
Пояснювальна записка про хід виконання 

Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» 

за січень-грудень 2019 року  

 

1. Оцінка ефективності виконання 

Протягом січня-грудня 2019 року проведено роботу щодо підвищення 

якості освітніх послуг за пріоритетними напрямами.  

 

Дошкільна освіта 

Функціонує 700 закладів освіти різних типів і форм власності, у яких 

виховується 113,1 тис. дітей від 1 до 6 (7) років, з них 570 комунальних ЗДО, у 

яких  обліковувалося 105,9 тис. дітей. Триває  реконструкція ЗДО №№ 652, 345, 

436, 151, 658. 

Протягом року зараховано до комунальних закладів дошкільної освіти 

31 178 дітей від 1 до 6 (7) років. Черга на зарахування у ЗДО становить 1984 

дитини-«киянина»  від 3 до 5 років. На кінець року в комунальних закладах 

дошкільної освіти налічується 3,9 тис. вільних місць. 

Створено додатково 2400 місць для дітей дошкільного віку: 

- відновлено роботу ЗДО № 593 Оболонського району (205 місць); 

- відновлено роботу 32 груп у 21 працюючому ЗДО на 600 місць (№159, № 145, 

№ 83, № 769, № 809, № 341, № 106, № 620, ШДС «Пролісок», №12, № 202, 

№745, № 521, № 680, № 700, НВК «Струмочок», № 607, № 263, № 701, № 469, 

НРЦ №17);  

- введено в мережу навчальних закладів міста 58 установ на 1595 місць, які у 

2019 році отримали ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері 

«дошкільна освіта». 

Тривають роботи щодо забезпечення архітектурної доступності будівель 

ЗДО та забезпечення закладів засобами оповіщення.  

Запроваджено реалізацію механізму здійснення видатків на дошкільну 

освіту на основі базового фінансового нормативу.  

 

Загальна середня освіта 

Забезпечено: функціонування 505 закладів загальної середньої освіти різних 

типів і форм власності; безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом 

128,7 тис. учнів закладів загальної середньої освіти. 

Організовано прийом учнів до 1-х класів закладів загальної середньої освіти 

(наказ ДОН 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. До закладів 

загальної середньої освіти зараховано понад 33 тис. першокласників.  

Розроблено перспективні плани розвитку мережі ЗЗСО на 2019-2020 роки. 

У 157 закладах загальної середньої освіти функціонують 558 інклюзивних 

класів та у 19 закладах загальної середньої освіти – 50 спеціальних класи для 

дітей з особливими освітніми потребами.  

 



Професійно-технічна освіта 

Функціонує 23 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що 

здійснюють підготовку кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста з 

контингентом 11,2  учнів (із них 572 особи діти-сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування) з 119 професій.  

Забезпечено: 

- харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування у повному обсязі, з яких: 261 учень – на повному державному 

утриманні, 269 учнів – під опікою;  

- фінансування заробітної плати, стипендії, комунальних послуг у повному 

обсязі.  

 

Вища освіта і наука 

Забезпечено функціонування закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації 

комунальної форми власності. Проведено аналіз діяльності закладів вищої освіти 

І-ІІ рівнів акредитації міста Києва державної форми власності, які фінансуються 

з міського бюджету, щодо напрямів підготовки (спеціальностей), обсягів 

прийому та випуску студентів на основі базової та повної загальної середньої 

освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, враховуючи 

заявлений ліцензований обсяг та наявність договорів з підприємствами, які 

зареєстровані у місті Києві. Вжито заходів для забезпечення закладами вищої 

освіти комунальної форми власності м. Києва належного рівня вищої освіти, 

організації інформаційного забезпечення. 

 

Виховання та позашкільна освіта 

У системі освіти міста Києва функціонує: 

- 41 заклад позашкільної освіти комунальної форми власності, з них 5 закладів 

міського, 36 – районного підпорядкування;  

- 5111 гуртків, які відвідують 78 522 вихованців.  

Забезпечено організацію та проведення заходів за напрямами позашкільної 

освіти, організовано дозвілля дітей під час канікул.  

 

Фінансова діяльність. 

Забезпечення подальшого виконання міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки» (рішення Київради від 18.12.2018 № 467/6518, із 

змінами від 31.01.2019 № 5/6661 та від 06.02.2020 № 5/8175).  


