. Працівниками Ресурсного центру

надається технічна, психологічна, педагогічна та споціально-педагогічна підтримка особливим студентам Київського університету імені Бориса Грінченка, батькам та викладачам. Супровід розпочинається з моменту звернення

студента з особливими освітніми проблемами й охоплює процеси підготовки до вступу, навчання та працевлаштування. Протягом усього навчання з особливими студентами працюють тьютори та волонтери Ресурсного центру.  

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 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За звітний період заходи не проводились.

700,0 0,0 0,0 700,0 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 851,3 0,0 851,3 0,0 907,0 0,0 907,0 0,0

Придбано: меблі для навчального процесу в кількості 503 шт., навчальне обладнання (мікроскоп) - 8 шт, системні блоки - 2 шт, монітори - 7 шт., інформаційні стенди для навч. кабінетів - 20 шт, столики для медсестер 12 шт.,

ноутбуки - 4 шт., мишки та клавіатури - 32 шт.  

Медичне приладдя: джут-турнікет - 15 шт, шина мобілізац. - 12 шт. Придбані телевізори для навчальних аудиторій в кількості 5 шт., БФП в кількості - 3 одиниць, шкільні меблі - 210 одиниць. 

Проводиться процедура торгів та заключення договорів на закупівлю меблів для закладів вищої освіти. Проведено оплату за приладдя для закладів вищої освіти (муляжі та моделі для медичної практики - 1 од.), меблі (трибуна

для виступу - 1од.) Курси підвищення кваліфікації - 2 ос. Планується поточний ремонт аудиторій (складається проектна документація), закупівля меблів для навчальних кабінетів та оргтехніки. 

851,3 0,0 851,3 0,0 907,0 0,0 907,0 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.

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.

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.
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№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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 669,6 0,0 669,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Освітня програма бакалаврського рівня вищої освіти пройшла Державну акредитацію при Акредитаційній комісії МОН України за спеціальністю 024 «Хореографія» (Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна

академія танцю імені Сержа Лифаря, лютий 2019).

Програма розрахована на:

- 90 кредитів ЄКТС для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР «молодший спеціаліст»;

- 240 кредитів ЕКТС для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти.

Коледжем хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» подано заявку до Департаменту освіти і науки КМДА на підготовку фахівців бакалаврського рівня вищої освіти за

спеціальністю 024 за рахунок міського бюджету (27 місць регіонального замовлення). Заплановано акредитацію освітніх програм зі спеціальності 024 «Хореографія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Розпочато підготовчу роботу до створення центру професійної роботи та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників при КМАТ ім. С. Лифаря.

Вченою радою Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтв розроблено та затверджено освітньо-професійні програми, зокрема, для освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

«Естрадний спів»; «Сучасний естрадний танець»; «Ляльки на естраді»; «Циркові жанри: циркова акробатика, циркова гімнастика, еквілібристика, жонглювання»; «Циркові жанри: пантоміма, клоунада, ілюзія та маніпуляція»;

освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Естрадний спів»; «Сучасний естрадний танець»; «Ляльки на естраді»; «Циркові жанри»; «Розмовні жанри естради»; «Режисура естради,

театралізованих видовищ та цирку» та освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти: «Естрадний спів»; «Циркові жанри»; «Актор театру»; «Режисура естради, театралізованих видовищ та

цирку». 

У Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв відбувається акредитація освітньо-професійних програм освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Закладом отримано ліцензію на підготовку

фахівців у сфері фахової передвищої освіти (наказ МОН від 10.10.2019 № 969-л).

Київською муніципальною академією музики ім. Р.М. Глієра розпочато підготовку до проведення ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавуці» у рамках ІІ міжнародного науково-творчого проєкту

«Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації».

669,6 0,0 669,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено:

- творчий звіт "Зірки академічного мистецтва"  студентів КМАМ ім. Р.М. Глієра в рамках ХХV Фестивалю мистецтв "Шевченківський березень -2019"; 

- випускну шоу-виставу «CIRCUS ACADEMY-2019» до Дня Києва, дні відкритих дверей, державний іспит циркових спеціалізацій, новорічну виставу у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв;

- 22 просвітні лекторії «Світ танцю» для дітей та молоді Деснянського району, гастрольні покази балету «Лифар-сюїта» у Чернігівському обласному філармонічному центрі фестивалів та концертних програм; День відкритих

дверей Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»; звітні концерти учнів та студентів закладу у приміщенні Київського муніципального академічного театру опери і балету

для дітей та юнацтва та у Національній опері України; 

Здійснено підготовчі заходи до: 

- показу оновленого балету «Лускунчик» на музику П.І. Чайковського під час новорічних свят 2020 року;

- святкового заходу Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народної творчості. 

Репрезентовано (відновлено та показано) хореографічні спектаклі, балети та композиції серед яких: балет «Лифар-сюїта», хореографічна вистава «Зимова казка», хореографічні композиції «Червона калина», «Вербиченька»,

«Гопак», «Арагонська хота», «Київські парубки» та ін.

Взято участь у святковому заході до Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народної творчості. 

Розпочато підготовку до проведення заходів у І кварталі 2020 року: 

- культурно-мистецького проекту «Визначні дати музичного календаря. Діалог культур»;

- інтерактивного творчого проєкту «Учитель та його учні»;

- творчих звітів  КАМ ім. Р.М. Глієра.                                                           

1 050,0 0,0 1 050,0 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 898,2 0,0 898,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Відбувся показ балету «Лифар-сюїта» у Національній опері України ім. Т. Шевченка у рамках фестивалю «Французька весна» за участю студентів Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю

імені Сержа Лифаря». 

Взято участь у підготовці та показі репертуарних спектаклів Національній опері України ім. Т. Шевченка «Лускунчик». Взято участь у проведенні Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографії «У ритмах весни» та

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографії «У ритмах осені». 

Проведення Міжнародного конкурсу артистів балету та хореографів імені Сержа Лифаря через брак фінансування перенесено на наступні роки. 

КМАМ ім. Р.М. Глієра у І кварталі 2020 р. заплановано:

- ІІ Міжнародний науково-творчий проєкт «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації».

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

- Науково-творчий проєкт (продукт науково-духовного зростання). ХХVІ Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень 2020».

- Творчий профорієнтаційний проєкт: ІХ Всеукраїнський конкурс-огляд юних піаністів О. Вериківської та Фестиваль учнів 0–3 класів позашкільних навчальних закладів «Весняні нотки» в рамках проєкту.

898,2 0,0 898,2 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 475,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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 720,0 0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено:

- підготовчі заходи щодо формування інструментарію дослідження феномена професійного «вигорання» вчителів закладів середньої освіти м. Києва;

- пілотне опитування педагогічних працівників щодо формування інструментарію дослідження феномена професійного «вигорання» вчителів закладів середньої освіти м. Києва (50 осіб); 

- здійснено підготовку 25 супервізорів-наставників (червень 2019), які надаватимуть професійну допомогу педагогам Нової української школи за освітньою програмою "Cупервізія". 

На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників ІППО розроблено та впроваджуються навчальні модулі щодо профілактики та подолання професійного вигорання вчителів закладів середньої освіти: «Профілактика

емоційного та професійного вигорання педагогів» (тренінг), «Психологічне розвантаження педагога», «Профілактика та подолання емоційного вигорання педагога», «Арт-терапевтичні засоби боротьби з емоційним вигоранням

педагога», «Профілактика емоційного вигорання педагогів», «Відновлення та пошук особистісних ресурсів педагога засобами АРТ-терапії», «Профілактика емоційного та професійного вигорання» (тренінг), «Техніки стабілізації

психологічного стану в професійній діяльності педагога» (тренінг).

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 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведено підготовчі заходи щодо дослідження сучасних механізмів взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в контексті розвитку м. Києва.

Досліджено механізми формування та реалізації політики професійної орієнтації у країнах Скандинавії та Балтії; узагальнено інноваційні практики у наданні профорієнтаційних послуг та визначено шляхи підвищення

ефективності національної системи професійної орієнтації. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27864/

Розроблено методику оцінювання конкурентоспроможності робочої сили особливістю якої є циклічність процесу оцінювання, що сприяє збільшенню можливостей проведення моніторингових досліджень у соціально-

економічній сфері та підвищує аргументованість управлінських рішень, пов’язаних з процесами формування і реалізації робочої сили. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27855/ 

З метою підвищення якості освітніх послуг та їхньої відповідності запитам ринку праці: 

- розроблено критерії оцінювання ефективності функціонування сучасної освітньої мережі;  http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27865/

- сформовано теоретичні основи моніторингу якості освіти у вищій школі в умовах змін. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27724/

Проведено тренінги в районних управліннях освіти щодо надання практичної допомоги з питань формування Стратегії розвитку закладів освіти та проведення інституційного аудиту цими закладами (Святошинський,

Дніпровський, Печерський, Голосіївський, Дарницький, Солом’янський, Оболонський, Шевченківський).

Взято участь у парламентських слуханнях на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (10 квітня 2019 року); 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1074-2019-10-11-09-18-51.html  

Запроваджено експериментальну роботу в діяльність закладів освіти, що спрямована на ранню профілізацію учнів з метою адаптації до вимог ринку праці:

- «Формування навичок ХХІ століття як основа самовизначення та самореалізації особистості» (Гімназія № 191 Дніпровського району);

- «Організаційно-педагогічні засади забезпечення розвитку особистості в освітньому середовищі з роздільним навчанням хлопців і дівчат у ліцеї-інтернаті №23 «Кадетський корпус».

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 

Разом п.9.5.

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



державний 

бюджет
бюджет м.Києва

кошти небюджетних 

джерел

державний 

бюджет
бюджет м.Києва

кошти 

небюджетни

х джерел

1 3 4 8 9 10 11 13 14 15 16 18

№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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 475,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0 0,0 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.

Проведено експертизу авторської корекційно-розвивальної програми «Адаптація першокласників до навчання у школі».

9.9.5.

Дослідження особливостей процесу 

соціалізації дитини у закладах освіти 

великого міста

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 2019-2021 475,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведено підготовчі заходи щодо дослідження особливостей процесу соціалізації дитини у закладах освіти великого міста.

2 395,0 0,0 0,0 2 395,0 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 269,2 0,0 269,2 0,0 67,3 0,0 67,3 0,0

За 2019 рік за рахунок власних надходжень було поповнено бібліотечний фонд на 499 підручників .

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 1 540,3 0,0 1 540,3 0,0 2 928,6 0,0 2 928,6 0,0

Проведено процедуру торгів та заключення договорів на 2019 рік по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів достр. користування". 

Придбано: мультимедійне обладнання у кількості - 12 од., фантом (удосконалений симулятор пологів) - 1 шт.; демонстраційні моделі та медичні тренажери - 17 од., комп'ютерна техніка - 54 од., багатофункціональний пристрій -

1 шт; сканер - 2 одиниці; кондиціонери - 4 шт., інтерактивні дошки - 2 шт., приладдя для закладів вищої освіти (муляжі та моделі для медичної практики) - 33 од., набір для сестринської практики - 2 од, стрилізатор медичний - 1

одиниця. 

Придбано для зуботехнічних лабораторії піндекс машини в кількості 3 одиниць, інформаційне електроне табло в кількості 1 одиниці. 

1 809,5 0,0 1 809,5 0,0 2 995,9 0,0 2 995,9 0,0

9.11.1.

Поточний ремонт лабораторій, 

кабінетів, навчальних кабінетів 

(поточний ремонт зовнішньої 

каналізаційної системи)

Департамент охорони 

здоров’я
2019-2023 1 690,0 0,0 100,0 1 590,0 2 759,6 0,0 2 759,6 0,0

В 2019 році проведений поточний ремонт в навчальних кабінетах та аудиторіях. Встановлено комплект відеоспостереження. Проведено ремонт та обслуговування каналізаційної системи.

Проведена гідродинамічна прочиска каналізаційних мереж.

1 690,0 0,0 100,0 1 590,0 2 759,6 0,0 2 759,6 0,0

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 1 615,5 0,0 1 615,5 0,0 872,0 0,0 872,0 0,0

Розміщено оголошення на електронному майданчику "Прозоро" про закупівлю музичних інструментів для Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра, Київської муніципальної академії естрадного та циркового

мистецтв, Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря». Розроблено ескізи та технічне завдання з виготовлення сценічних костюмів з метою розміщення оголошення

на електронному майданчику «Прозорро» про закупівлю Коледжем хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» сценічних костюмів для балету «Лускунчик». КМАЕЦМ проводиться

тендер на закупівлю спортивного обладнання для забезпечення навчального процесу. КХМ «КМАТ ім. С. Лифаря» заключено договір на закупівлю сценічних костюмів для балету «Лускунчик» та договори на придбання перук,

взуття, капелюхів.  

Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтв придбано навчально мистецький реквізит для забезпечення навчального процесу на факультеті естрадного та циркового мистецтв: канати - 2 шт, кільця -

8 шт, моноцикли - 3 шт.

Коледжем хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" придбано сценічних костюмів для балету "Лускунчик" на суму 772,0 тис. грн. 434- шт. Крім того придбано сценічних

костюмів – 3 шт. 3,0 тис. грн. (Ф 4-2).

Київський  міський  методичний  центр  закладів  культури  та  навчальних  закладів  придбано підручники для музичних шкіл міста Києва- 2580,0 шт. (Громадський проект)

9.12.2.

Придбання спеціалізованої навчальної 

літератури, поповнення бібліотечного 

фонду. Забезпечення підручниками та 

навчально-методичними комплексами

Департамент

культури,

заклади вищої мистецької 

освіти
2019-2023 577,0 0,0 577,0 0,0 184,4 0,0 184,4 0,0

Коледжем хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" поповнено бібліотечний фонд у кількості 1069 підручників 135,7 тис. грн у кількості 79 підручників. Розміщено

оголошення на електронному майданчику «Прозорро» про закупівлю підручників на суму 160,0 тис. грн відповідно до Державного стандарту базової і повної ЗСО. 

Київською муніципальною академією музики ім. Р.М. Глієра розміщено оголошення на електронному майданчику «Прозоро» про закупівлю навчально-методичної літератури у кількості 250 примірників на суму 50,0 тис. грн.

Також заключено договір на закупівлю підручників на суму 132,0 тис.грн. та поповнено бібліотечний фонд в кількості 1406 підручників. Закуплено навчально-методичної літератури для поновлення бібліотеки закладу у

кількості 186 примірників на суму 21,5 тис. грн (в т. ч. 6 шт. безплатної передачі) (ф 4-1). 

Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтв проводився тендер на закупівлю навчальної літератури для поновлення бібліотеки закладу. Придбано навчальної літератури для поновлення бібліотеки

закладу: 114 посібників на 27,2 тис. грн. 

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 12 517,1 0,0 5 248,5 7 268,6 6 534,8 0,0 6 534,8 0,0

Придбано:

Київською муніципальною академією музики ім. Р.М. Глієра: арфа Camac - 1шт., чохол HT2CLIO - 1 шт., візок HARPO – 1 шт., охоронну сигналізацію, кондиціонери SENSEI FTE - 6 шт., принтер EpsonL 1800 - 1 шт., телевізор - 6

шт., електричні водонагрівачі Gorenje GBK 200 RN/LN - 3 шт., комплект звукопідсилючої апаратури – 5 шт., системний блок AVISTAGROUP - 5 шт. Поповнено бібліотечний фонд на 186 книг. 

Коледжем хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» - вантажно-пасажирський мікроавтобус «Ford», музичні інструменти в кількості 5 шт., 4 комп'ютери, 3

багатофункціональних пристрої, 3 картриджі; Вантажно-пасажирський Мікроавтобус «Ford», музичні інструменти в кількості 6 шт., 4 комп'ютери, 3 багатофункціональних пристрої, 3 картриджі, кондиціонер - 1 шт., огорожа - 1

шт., стабілізатор - 1 шт., шафа скляна - 1 шт., снігоприбирач - 1 шт., приймач сигналу - 1 шт., передавач сигналу - 1 шт., монітор - 1 шт., струменевий принтер - 1 шт., принтер - 1 шт., комп’ютер - 1 шт., акустична система - 1 шт.,

мікрохвильова піч - 3 шт., кулер для води - 12 шт., тостер - 2 шт., електрочайник - 5 шт., диван кутовий - 1 шт.

Муніципальним закладом вищої освіти «Київська Академія мистецтв»: 3 інтерактивні дошки для перших класів, 4 багатофункціональний пристрій, 2 кондиціонера для комп'ютерних класів, 14 ноутбуків та комп’ютерів,

моноблок - 5шт., проектор - 1шт., турнікет -1шт. 

Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтв: цифрове фортепіано YAMAHA - 2шт., рековий ящик - 7 шт., персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, миша) - 14 шт., ноутбуки - 7

шт., проектор (екран, підсилювач) - 3 шт, комплект для системи аудіо-відео візуалізації - 2 шт., БФП (принтери)-7 шт., бездротовий маршрутизатор (роутер) - 1 шт., джерело безперебійного живлення - 1 шт., біндер - 1 шт.,

серверний блок з ББЖ - 1 шт., комплект звукотехнічного обладнання (акустична система, мікрофон, стійка, музична програвач) - 7 копл., мікшувальний пульт - 8 шт., підсилювач - 1 шт, цифровий процесор Xillica

(звуковідтворювальна апаратура) - 1 шт; комплект звукопідсилення - 1 шт., звуковий комплект(акустична система, ресивер, піаніно) - 1 шт., відеокамера - 2 шт., телевізор Philips - 1шт., блоки кондиціонування (спліт-система) - 15

шт., фотоапарат - 1 шт., жироуловлювач - 2шт., комплекти меблів (столи, шафи, полиці, тумби, банкетки для сидіння, інше) - 83 компл. Здійснено оновлення  аудиторій новими меблевими комплектами - 18 компл. 

Київський  міський  методичний  центр  закладів  культури  та  навчальних  закладів: комп’ютер в комплекті (LG) - 3 шт., кондиціонер Cooper Hunter - 1шт., мультимедійний проектор CASIO - 1шт., планшет Samsung - 1шт. 

14 709,6 0,0 7 441,0 7 268,6 7 591,2 0,0 7 591,2 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 39 655,0 0,0 15 174,0 24 481,0 1 998,8 0,0 1 998,8 0,0

Проведено підготовчі заходи для здійснення процедури придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, оснащення лабораторій, кабінетів.

Університетським коледжем Київського університету імені Бориса Грінченка придбано 100 одиниць обладнання. 

39 655,0 0,0 15 174,0 24 481,0 1 998,8 0,0 1 998,8 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 0,0 0,0 9 160,2 0,0 9 160,2 0,0

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 9 160,2 0,0

Разом п.9.11.

9.12. Оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої мистецької освіти

Разом п.9.12.

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

Разом п.9.13.

Разом п.9.9.

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

Разом п.9.10.

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

9.16. Будівництво закладів фахової передвищої, вищої освіти

Разом п.9.16.

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



державний 

бюджет
бюджет м.Києва

кошти небюджетних 

джерел

державний 

бюджет
бюджет м.Києва

кошти 

небюджетни

х джерел

1 3 4 8 9 10 11 13 14 15 16 18

№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

9.17.1.

Капітальний ремонт об’єктів 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка

Департамент освіти і науки,

Київський університет 

імені Бориса Грінченка

2019-2022 29 487,0 0,0 29 487,0 0,0 12 846,8 0,0 12 846,8 0,0

Укладено договори в розрізі об'єктів адресного переліку на: 

- ремонтно-реставраційні роботи по заміні вікон адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 – Договір № 342 від 04.09.2019 року (UA-2019-

08-05-001453-b ) - триває виконання робіт;

- капітальний ремонт системи гарячого водопостачання приміщення гуртожитку № 1 з використанням альтернативних та відновлювальних джерел енергії (сонячні батареї) і теплових насосів за адресою: м. Київ, вул.

Старосільська, 2 - Договір № 169 від 02.05.2019 року (UA-2019-03-22-000067-c)  - роботи виконано на 100%;

- капітальний ремонт зовнішніх мереж ХВП з облаштуванням системи крапельного поливу зелених зон навчального корпусу № 2 Київського університету імені Бориса Грінченка з відновленням благоустрою за адресою: м. Київ,

бульвар Ігоря Шамо, 18/2 - роботи виконано на 100%;

- капітальний ремонт системи зовнішнього водопостачання, пожежогасіння та каналізування території навчального корпусу № 2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 -

роботи виконано на 100%;

- капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 - Договір № 149 від 15.04.2019 року (UA-2019-03-15-001073-c). - роботи

виконано на 100%;

- капітальний ремонт покрівлі Центру практичної підготовки спеціальності дошкільної та початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4а - Договір № 200 від

27.05.2019 року (UA-2019-05-13-000721-c ) - роботи виконано на 100%;   

- капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б. Договір № 180 від 15.05.2019 року (UA-2019-05-15-002607-a) на ПКД,

Договір № 265/1 від 27.08.2019 року (UA-2019-07-25-001287-b ) - триває виконання робіт;

- капітальний ремонт покрівлі з встановленням розсувного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматизації руху, ремонту шахт димовидалення навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса

Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б - Договір № 114 від 26.03.2019 року (роботи UA-2019-03-06-000935-b) Договір № 164 від 26.04.2019 року (технагляд UA-2019-04-04-000741-a) Договір № 186 від

16.05.2019 року  (авторський нагляд UA-2019-05-16-002624-a) - роботи виконано на 51%;   

- капітальний ремонт твердого покриття території навчального корпусу № 2 із заміною асфальтобетонного покриття на покриття на покриття вібропресованими виробами (ФЕМи) Київського університету імені Бориса Грінченка

за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 - Договір № 254 від 15.07.2019 року (UA-2019-06-12-000125-a) - роботи виконано на 100%; 

- капітальний ремонт аудиторії № 121 (текстильна лабораторія) навчального корпусу № 2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 - Договір № 244 від 08.07.2019 року ( UA-

2019-05-23-001126-c)  - роботи виконано на 100%;

- капітальний ремонт системи блискавкозахисту та заземлення навчального корпусу № 2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 Договір № 60/90від 08.07.2019 року (UA-

2019-05-10-000794-c)  - роботи виконано на 100%;

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 17 492,0 0,0 11 848,8 5 643,2 14 079,9 0,0 14 079,9 0,0

Розміщено оголошення на електронному майданчику «Прозорро» про закупівлю будівельних робіт в межах доведеного фінансування головних навчальних корпусів та гуртожитку Київської муніципальної академії музики ім.

Р.М. Глієра та Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря». 

КХМ «КМАТ ім. С. Лифаря» проведено тендер та укладено договір на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа

Лифаря». Виконані роботи з  капітального ремонту приміщень будівлі коледжу на вул. Данькевича, 4-а 

У Київській муніципальній академії музики ім. Р.М. Глієра на завершальному етапі перебувають роботи по капітальному ремонту даху, огорожі та благоустрою території та ремонту санвузлів у приміщенні будівлі. Здійснено

капітальний ремонт покрівлі гуртожитку. Виконані роботи з капітального ремонту приміщень та утеплення фасадів будівель гуртожитку на вул. Дашавській,22 та навчальних корпусів на вул. Льва Толстого, 31. А також проведені

додаткові роботи по виготовленню  пандусу для людей з інвалідністю. Тривають тендерні процедури на додаткові роботи по капітальному ремонту та благоустрою території. 

У Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв виконані роботи з капітального ремонту санвузлів та капітального ремонту даху будівлі академії на вул. Жилянській, 88 а також капітальний ремонт огорожі

та благоустрій балансової території. 

У Мистецькому закладі вищої освіти "Київська Академія мистецтв" виконані роботи з  капітального ремонту санвузлів закладу на просп. Героїв Сталінграду, 10. 

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 14 465,6 0,0 14 465,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення в приміщеннях студентського гуртожитку. Складено проектно-кошторисна документація та

зведений кошторисний розрахунок вартості робіт, проведена експертиза проектно-кошторисної документації. 

Проведений капітальний ремонт таких об'єктів: 

- заміна вікон в учбових корпусах №2; 3, господарському блоці; 

- огорожі та заміна воріт; 

- заміна вікон в учбових корпусах №4; 

- покрівлі. 

Проведена оплата за виконані роботи (включаючи вартість експертизи та тех. нагляду) по встановленню пожежної сигналізації, заміні вікон, встановленню огорожі. Проведені та завершені такі роботи: капітальний ремонт

покрівлі адміністративно-побутового корпусу ЗВО «Київський міський медичний коледж» на вул. Братиславській, 5 (закупівля ua-2019-05-08-00769-c); капітальний ремонт фасаду з утепленням в навчальному та адміністративно-

побутовому корпусах ЗВО «Київський міський медичний коледж» на вул. Братиславській, 5 (закупівля ua-2019-05-21-001224-c). 

61 444,6 0,0 55 801,4 5 643,2 26 926,7 0,0 26 926,7 0,0

9.18.1.

Проведення капітальних та поточних 

ремонтних робіт приміщень та 

комунікацій

Департамент освіти і науки,

2019-2023 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 4 824,4 0,0 4 824,4 0,0

До моменту передачі майна ЗВО І-ІІ рівнів акредитації з державної до комунальної форми власності, капітальні та поточні ремонтні роботи приміщень та комунікацій не здійснюватимуться. 

Укладено договори в розрізі об'єктів адресного переліку: 

- на капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Договір №193 від 20.05.2019 року (UA-2019-

04-18-001409-b ) - роботи виконано на 100%;

- на капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка зі встановленням джерел енергії (сонячні батареї) за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16 -

Договір №170 від 06.05.2019 року (UA-2019-03-25-001372-c ) - роботи виконано на 100%;

- на капітальний ремонт приміщень харчоблоку їдальні Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Договір № 168 від 02.05.2019 року (UA-2019-

03-27-000712-a ) - роботи виконано на 100%;

- капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням безбар'єрного середовища (пандус) для осіб з інвалідністю Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Юрія

Гагаріна, 16 - Договір № 282 від 29.07.2019 року  (UA-2019-07-01-000566-a) - роботи виконано на 100%;

- на капітальний ремонт маршових сходів, в тому числі стіни, стеля Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Договір № 283 від 29.07.2019

року  (UA-2019-07-01-000068-a) - роботи виконано на 100%;

- на капітальний ремонт приямків цокольного поверху Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Договір № 253 від 15.07.2019 року (UA-2019-

06-12-000298-a) - роботи виконано на 100%;

- на капітальний ремонт твердого покриття території з забезпеченням архітектурної доступності із заміною бетонних плит на покриття території з забезпеченням архітектурної доступності із заміною бетонних плит на покриття

вібропресованими виробами (ФЕМи) та улаштуванням відмостки з тильної сторони будівлі Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16 - Договір

№ 261 від 12.07.2019 року (UA-2019-06-10-001864-b) - роботи виконано на 100%.

0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 4 824,4 0,0

125 872,8 0,0 83 795,0 48 077,8 43 179,2 0,0 57 163,8 0,0
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.9.17.

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

Разом п.9.18.
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№ п/п Захід Відповідальний виконавець
Термін 

виконання

Планові обсяги фінансування за 2019 рік, тис.грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Фактичні обсяги фінансування за січень-грудень 2019 рік 

(касові видатки), тис.грн.

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 0,0 0,0 29 000,0 52 039,4 0,0 52 039,4 0,0

Проведено підготовчі заходи у відповідності до Закону України "Про публічні закупівлі" для реалізації Забезпечення закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, а саме:

За рахунок коштів субвенції державного бюджету закуплено понад:

Понад 150 БФП (Багатофункціона́льний при́стрій ) для 70 закл.освіти; 

Понад 600 математичних планшетів для 22 закл.освіти; 

Понад 240 проекторів для 77 закл.освіти;

Понад 120 персональниї комп'ютерів для 49 закл.освіти; 

Понад 150 ноутбуків для 37 закл.освіти;

Понад 35 планшети для 1 закл.освітиаду; 

Понад 35 радіосистеми для 12 закл.освіти;

Понад 52 Мультимедійних комплексів для 24 закл.освіти; 

Понад 142 ноутбуки Acer для 43 закл.освіти; 

Понад 360 дошки фліпчарт для 43 закл.освіти;

2 дошки з інтерактивним проектором для 1 закл.освіти.;

Придбано за рахунок коштів державного бюджету: 

Понад 370 дошки – фліпчарт для 81 закл.освіти; 

Понад 110 мультимедійних комплексів для 33 закл.освіти; 

Понад 240 мультимедійних комплектів у складі: ноутбук, документ камера, інтерактивна дошка, короткофокусний проектор для 78 закл.освіти; 

Понад 190 ламинатор для 34 закл.освіти; 

Понад 100 БФП (Багатофункціона́льний при́стрій ) для 15 закл.освіти; 

Понад 35 інтерактивні дошки для 14 закл.освіти; 

Понад 40 проектори для 14 закл.освіти; 

Понад 220 короткофокусних шорикоформатних проекторів для 27 закл.освіти; 

9 АРМ вчителя для 9 закл.освіти; 

48 інтерактивний комплект для 38 закл.освіти; 

6 ноутбуків для ІРЦ; 1 мультимедійний проектор для ІРЦ. 

Понад 165 Ноутбуків для 61 закл.освіти; 

1 мультимедійний комплект для 1 закл.освіти; 

10.1.2.

Підключення до швидкісного 

Інтернету закладів освіти столиці 

Департамент інформаційно-

комунікаційних технологій
2019 20 200,0 0,0 20 200,0 0,0 1 975,9 0,0 1 975,9 0,0

Проведено підготовчі заходи та розпочато підключення до швидкісного Інтернету закладів освіти столиці. До мережі швидкісного Інтернету провайдера СКП "Київтелесервіс" підключено 45 ЗЗСО та 30 ЗДО. 

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 9 150,0 0,0 0,0 9 150,0 0,0 0,0 0,0 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. У рамках проведення

регіонального експерименту  е - підручниками забезпечено заклади освіти Шевченківського району (ліцей № 38, ліцей-інтернат № 23).

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.  Проведено нараду за участі ЗЗСО-учасників експериментально-дослідної роботи щодо впровадження е-підручника в освітній процес (жовтень 2019).

58 350,0 20 200,0 38 150,0 54 015,3 0,0 54 015,3 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 0,0 0,0 24 000,0 2 350,8 0,0 2 350,8 0,0

Проведено підготовчі заходи щодо створення профільних STEM та STEAM-центрів при закладах освіти. Закуплено 40 3D-принтерів, 200 3D-ручок, 2000 наборів конструкторів, базових та ресурсних наборів для STEM-освіти.

24 000,0 0,0 0,0 24 000,0 2 350,8 0,0 2 350,8 0,0

10.3.1.

Розвиток освітнього медійного 

простору 

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА» 2019 52 258,8 0,0 12 458,8 39 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведено підготовчі заходи щодо розвитку освітнього медійного простору 

52 258,8 0,0 12 458,8 39 800,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

134 608,8 0,0 32 658,8 101 950,0 56 366,1 0,0 56 366,1 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 0,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Підготовлено та затверджено:

- розпорядження Київського міського голови «Про запровадження щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти за напрямами «Заклад з ідеєю» та «Новий освітній

простір» (від 13.05.2019 № 389); розпорядження Київського міського голови «Про присудження грантів Київського міського голови у галузі освіти у 2019 році» (від 25.11.2019 № 977). 

- накази Департаменту освіти і науки "Про проведення щорічного загальноміського конкурсу проектів на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти за напрямами "Заклад з ідеєю" та "Новий освітній простір"

(від 10.06.2019 № 145); «Про утворення комісії з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти за напрямами «Заклад з ідеєю» та «Новий освітній

простір» (від 11.09.2019 № 182);

- вимоги до проєктів закладів освіти, що подаються для участі у щорічному загальноміському конкурсі на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти за напрямом «Заклад з ідеєю» (проекти «Інноваційні

практики розвитку закладів освіти», «Комфорт та безпека у закладах освіти») за напрямом «Новий освітній простір» (проекти «Сучасне інклюзивне освітнє середовище», «STEM – освіта: джерело знань»). Організовано та

проведено засідання конкурсної комісії з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти у 2019 році (30 вересня 2019). 

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

9 184 388,2 0,0 7 869 344,7 1 324 566,5 8 956 814,2 0,0 8 986 036,3 1 116,9

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

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"

Разом п.10.1.

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

Разом п.10.2.


