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Додаток 1 

Форма № 02-ЗВІТ (річний) 

 

Звіт 

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки 

за 2018 рік 

 

Департамент освіти і науки  
(відповідальний структурний підрозділ КМДА) 

 

№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

1 2 3 4 5 6 

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

Сектор 1.3. Ринок праці 

Оперативна ціль 1: Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва 

Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу 

41 Підвищення попиту на ринку праці за 

рахунок створення нових робочих місць у 

перспективних секторах економіки та 

залучення нових роботодавців до міста. 
  

 Відповідно до Положення про 

Департамент освіти і науки 

створення нових робочих місць 

у перспективних секторах 

економіки не належить до 

компетенції ДОН.  

                                                           
1 У стовпці 2 – зазначається назва затвердженого завдання/заходу Програми, за яким звітується Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації (далі – відповідальні виконавці) тощо. 
2 У стовпці 3 – відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід. 
3 У стовпці 4 – зазначається результат виконання завдань/заходів Програми: 

- Виконано; 

- Не виконано; 

- У процесі виконання (якщо період виконання завдань/заходів Програми не закінчується в звітному році). 
4 У стовпці 5 – зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та основні показники, що характеризують результати його виконання за 

відповідний звітний рік. 
5 Якщо відповідальні виконавці зазначають у стовпці 4 «Не виконано», то обов’язково заповнюється стовпчик 6 «Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, 

які вживалися з метою забезпечення їх виконання». 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

44 Проведення моніторингу створення нових 

робочих місць за рахунок реалізації 

інфраструктурних та інвестиційних проектів 

міста. 
  

 Відповідно до Положення про 

Департамент освіти і науки 

проведення моніторингу 

створення нових робочих місць 

за рахунок реалізації 

інфраструктурних та 

інвестиційних проектів міста не 

належить до компетенції ДОН. 

Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці 

45 Розвиток комунікацій між учасниками ринку 

праці (центрами зайнятості, роботодавцями, 

освітніми закладами, суб’єктами 

господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні, 

громадськими організаціями). 

2018 Виконано  

Для взаємовигідного співробітництва між 

закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та підприємствами 

залізничного транспорту та легкої 

промисловості проведено: 

профорієнтаційні заходи, екскурсії для 

учнів 9-х, 11-х класі ЗЗСО в рамках 

проекту роботодавців м. Києва «Сучасна 

профорієнтація школярів» спільно з ПАБ 

«Українська залізниця» та громадською 

спілкою «Національне галузеве 

партнерство в легкій промисловості 

України «Fashion Globus Ukraine»; 

 «круглі столи» з представниками 

підприємств – замовників кадрів 

Святошинського та Подільського районів 

за участю членів Регіональної ради з 

професійно-технічної освіти у м. Києві 

для сприяння покращення підготовки 

висококваліфікованих робітничих кадрів, 

молодших спеціалістів, забезпечення 

потреб столиці, розвитку соціального 

партнерства, соціального захисту і 

заохочення учнів, педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили 

51 Удосконалення професійної орієнтації 

населення, особливо молоді, на актуальні на 

ринку праці професії. 

  

 Не належить до компетенції 

ДОН. 

Сектор 1.5. Туризм 

Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів 

Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму 

91 Сприяння проведенню у місті великих 

культурних, спортивних, ділових подій та 

заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, 

конференцій тощо), а також їх включення до 

календаря подій міста Києва. 

2018 Виконано  

Проведено: 

- конкурси: ХVІІ Міський конкурс 

читців, присвячений творчості Тараса 

Шевченка (14.03.2018); з початкового 

технічного моделювання (березень 

2018 року); київський міський 

відкритий конкурс учнівської молоді з 

інформаційних технологій «SMART-

IT» (березень 2018 року); ХV Міський 

конкурс юних поетів «Поетична весна» 

(17.04.2018); «Київський вальс-2018» 

(12.05.2018); ХІІ Міський конкурс 

«Київ – моє місто, мені в ньому жити, 

мені його створювати» (23.05.2018); 

Міський конкурс учнівської молоді 

«Інженерінг-фест 2018» (10.11);   

- змагання: з вільнолітаючих, кордових 

та радіокерованих авіамоделей у 

приміщенні серед учнівської молоді 

(лютий 2018 року); із спортивного 

орієнтування «Естафета поколінь» 

(11.11); з футзалу «Шкільна футзальна 

ліга України» (03-06.04.2018); з 

баскетболу 3х3 «Шкільна баскетбольна 

ліга 3х3» (12.04.2018);  «Шкільної 

футбольної ліги» серед учнів 3-4 класів 

(21-23.05.2018); з вогневої підготовки 

«Снайпер столиці» до Дня Збройних 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Сил України; з пішохідного туризму 

«Срібний карабін» (13.10);  

- чемпіонати: з судномодельного спорту 

у приміщені серед учнівської молоді 

(березень 2018 року); з баскетболу 3 х 3 

серед команд юнаків та дівчат закладів 

загальної середньої освіти (22.03.2018); 

з волейболу серед юнаків та дівчат 

закладів загальної середньої освіти (17-

20.04.2018);  

- фестивалі: ХІІ Міський фестиваль-

конкурс авторської пісні та співаної 

поезії молодих авторів та виконавців 

(24.04.2018); дитячої творчості «Як 

тебе не любити, Києве мій!» 

(26.05.2018); II Міжнародний дитячо-

юнацький фестиваль-конкурс народної 

музики «ZOLOTE ZERNO» (01-03.06); 

міський етап Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного фестивалю 

школярів України «Козацький гарт 

2018» (07-08.05.2018); міський 

національно-патріотичний фестиваль 

«Патріотичний NON-STOP», 

присвячений Дню Захисника України 

(06.10); 

- спортивно-масові заходи серед дітей: 

«Олімпійське лелеченя» (24.05.2018); 

Олімпійський тиждень в закладах 

освіти м. Києва (03-07.09); І Київська 

міська спартакіада «Ігри столичних 

освітян» (18.09); Всеукраїнські дитячо-

спортивні ігри серед учнів закладів 

загальної середньої освіти «Старти 

надій» (16-17.05.2018); Всеукраїнська 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

дитячо-юнацька військово-патріотична 

гра «Сокіл» («Джура») (31.05-04.06);  

- ІІІ Кубок Київського міського голови з 

шахів «Кришталева тура» (15-16.05, 

27.06.2018);  

- київську міську спартакіаду 

допризовної молоді з військово-

спортивного семиборства (18-

21.04.2018);  

- VІІ Міську профорієнтаційну гру 

«Мистецька фортеця» (квітень 2018 

року); 

- патріотичний проект «Сила 

нескорених» (11.10);  

- ІІІ Київський дитячо-юнацький форум 

«Ми можемо більше!» (28.10); 

- «Зустріч у музеї» до Дня української 

писемності та мови (09.11); 

- урочистості до Дня працівників 

позашкільної освіти (05.12); 

- новорічно-різдвяні заходи, для дітей, 

які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки (16-27.12); 

- виїзд лідерів учнівського 

самоврядування дол. МДЦ «Артек» 9 

25-27.12).  

Забезпечено участь учнівської молоді у: 

- церемоніях: закриття ІІІ 

Всеукраїнського етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

(15.07); підняття Державного Прапора 

України та вручення паспортів 

громадянина України кращим учням 

закладів загальної середньої освіти 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Києва Київським міським головою 

В. Кличком (23.08); 

- фінальному етапі Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного фестивалю 

школярів України «Козацький Гарт – 

2018» (24-27.09); 

Всеукраїнському спортивно-масовому 

заході серед школярів «Cool Games» (01-

04.12). 

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 

Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців 

Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 

195 Розробка та реалізація Міської комплексної 

цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно 

з рішенням Київської міської ради від 22 

червня 2017 року № 618/2780.  

  

 Не належить до компетенції 

ДОН 

Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги 

202 

 

Розширення спектра надання соціальних 

послуг: 
  

  

202.1 - забезпечення надання комплексної 

соціальної підтримки учасникам АТО, 

членам їх сімей та членам сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь в АТО 

(у т. ч. надання психологічних, юридичних, 

соціально-педагогічних та ін. видів 

соціальної допомоги); 
2018 Виконано  

Соціальні педагоги закладів загальної 

середньої освіти ведуть «Паспорт 

школи», у якому зазначається облік дітей 

із сімей відповідної категорії та 

здійснюється соціально-педагогічний 

супровід.  

Практичні психологи  ЗЗСО, за запитом 

батьків, проводять психологічне 

консультування, діагностування та 

відповідну корекційно-розвивальну 

роботу з дітьми з сімей учасників АТО.  

Діти з сімей учасників АТО: 

- відпочили на безоплатній основі в 

таборах відпочинку з денним 

 



7 

 

 

№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

перебуванням дітей на базі ЗЗСО 

міста Києва (270 дітей, червень 2018 

року); 

- відвідали новорічно-різдвяні святкові 

заходи (діти з сімей учасників АТО – 

учні ЗЗСО та ПТО, 16–27.12.2018). 

202.2 - розв’язання нагальних проблем 

внутрішньо переміщених осіб (у т. ч.: 

постановка, облік та забезпечення 

соціальних виплат, вирішення питань 

забезпечення житлом, надання медичної 

допомоги, влаштування дітей до освітніх 

закладів, послуги з працевлаштування); 

2018 Виконано 

Для забезпечення продовження навчання 

та здобуття освіти громадянами України, 

які переселяються з тимчасово 

окупованих територій та районів 

проведення операції об’єднаних сил, до 

закладів освіти столиці зараховано 11 555 

учнів (студентів, вихованців): 

- заклади дошкільної освіти – 3110 

вихованців;  

- заклади загальної середньої освіти – 

8070 учнів;  

- заклади професійної(професійно-

технічної) освіти – 189 учнів;   

- Київський університет імені Бориса 

Грінченка – 186 студентів. 

 

Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві 

Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань 

217 Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES 

та виконання цілі «90-90-90» –  

безперервного каскаду заходів з 

профілактики, догляду та лікування, 

спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-

інфекції/СНІДу. 2018 Виконано 

У закладах освіти міста Києва на 

постійній основі організовано соціально-

психологічний супровід учасників 

освітнього процесу. Проводиться 

роз`яснювальна робота та тематичні 

виховні заходи (бесіди, лекції, правові 

конкурси, вікторини, квести, ігри, 

змагання тощо), спрямовані на 

збереження і зміцнення здоров`я дітей та 

учнівської молоді, формування здорового 

способу життя підростаючого покоління; 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

забезпечено участь учнівської  молоді в 

просвітницько-оздоровчих програмах: 

«Рівний – рівному», «Школярі Києва - за 

здоровий спосіб життя», «Молодь на 

роздоріжжі», «Школа проти СНІДу», 

«Європейська мережа шкіл сприяння 

здоров`я», «Діалог» тощо.  

У закладах загальної середньої освіти 

міста впроваджується профілактична 

програма виховання учнів «Відверта 

розмова». На інтегрованих уроках у 

форматі інтерактивних форм 

здійснюється первинна профілактика 

ризиків стосовно здоров`я сучасної 

молоді.  

Під час підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка педагогічні працівники 

столиці вивчають тематичні модулі 

«Інтерактивні методи викладання основ 

здоров`я та формування здорового 

способу життя в учнів», «Формування 

здорового способу життя серед шкільної 

молоді та студентів». Науково-

методичним центром практичної 

психології та соціальної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка проводяться тематичні 

засідання у форматі «круглого столу», 

семінари, тренінги, зокрема, щодо 

профілактики ВІЛ/СНІДу, інших 

небезпечних хвороб. 

Оперативна ціль 3. Просування здорового способу життя серед мешканців міста 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Завдання 3.1. Популяризація здорового способу життя 

229 

 

Продовження інформування дітей про 

здоровий спосіб життя, зокрема, проведення 

у ЗДО 2–3 рази на тиждень занять з фізичної 

культури та з виховання свідомого ставлення 

до оздоровлення. 

2018 Виконано  

 У закладах дошкільної освіти 

проводяться:  

- щоденна ранкова гімнастика та 

гімнастика після денного сну, заняття 

фізичною культурою,  рухливі та 

спортивні ігри, загартовуючі заходи, 

фізичні хвилинки та паузи між 

заняттями, фізкультурні комплекси під 

час прогулянок;  

- бесіди, спрямовані на формування 

знань про здоровий спосіб життя, 

спортивні розваги, свята, змагання, 

спартакіади;  

- районні спартакіади дітей дошкільного 

віку;  

- районні та міський огляд-конкурс на 

кращий стан фізичного виховання в 

закладах дошкільної освіти спільно з 

Київським міським відділенням 

Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки 

України. Взяли участь 133 колективи 

дитячих садків; ЗДО № 285 та № 33 

визнані переможцями міського 

конкурсу. У Всеукраїнському огляді-

конкурсі ІІ місце посів заклад 

дошкільної освіти № 33 (січень-квітень 

2018 року);  

- ярмарок педагогічних ідей «Сучасне 

нетрадиційне обладнання для 

організації фізкультурної роботи у 

закладах дошкільної освіти». Взяли 

участь 59 закладів, 

переможцем  визнано ЗДО № 419 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

(лютий-березень 2018 року). 

Переможці нагороджені велобігами, 

самокатами.  

Проведено літнє оздоровлення: 

відповідно до режиму роботи закладів 

максимальна кількість навчально-

виховної діяльності з дітьми 

організовувалася на свіжому повітрі (з 

01.06. по 31.08.2018 року).  

За кошти Гранту Київського міського 

голови у ЗДО № 142 Подільського району 

облаштовано велобіжну доріжку та 

придбано дитячі велосипеди, самокати 

тощо;  у ЗДО № 726 закуплено покриття 

для спортивного майданчика; у ЗДО № 12 

закуплено обладнання для облаштування 

мотузкового парку 

234 

 

Забезпечення функціонування спортивних 

гуртків в ЗНЗ з метою залучення дітей та 

підлітків до систематичних занять фізичною 

культурою та спортом. 

2018 Виконано  

У закладах загальної середньої освіти 

забезпечено організацію гурткової роботи 

з дітьми на безкоштовній основі з идів 

спорту: футбол, баскетбол, волейбол, 

легка атлетика, настільний теніс/теніс, 

східні єдиноборства, туризм, спортивне 

орієнтування, хореографія, спортивні 

танці, спортивні та рухові ігри, плавання,  

художня та спортивна гімнастика та інші. 

 

Завдання 3.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення 

237 

 

Використання спортивних залів та 

майданчиків ЗНЗ для тренувань ДЮСШ у 

вільний від занять час. 
2018 Виконано  

Дитячо-юнацькі спортивні школи 

комунальної форми власності 

використовують спортивні зали та 

майданчики 235 закладів загальної 

середньої освіти м. Києва для проведення 

навчально-тренувальних занять  з 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

вихованцями (відповідно до рішення 

Київської міської ради від 08.02.2018 № 

21/4085 "Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 21.04.2015 № 

415/1280 "Про затвердження Положення 

про оренду майна територіальної громади 

міста Києва"). 

Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля 

Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля 

Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста 

257 Інтеграція екологічної та кліматичної 

складової в освітній простір міста.  
2018 Виконано  

У закладах освіти проводяться 

інформаційно-просвітницькі та виховні 

заходи з питань екологічного виховання 

дітей та учнівської молоді 

 

Сектор 2.8. Освіта 

Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу 

Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти 

315 

 

Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч. шляхом 

будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та відновлення непрацюючих 

закладів. 

2018 Виконано  

У ЗДО створено 1940 місць: 

- завершено будівництво та введено в 

експлуатацію заклад № 315 

Дарницького району (260 місць);  

- відновлено роботу ЗДО № 486 (55 

місць), № 104 (75 місць) Подільського 

району; №260 (220 місць), № 598 (100 

місць)  Оболонського району; № 220 

(приватний заклад «Розумка» на 80 

місць), № 680 (100 місць) 

Дніпровського району, № 179 

Святошинського району (220 місць) та 

№ 48 Печерського району (35 місць); 

- реорганізовано навчально-

реабілітаційні центри № 6, 5, 17, 

будинок дитини «Малятко»  та 

відкрито дошкільні підрозділи (50 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

місць); 

- відновлено роботу 37 груп у 31 

працюючому ЗДО  на 705 місць (№№ 

106, 773, 620, 150, 157, 667, 198, 580, 

274, 503, 535 (2), 559, 670 (2), 784, 

742(3), 752, 91 (2), 461, 559, 614, 665 

(2), 613, 664, 660, 602, 543, 34, 528, 721, 

743, 662);  

- відкрито дві додаткові групи (40 місць) 

після реорганізації у НВК «Перлина» та 

НВК  «Радосинь». 

У ЗЗСО: 

Триває: 

- реконструкція з добудовою 

загальноосвітньої школи № 23 (вул. 

Путивльська, 35, с. Биківня) у 

Деснянському районі. Замовник 

будівництва – Деснянська  РДА;  

- будівництво другого пускового 

комплексу розширення школи № 151 

(вул. Ліснича, 3) у Голосіївському 

районі. Замовник будівництва – 

Голосіївська РДА (за інформацією 

головних розпорядників коштів) 

Завершено роботи щодо:  

- будівництва та введення в дію 

новобудови ЗЗСО № 334 у 

Дарницькому районі на 1080 місць; 

- створення комунального закладу 

«Початкова школа № 332 Дарницького 

району» (рішенням КМР від 

19.07.2018  № 1353/5417). 

316 

 

Підтримка розвитку альтернативних форм 

освіти (у т. ч. приватних ЗДО та ЗЗСО)». 
2018-2020 Виконано  

У мережу закладів освіти введено: 

- 20 приватних закладів дошкільної 

освіти різних типів на 1145 місць: ЗДО 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

«Світ Кідз», «Креативні діти», 

«Джеронімо», «Обійми»,  «Дім малечі», 

«Мандаринка», «Грейсленд», 

«Джакомо», «Дивозаврик», «Ключик», 

«Юкреніан Глобал Скул», 

«Кудрявський», «Школа Монтессорі», 

«Розумка», «Кідс-Парк», «Дитячий 

садок «Холлі»», «Світ у кішенці», 

«Долоньки», НВК «Умі», ТОВ «Центр 

розвитку дитини «Монтессорі Кідс 

Спейс»; 

- 8 приватних закладів загальної 

середньої освіти: «Гімназія «А+», 

заклад освіти І ступеня «Рікікі», 

«Початкова школа «Атлантика», «Ліко-

школа», «Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступеня: початкова школа, 

гімназія, ліцей – «Науково 

дослідницька школа «Базис», «Заклад 

загальної середньої освіти-початкова 

школа «Ключик», «Приватний заклад 

загальної середньої освіти «Гімназія 

«Кідслайф скул», «Навчальний заклад 

«Освітні технології»». 

Упродовж 2018 року 94 суб’єктам 

господарювання (освітнім закладам) 

видано  ліцензії на здійснення освітньої 

діяльності у сфері дошкільної та повної 

загальної середньої освіти. 

317 

 

Трансформація мережі інтернатних закладів, 

розвиток мережі спеціальних та інклюзивних 

класів у ЗЗСО. 2018-2020 Виконано 

Відкрито: 

- 370 інклюзивних класів у 120 закладах 

загальної середньої освіти в яких 

навчаються 741 дітей з особливими 

освітніми потребами;  

- 72 спеціальних класи для 745 дітей з 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

особливими освітніми потребами у 20 

закладах загальної середньої освіти. 

318 

 

Підтримка діяльності закладів позашкільної 

освіти як центрів виховної роботи та 

поширення неформальної освіти. 

2018 Виконано  

У системі освіти міста Києва функціонує 

41 заклад позашкільної освіти 

комунальної форми власності, з них: 

- 5 закладів міського;  

- 36 – районного підпорядкування. 

Відповідно до рішення Київської міської 

ради від 21.11.2017 № 495/3502 у І 

кварталі 2018 року відкрито Центр 

позашкільної освіти Дарницького району.  

Позашкільною освітою в місті Києві 

охоплено 76493 вихованці, які 

відвідували 4 939 гуртків. 
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Створення новітніх центрів професійно-

технічної освіти для забезпечення потреб 

ринку праці. 

2018 Виконано  

Створено навчально-практичні центри за 

кошти державного бюджету (наказ 

ДОНМС від 05.03.2018 № 182) на базі 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти міста Києва за 

галузевим спрямуванням: 

- Державного навчального закладу 

«Київський центр професійно-технічної 

освіти» за професією «Токар. 

Свердлувальник»; 

- Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального 

господарства за професією 

«Електрозварник ручного зварювання. 

Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних зварювальних 

машинах. Зварник». 

 

Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів 
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Модернізація лабораторій та комп’ютерних 

класів, забезпечення НЗ сучасними 
2018 Виконано  

З метою модернізації лабораторій і  
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

навчальними засобами. комп’ютерних класів та забезпечення 

закладів освіти сучасними навчальними 

засобами проведено організаційні заходи 

із закупівлі обладнання.  

Районними в місті Києві державними 

адміністраціями здійснено виконання 

програм:  

- «Новий освітній простір»; 

«Створення профільних STEM та STEAM 

- центрів при спеціалізованих школах, 

ліцеях, гімназіях, позашкільних закладах 

освіти». 
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Підвищення ефективності функціонування 

навчальних закладів за рахунок 

впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій (у т. ч. удосконалення і розвиток 

автоматизованих систем «Електронний 

дитячий садок» тощо). 

2018 Виконано  

Протягом звітного періоду:  

- забезпечено функціонування системи 

запису в дитячий садок через веб-

портал «Дошкільні заклади Києва». 

Сформовано технічні вимоги щодо 

створення електронного реєстру учнів 

міста;  

- створено новий статистичний модуль 

для збору та перегляду даних, зокрема  

«Вільні місця»;   

- поліпшено та розширено функціонал 

«Кабінету» керівників ЗДО (швидке 

анулювання та виправлення невірно 

внесених даних);  

- додано функцію «Користувачі» для 

швидкого пошуку конкретної дитини в 

конкретному ЗДО;   

- проведено нараду з представниками 

компаній Kidsoft щодо поліпшення 

сервісу інформування громадян про 

роботу та функціонал системи 

електронного запису до  закладів 

Листом від 16.07.2018 № 063-

7603 Департаментом освіти і 

науки надано пропозиції 

визначити виконавцем цього 

заходу Департамент 

інформаційно-

телекомунікаційних технологій 

(далі – ДІКТ) у зв’язку з тим, 

що у рамках  створення 

платформи «Єдиний освітній 

простір м. Києва» система 

електронного запису  дітей до 

закладів дошкільної освіти  

«СЕЗ-ЗДО» передана ДІКТ, 

який спільно з КП ГІОЦ 

здійснює її адміністрування та 

технічний супровід системи 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

дошкільної освіти.  Створено відкриту 

групу  в Facebook, де проводяться 

консультування стосовно роботи в 

системі електронного запису до 

садочків.   

Оперативна ціль 2. Підвищення актуальності та якості освіти 

Завдання 2.1. Забезпечення НЗ достатньою кількістю педагогічних кадрів 
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Підвищення рівня заробітної плати та 

введення систем мотивації працівників. 

2018 Виконано  

Щорічно у бюджеті міста Києва 

передбачаються надбавки педагогічним 

працівникам відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України: 

- від 23.03.2011 № 373 – у розмірі 20% за 

престижність праці;  

- від 30.08.2002 № 298 – у розмірі до 50% 

за складність та напруженість 

 

 

323 

 

Розробка і реалізація інноваційних програм 

професійного розвитку педагогічних кадрів. 

2018-2020 Виконано У проекті «Програма професійного 

розвитку педагогічного персоналу 

навчального закладу» взяли участь 22 

заклади загальної середньої освіти м. 

Києва.  

Протягом 2018 року в межах 

експерименту Інститутом післядипломної 

педагогічної освіти проведено: 

- 16 опитувань у форматі фокус-груп, за 

результатами яких розроблено 7 нових 

тренінгових програм;  

- анкетування та підготовлено аналітичні 

довідки для 14 закладів загальної 

середньої освіти, що беруть участь в 

експерименті. Всього опрацьовано 2500 

анкет. Розроблено гайд  глибинного 

інтерв’ю для вивчення стратегій 

поведінки педагогічних працівників на 

ринку освітніх послуг. За результатами 

 



17 

 

 

№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

реалізації Програми підготовлено 

рукопис посібника для тренерів 

Програми, методичні рекомендації для 

керівників ЗЗСО, програма «Школа 

освітніх тренерів». 

Для реалізації стратегічних 

трансформацій у системі післядипломної 

педагогічної освіти Інститут створив 

модель курсів, яка передбачає:  

- е-реєстрацію педагогів, вивчення та 

врахування потреб і запитів педагогів;  

- вибір педагогами місця, форми та 

змісту навчання;   

- формування індивідуальної освітньо-

професійної траєкторії (наявні 

інваріантна і варіативна складові 

навчального плану);  

- залучення педагогів-практиків та 

партнерських інституцій;  

- побудову навчальних модулів на 

компетентнісній основі та віддалений 

моніторинг діяльності.  

Педагогам запропоновано 322  

навчальних модулі на компетентнісній 

основі для варіативної складової курсів 

підвищення кваліфікації. Оновлено зміст 

курсів відповідно до вимог концепції 

«Нова українська школа»  (50% 

загального обсягу).  

Педагог може самостійно обрати час 

проходження інваріантної складової 

курсів, а також, незалежно від фаху, 5 

навчальних модулів із 322 й відразу 

отримати направлення, яке стає його 

індивідуальним навчальним планом.  
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Інститутом післядипломної педагогічної 

освіти КУ імені Бориса Грінченка: 

- розроблено Регіональну освітню 

програму організації і проведення 

підвищення кваліфікації  психологів, 

які супроводжують початкові класи 

«Психологічна готовність до 

інноваційних змін в умовах 

реформування освіти» та проведено 

навчання 1 групи психологів-тренерів  

(листопад 2018 року); 

- розроблено та затверджено низку 

регіональних освітніх програм 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, які навчають учнів перших 

класів відповідно до Концепції «Нова 

українська школа»: вчителів 

початкових класів, фізичної культури, 

інтегрованого курсу «Мистецтво». 

Проведено навчання педагогів-тренерів 

(грудні 2018 року).  

За оновленою моделлю курсів 

підвищення кваліфікації у 2018 році 

навчалося: 

- 7000 педагогів столиці; 

- 4800 педагогів за програмою 

підготовки вчителів за програмою 

НУШ (за рахунок субвенції МОНУ); 

- 140 педагогічних працівників 

пройшли курси підвищення 

кваліфікації з інклюзивного навчання. 

324 

 

Професійна підготовка кваліфікованих 

спеціалістів та підвищення кваліфікації 

працівників освіти. 

2018 Виконано  

Інститутом післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Бориса Грінченка проведено: 

- підготовку 62 тренерів, які навчають 

учителів початкових класів; 

- курси підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи для учнів 

перших класів у 2018/2019 

навчальному році; 

- підвищення кваліфікації 1,2 тис. 

вчителів, які  навчають учнів 1-х 

класів з 1 вересня 2018 року;  

- І та ІІ сесію навчання 385 заступників 

керівників ЗЗСО з початкової освіти; 

- навчання 1,5 тис. учителів іноземних 

мов початкової школи; 

- навчання асистентів вчителів 

інклюзивних класів та педагогів/ 

Проведено навчання для 102 

педагогів;  

- 2 сесії циклу тренінгів для вчителів 

початкової школи за програмою 

«Вчимося жити разом»; 

- підвищення кваліфікації 755 2150 

педагогів за спеціальностями: 

вихователі ЗДО, вихователі груп 

раннього віку ЗДО, вихователі груп 

продовженого дня, музичні керівник 

ЗДО, вчителі фізичного виховання, 

вчителі математики, вчителі біології, 

вчителі англійської, української мови; 

- навчання 22 психологів-тренерів, які 

супроводжують початкові класи 

«Психологічна готовність до 

інноваційних змін в умовах 

реформування освіти»; 

- настановчу конференцію для 360 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

керівників закладів загальної 

середньої освіти м.Києва, які 

підвищують кваліфікацію у 2018/2019 

н.р.  

- навчання 1784 вчителів початкових 

класів, які навчатимуть учнів перших 

класів у 2019/2020 та учителів 

початкових класів, які проходять 

підвищення кваліфікації у 2018/2019 

н.р.  

- навчання 340 педагогів початкової 

школи, які викладають інтегрований 

курс «Мистецтво». 
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Створення стимулів для залучення 

досвідчених професіоналів і практиків до 

викладання у навчальних закладах, у т. ч. 

іноземців. 

2018 Виконано  

Досвідчені професіонали і практики 

залучалися до організації і проведення 

фестивалю стартапів «Сlass ідея», 

освітнього фестивалю управлінської 

майстерності «Kyiv EdFest», конкурсу 

дизайн-проектів серед закладів освіти 

«Kyiv EdSpace», проведення серпневої 

педагогічної конференції, щорічного 

загальноміського конкурсу на отримання 

грантів Київського міського голови у 

галузі освіти та нагороджені подяками 

Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

 

Завдання 2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм 
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Реалізація концепції реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

2018 Виконано  

У звітному періоді першокласники 48 

закладів загальної середньої освіти 

м. Києва та понад 70 вчителів брали 

участь у Всеукраїнських педагогічних 

експериментах: 

- «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти» (4 

заклади); 

- «Змістовно-методичне забезпечення 

ціннісно-орієнтованого інтегрованого 

навчання за програмою «Початкова 

школа: освіта для життя» (44 заклади); 

- щодо впровадження в 2-х класах 

Державного стандарту початкової 

освіти «Нова українська школа» беруть 

(30 закладів). 

Розпочато навчання 33,4 тис. 

першокласників за освітньою програмою 

«Нова українська школа» всіх ЗЗСО міста 

Києва (з 1 вересня 2018 року). 

Організовано та проведено:  

- роботу з проходження курсів 

підвищення кваліфікації (очна форма) 

всіма вчителями ЗЗСО м. Києва, які 

навчатимуть учнів перших класів у 

2018-2019 навчальному році;  

- навчання тренерів-педагогів за 

модулем «Гра по-новому, навчання по-

іншому в освітньому просторі «Нової 

української школи»;  

- навчання 34 тис. першокласників за 

освітньою програмою «Нова українська 

школа»; 

- нараду-семінар для заступників 

директорів початкових класів ЗЗСО м. 

Києва з питань вибору освітніх програм 

та створення освітнього середовища.  
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Створення міського ресурсного центру для 

дистанційного навчання та самоосвіти. 
2018 Виконано  

У місті Києві реалізується 

проект «Дистанційний екстернат для 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

учнів 5-11 класів, що мешкають у зоні 

АТО і неконтрольованій території 

України» у межах регіонального 

експерименту «Модель столичного 

центру відкритої освіти в умовах 

розвитку інформаційного суспільства».  

З метою реалізації проекту створено сайт 

«Столичний центр відкритої 

освіти» (vo.ippo.kubg.edu.ua), де 

розміщено:  

- атестаційні контрольні роботи для 

учнів дистанційної форми екстернату; 

- презентації та розробки уроків, 

методичні рекомендації для вивчення 

предметів; 

- розклад ДПА для учнів 9 класів; 

- теми випускних робіт та приклади їх 

оформлення; 

- матеріали тренінгів «Організація 

дистанційного навчання в школі» та 

«Компетентнісні задачі на уроках 

інформатики»; 

- інформацію щодо умов проходження у 

2018-2019 н. р. дистанційного 

екстернату; 

- методичні ресурси для створення 

дистанційних курсів; 

- онлайн консультації і уроки української 

мови.  

Матеріали на сайті постійно 

оновлюються. 
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Стимулювання інноваційної та 

дослідницької діяльності в навчальних 

закладах. 
2018 Виконано  

Здійснювалася дослідно-

експериментальна робота: 

- регіонального рівня у 57 закладах; 

- всеукраїнського рівня у 52 закладах. 

 

http://vo.ippo.kubg.edu.ua/
http://vo.ippo.kubg.edu.ua/archives/1682
http://vo.ippo.kubg.edu.ua/archives/1682
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Проведено: 

- засідання експертної комісії з 

проведення дослідно-експериментальної 

роботи у закладах освіти м. Києва. 

Рішенням експертної комісії затверджено 

заявки і програми на проведення 

дослідно-експериментальної роботи; 

щорічний загальноміський конкурс 

проектів на отримання грантів Київського 

міського голови за напрямами «Здорова 

дитина», «Чуйне серце», «Заклад з 

ідеєю», «Перспектива освіти». За 

результатами конкурсу видано 

розпорядження Київського міського 

голови від 03.05.2018 № 293 «Про 

присудження грантів Київського міського 

голови у галузі освіти у 2018 році». 
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Розвиток єдиної інформаційної системи 

управління освітою у місті, в тому числі 

впровадження електронних форм освіти. 

2018 Виконано  

У звітному періоді вивчався досвід 

впровадження електронних форм освіти 

для підготовки та реалізації проекту в 

місті Києві. 

Налагоджено співпрацю з Департаментом 

з питань реєстрації в частині отримання 

даних про учнів з Реєстру територіальної 

громади Києва. Спільно з КП «ГІОЦ» 

сформовано єдиний освітній реєстр міста 

Києва. 

Сформовані технічні вимоги до системи  

електронного реєстру дітей м. Києва.  

КП ГІОЦ проведено закупівлю та 

укладено договір від 10.10.2018 на 

створення зазначеної системи.  

Проведено нараду за участі 

представників всіх районних управлінь 

освіти м. Києва щодо функціоналу та 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

можливостей розвитку програмного 

забезпечення створеного реєстру 

територіальної громади м. Києва та його 

частини – реєстру дітей та учнів закладів 

освіти м. Києва (листопад 2018 року).  

Завдання 2.3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва: 

330 

 

Проведення освітніх заходів, націлених на 

піднесення престижу української мови, 

культури, історичної пам’яті. 

2018 Виконано  

Проведено: 

- до Міжнародного дня рідної мови 

«Зустріч у музеї» лідерів учнівського 

самоврядування Києва з Галиною 

Яблонською – народною артисткою 

України, В’ячеславом Васильченком – 

українським письменником та Мар’яною 

Ангеловою – завідувачем науково-

методичного центру тележурналістики 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

- XVII Міський конкурс читців, 

присвячений творчості Тараса Шевченка; 

- круглий стіл «Виховання на цінностях 

– виховання громадянина» для 

методистів районних науково-

методичних центрів, заступників 

директорів з виховної роботи, голів 

методичних об’єднань класних 

керівників та педагогів-організаторів 

закладів загальної середньої освіти, 

заступників директорів з навчально-

виховної роботи закладів позашкільної 

освіти; 

- традиційний конкурс з українознавства 

для учнів  

8-11 класів шкіл м. Києва; 

- круглий стіл «Виховання на цінностях 

– виховання громадянина» для 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

методистів районних науково-

методичних центрів, заступників 

директорів з виховної роботи, голів 

методичних об’єднань класних 

керівників та педагогів-організаторів 

закладів загальної середньої освіти, 

заступників директорів з навчально-

виховної роботи закладів позашкільної 

освіти; 

- VІІ Міську профорієнтаційну гру 

«Мистецька фортеця»; 

- Міський фестиваль дитячої творчості 

«Як тебе не любити, Києве мій!»; 

- II Міжнародний дитячо-юнацький 

фестиваль-конкурс народної музики 

«ZOLOTE ZERNO» тощо. 

Забезпечено участь учнівської молоді у:  

- закритті ІІІ Всеукраїнського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

піднятті Державного Прапора України та 

вручення Київським міським головою В. 

Кличком паспортів громадянина України 

кращим учням закладів загальної 

середньої освіти міста Києва тощо. 
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Налагодження співпраці між навчальними 

закладами Києва та іншими регіонами 

України з метою обміну педагогічним 

досвідом для об’єктивного висвітлення 

української історії та державності, 

популяризації української мови. 

2018 Виконано  

За звітний період налагоджено співпрацю 

між навчальними закладами Києва та 

іншими регіонами України. 

Зокрема, під час проведення фестивалю 

управлінської майстерності «Kyiv 

EdFest» проведено зустріч делегацій 

освітян: 

- Артемівського навчально-виховного 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

комплексу Станично-Луганського 

району Луганської області;  

- навчально-виховного комплексу 

«Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - ліцей імені 

В.О.Сухомлинського». У рамках візиту 

педагогічні працівники школи-партнера 

зустрілися у МОНУ з Міністром Л. 

Гриневич, у КМДА з Н. Шульгою, 

депутатом Київради, секретарем 

Постійної комісії з питань освіти, 

науки, сім’ї, молоді та спорту. 

Забезпечено участь лідерів учнівського 

самоврядування закладів освіти міста 

Києва (10 осіб) у Всеукраїнському зборі 

лідерів учнівського самоврядування 

«Права людини». 
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Інтеграція патріотичного виховання у 

навчальний процес, підтримка молодіжних 

патріотичних організацій. 

2018 Виконано  

Проведено та реалізовано: 

- молодіжну акцію «Живий ланцюг 

соборності» спільно з громадською 

спілкою «Центр національно-

патріотичного виховання»;  

- патріотичну вишкіл-гру «Козак-Квест»; 

- міські етапи:  Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв закладів 

освіти «Край, в якому я живу»; 

Всеукраїнського фізкультурно-

патріотичного фестивалю школярів 

України «Козацький гарт 2018»; 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

- міські військово-спортивні змагання 

серед учнівської молоді міста Києва 

«Честь і звитяга», присвячені 100-
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

річчю бою під Крутами; 

- заходи до Дня: Соборності України, 

пам’яті Героїв Крут, Героїв Небесної 

сотні; 

- церемонію нагородження переможців і 

учасників військово-спортивного 

національно-патріотичного конкурсу 

«Честь та звитяга»; 

- проекти: до Дня українського 

добровольця «Сила патріотизму», «Ми 

– разом!»;  

- дитячий зліт-фестиваль «Київ єднає 

друзів», присвячений 60-річчю 

Київського центру дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання. 

Забезпечено участь учнівської молоді у:  

- церемоніях: закриття ІІІ 

Всеукраїнського етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»); 

підняття Державного Прапора України 

та вручення паспортів громадянина 

України кращим учням закладів 

загальної середньої освіти Києва 

Київським міським головою В. 

Кличком; 

- Міському національно-патріотичному 

фестивалі «Патріотичний NON-STOP» 

до Дня Захисника України;   

- Патріотичному проекті «Сила 

нескорених» до Дня Захисника України 

та Дня українського козацтва;  

- Арт-фестиваль «Веремія»;  

- «Зустріч у музеї» до Дня української 



28 

 

 

№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

писемності та мови;  

- Міських військово-спортивних змагань 

з вогневої підготовки «Снайпер столиці 

– 2018» до Дня Збройних Сил України; 

- зустрічі з представниками громадських 

організацій щодо співпраці з 

проведення етапів Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);   

- новорічно-різдвяних заходах для дітей, 

які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки;  

IV Форумі українських патріотичних 

справ «Ми – українці!». 

Завдання 2.4. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці 

333  

 

Посилення співпраці між навчальними 

закладами та науково-дослідницькими 

установами/підприємствами з метою 

професійного спрямування учнівської молоді 

2018 Виконано  

На базі ПАТ «Київський завод «Радар» 

діє навчально-виробнича ділянка для 

проходження виробничого навчання та 

виробничої практики учнів - практикантів 

закладів професійної освіти з професії 

«Верстатник широкого профілю».  

Відповідно до Меморандуму, укладеного 

між Будівельною палатою України та 

Громадською спілкою «Національне 

галузеве партнерство в легкій 

промисловості України» між закладами  

професійної освіти активізовано нові 

взаємовигідні стосунки для проведення 

роботи з професійної орієнтації молоді. 

Для проведення професійно-практичної 

підготовки здобувачів освіти спільно з 

об’єднаннями роботодавців, 

підприємствами, установами, 

організаціями в закладах професійної 

освіти запроваджено елементи дуальної 

 



29 

 

 

№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

форми навчання. 

Проведено екскурсії для учнів 9-х, 11-х 

класів  закладів загальної середньої 

освіти в рамках проекту роботодавців м. 

Києва «Сучасна профорієнтація 

школярів» спільно з ПАБ «Українська 

залізниця» та Національним галузевим 

партнерством в легкій промисловості 

України «Fаshion Globus Ukraine». 

1 2 3 4 5 6 

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва 

Оперативна ціль 2: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу 

Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва 

13 Розробка і подання до центральних органів 

виконавчої влади дерегуляційних ініціатив 

(у т. ч. щодо спрощення адміністративних 

процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням 

та закриттям бізнесу). 

  

 Відповідно до Положення про 

Департамент освіти і науки 

розробка і подання до 

центральних органів виконавчої 

влади дерегуляційних ініціатив 

не належить до повноважень 

ДОН. 

14 Прозоре обговорення проектів регуляторних 

актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. 

за рахунок залучення суб’єктів 

господарювання міста Києва та їх об’єднань 

до оцінки витрат та економічних вигід 

«Аналіз затрат і вигід» та М-Тесту). 

2018  Виконано  

Проведено прозоре обговорення проекту 

рішення Київської міської ради «Про 

затвердження Порядку здійснення 

видатків на дошкільну освіту у місті 

Києві на основі базового фінансового 

нормативу бюджетної забезпеченості». 

 

15 Співпраця КМДА з Радою бізнес-

омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній 

групі окремих скарг підприємців, поданих 

суб’єктами підприємництва на дії чи 

бездіяльність КМДА). 

 

  Не належить до компетенції 

ДОН. 

 

Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу 

17 Розвиток та розширення напрямків    Не належить до компетенції 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

діяльності КП «Київський міський бізнес-

центр» (у т. ч. ремонт приміщення (сума 

капітальних вкладень буде надана додатково, 

в разі її визначення)) 

ДОН. 

 

18 Проведення консультацій та навчання 

малого і середнього бізнесу з питань 

провадження підприємницької діяльності. 
 

  Не належить до компетенції 

ДОН. 

 

Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини 

Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади 

Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва 

83 Запобігання прийняттю сумнівних / 

протизаконних рішень КМР / структурними 

підрозділами КМДА (вплив міського голови 

на ці процеси, зокрема через механізм вето). 

  

 Не належить до компетенції 

ДОН. 

 

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

Сектор 2.7. Адміністративні послуги 

Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг 

Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг 

307 Реалізація рішення Київської міської ради 

«Про визначення переліків адміністративних 

послуг, які надаються через центри надання 

адміністративних послуг в місті Києві». 

  

 Не належить до компетенції 

ДОН. 

 

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста 

Умова 1. Фінансове забезпечення 

394 

 

Гармонізація міських програм з 

положеннями Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року.  

2018  Виконано  

За звітний період Департаментом освіти і 

науки при формуванні тематики науково-

дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, що виконувалися протягом 2018 

року у Комунальній науково-дослідній 

установі «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста», 

замовлено розробку Міської комплексної 

цільової програми «Освіта Києва. 2019-

2023 роки» з урахуванням положення 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року. 

Розроблено проект Міської комплексної 

цільової програми «Освіта Києва. 2019-

2023 роки». Проведено спільне засідання 

робочої групи, членів Колегії 

Департаменту освіти і науки, фахівців 

структурних підрозділів КМДА з 

обговорення проекту Міської 

комплексної цільової програми «Освіта 

Києва. 2019-2023 роки». Проект програми 

було розміщено на веб-сайті 

Департаменту освіти і науки для 

обговорення громадськості.  

На пленарному засіданні Київська міська 

рада затвердила Міську комплексну 

цільову програму «Освіта Києва. 2019–

2023 роки», фінансування якої визначено 

на рівні 52,4 млрд грн (18 грудня 2018 

року).  

397 

 

Реалізація пілотних проектів із 

застосуванням механізму державно-

приватного партнерства. 
  

Протягом звітного періоду проекти із 

застосуванням механізму державно-

приватного партнерства не 

реалізовувалися. 

Не належить до компетенції 

ДОН. 

 

398 Проведення та участь у заходах, 

направлених на посилення співпраці з 

міжнародними фінансовими організаціями і 

донорами:  

  

  

398.1 - проведення презентацій проектів за 

стратегічними секторами міського розвитку 

за участі ключових донорів, які представлені 

в Україні; 

2018  Виконано  

Протягом звітного періоду презентації 

проектів за стратегічними секторами 

міського розвитку за участі ключових 

донорів, які представлені в Україні не 

проводились 

Не належить до компетенції 

ДОН. 

 

398.2 - реалізація проектів із залучення коштів 

міжнародних фінансових організацій та 
2018  Виконано  

Протягом звітного періоду реалізація 

проектів із залучення коштів 

Не належить до компетенції 

ДОН. 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

донорів. міжнародних фінансових організацій та 

донорів не здійснювалась. 

 

399 Залучення в установленому порядку коштів 

приватних компаній до фінансування 

міських проектів у якості 

спонсорської/меценатської допомоги.  

  

Протягом звітного періоду залучення 

коштів приватних компаній до 

фінансування міських проектів у якості 

спонсорської/меценатської допомоги не 

здійснювалась 

Не належить до компетенції 

ДОН. 

 

Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом 

Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів 

400 Активізація роботи з існуючими партнерами 

та пошуку нових на національній та 

міжнародній арені для реалізації спільних 

проектів та обміну досвідом (у т. ч. через 

співпрацю з асоціаціями, містами-

побратимами тощо) 

2018  Виконано  

Департамент освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) активно співпрацює з 

Департаментами освіти, закладами освіти 

та громадськими організаціями 

зарубіжних країн. 

 

Діючі угоди між 

Департаментом освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) (Україна) та: 

- Департаментом освіти, 

культури та спорту міста Вільнюса 

(Литовська Республіка) про 

співробітництво у сфері освіти 

(18.11.2013-31.12.2018); Департаментом 

освіти міста Таллінна (Естонія) про 

співробітництво у сфері освіти 

(12.11.2013-31.12.2018); Комітетом з 

освіти Мінського міського виконавчого 

комітету (Білорусь) про співробітництво 

у сфері освіти (01.11.2013-31.12.2018); 

Комітетом освіти, культури та спорту 

Ризької думи (16.01.2012-31.12.2022); 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Департаментом освіти міста Стамбул 

(Туреччина) (з 17.10.2003); Бюро Освіти 

Уряду міста Варшави (з 29.05.2008); 

- між Києвом, столицею України, 

та Мюнхеном, столицею Баварії, ФРН, 

про партнерство у галузі освіти та 

виховання (з 21.10.2009). 

Укладено угоди між управліннями освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій, закладів освіти міста 

Києва: 

-  із зарубіжними управліннями 

освіти; 

- із закладами освіти зарубіжних країн 

(236 угод);  

- з міжнародними громадськими 

організаціями та дипломатичними 

представництвами; 

Міжнародне співробітництво: 

- проведено: загальноміський 

конкурс-фестиваль «Діалог держав: 

партнерство в освіті» КПДЮ 

(25.04.2018); відкриту лекцію голови 

Представництва ЄС в Україні пана Хью 

Мінгареллі; студентський круглий стіл 

«Країни Європи та Америки: минуле та 

сучасність»; традиційний щорічний 

Фестиваль науки «Розвиток науки в 

умовах євроінтеграції» (20.05.2018); 

заходи щодо Днів європейської спадщини 

у закладах освіти міста Києва та 

Європейського тижня демократії (ІІІ 

Київський дитячо-юнацький форум М18 

«МЕНШІ 18 - МИ МОЖЕМО 

БІЛЬШЕ!»); 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

- взято участь у заходах, 

присвячених Дню Європи. 

Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики 

Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва 

405 Проведення консультацій з громадськістю 

щодо проектів муніципальних нормативно-

правових актів на ранніх етапах їх розробки 

зі встановленням вичерпного переліку 

випадків, коли такі консультації не 

проводяться. 
2018  Виконано  

Проведено консультації з громадськістю 

щодо проектів рішення КМР: 

-  «Про затвердження Порядку 

здійснення видатків на дошкільну 

освіту у місті Києві на основі 

базового фінансового нормативу 

бюджетної забезпеченості»; 

- «Про затвердження Міської 

комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки». 

 

406 

 

Створення умов для проведення громадської 

експертизи та оперативне і неухильне 

реагування влади на її висновки. 

  

Протягом звітного періоду проведення 

громадської експертизи ДОН не 

здійснювалося.  

 

407 Проведення соціологічних, аналітичних 

досліджень та опитувань. 

2018  Виконано  

Проведено 28 моніторингових 

досліджень, в яких взяли участь більш 

100 тис. учасників освітнього процесу.  

Напрями дослідження: 

- організаційні, психолого-педагогічні 

умови впровадження елементів е-

навчання в школі; 

- проблеми наступності: з початкової 

школи в основну; 

- перехід до навчання за Концепцією 

«Нова українська школа»: реалізація 

принципів наступності та послідовності 

між дошкільною та початковою 

освітою; 

- професійна орієнтація; 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

- стан харчування в закладах загальної 

середньої освіти; 

- організація освітнього процесу в 

початкових класах закладів загальної 

середньої освіти  м. Києва в рамках 

реформи «Нова українська школа. 

Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City 

Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними 

426 Навчання та підвищення кваліфікації 

персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-

технологій). 

2018  Виконано  

Підвищення кваліфікації державних 

службовців Департаменту освіти і науки 

здійснюється у  Київському міському 

центрі перепідготовки та  підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій згідно плану-

графіка.  

Протягом січня-грудня 2018 року 55 

працівників Департаменту підвищили 

кваліфікацію за різними програмами, а 

саме: 

- за професійними програмами – 4 

державних службовці; 

- за програмами короткотермінових 

семінарів – 9 державних службовців 

«Самоменеджмент державного 

службовця та посадової особи 

місцевого самоврядування», 

«Громадська експертиза: теоретичні та 

практичні аспекти», «Організація 

контролю та виконавської дисципліни в 

органах влади», «Діловодство та 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

культура українського ділового 

мовлення», «Цифрова грамотність 

публічних службовців. Smart –

технології», «Медіація. Мистецтво 

переговорного процесу»;   

- у тренінгу «Розвиток стресостійкості. 

Експрес-методи управління стресом» - 

15 державних службовців та 

«Комунакативні технології ефективної 

взаємодії з громадянами» - 20 

державних службовців; 

- з мовної підготовки з питань 

європейської інтеграції та 

євроатлантичного співробітництва (160 

годин) – 2 державних службовці; 

- участь у ІІІ етапі щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець» - 1 державний 

службовець (І місце у ІІ етапі); 

- участь у постійно-діючому семінарі 

«Організація роботи служб управління 

персоналом» (у тому числі за 

тренінговою програмою «Інноваційні 

технології управління персоналом» - 2 

державних службовці;  

- навчання уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції – 1 

особа; 

- навчання у сфері цивільного захисту (1 

державний службовець).   

 

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації 

430  

 

Проведення відкритих і прозорих конкурсів 

на зайняття посад державної служби в 

органах влади відповідно до вимог чинного 

законодавства України «Про державну 

службу». 

2018  Виконано  

Протягом 2018 року у Департаменті 

освіти і науки проведено 4  конкурси на 

зайняття вакантних посад державної 

служби в органах влади відповідно до 

вимог чинного законодавства України 

«Про державну службу». За результатами 

конкурсу призначено 7 осіб.  

 

Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади 

431  

  

Оптимізація організаційної структури 

органів міської влади (у т. ч. скорочення 

рівнів ієрархії, оптимізація кількості 

персоналу) та процесів управління містом з 

метою виключення дублювання 

повноважень управліннями та відділами, 

централізації / децентралізації 

адміністративних функцій (бухгалтерія, 

робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо).  
2018  Виконано  

З метою виключення дублювання 

повноважень управліннями та відділами, 

централізації / децентралізації 

адміністративних функцій (бухгалтерія, 

робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо) 

Департаментом освіти і науки 

здійснюється призначення та звільнення 

керівників закладів освіти міста Києва 

відповідно до розпорядження Київського 

міського голови від 13 червня 2018 року 

№ 363 «Про внесення змін до 

розпорядження Київського міського 

голови від 15 липня 2013 року № 118 

«Про порядок призначення та звільнення 

керівників підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста 

Києва». 

 

Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії 

433 Створення єдиної системи оперативного 

диспетчерського управління для інтеграції та 

підвищення якості й ефективності діяльності 

комунальних підприємств та служб міста. 

2018  

 До створення єдиної системи 

оперативного диспетчерського 

управління та наповнення не 

долучалися. 

Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій 

436 Розробка і впровадження системи 2018  Виконано  Надано щоквартально балансову  
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

управлінської звітності для комунальних 

підприємств міста Києва, які мають 

стратегічне значення для столиці у 

відповідності до міжнародних практик. 

звітності про діяльність КНП «Освітня 

агенція міста Києва»  

437 Створення наглядових рад у ключових 

комунальних підприємствах. 
2019-2020 

У процесі 

виконання 

Термін реалізації не наствав  

440 Розробка та затвердження стратегічних 

планів діяльності підприємств, установ, 

організацій комунальної власності м. Києва 

на середньострокову перспективу. 

2019-2020 
У процесі 

виконання 

Термін реалізації не наствав  

Завдання 5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень 

441 

 

Збір та систематизація даних, які 

використовують структурні підрозділи 

КМДА у своїй діяльності. 2018  Виконано  

Підготовлено аналіз: 

- змінюваності та якісний склад 

керівників закладів освіти; 

- контингенту учнів, студентів закладів 

освіти комунальної форми власності. 

 

Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста 

444 Забезпечення державної реєстрації речових 

прав територіальної громади м. Києва на 

об’єкти нерухомості комунальної власності 

та реєстрація цих прав.   

2018  Виконано  

Здійснено заходи щодо державної 

реєстрації речових прав на об’єкти 

нерухомості та земельні ділянки установ 

та закладів освіти, підпорядкованих ДОН. 

 

445 Створення бази даних майна територіальної 

громади міста Києва, із наповненням її 

інформацією щодо використання майна, у 

т. ч. управлінських рішень власника тощо, в 

рамках концепції Kyiv Smart Сity. 

  

 До створення бази даних майна 

територіальної громади 

міста Києва не долучалися. 

447 Підвищення фінансової та операційної 

ефективності діяльності комунальних 

підприємств міста Києва. 2019-2020 
У процесі 

виконання  

Після розробки та затвердження 

стратегічних планів діяльності 

підприємств буде підвищено фінансову 

та операційну ефективність діяльності 

КНП «Освітня агенція міста Києва» 

 

448 

 

Впровадження системи довгострокового 

планування діяльності комунальних 

підприємств міста Києва, які мають 

2019-2020 
У процесі 

виконання  

Після розробки та затвердження 

стратегічних планів діяльності 

підприємств буде впроваджено систему 
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№ п/п Назва завдання/заходу Програми1 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки2 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми3: 

- «Виконано»;  

- «Не виконано»;  

- «У процесі 

виконання» 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми4 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання5 

стратегічне значення для столиці. довгострокового планування КНП 

«Освітня агенція міста Києва» 

 

 

 

Бабінець Світлана Іванівна (ПІБ виконавця)            _______________ (підпис)  

 

278 00 41 (телефон виконавця) 
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Додаток 2 

Форма № 03-І 

 

Звіт 

про виконання індикаторів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  

на 2018-2020 роки за 2018 рік 

 

№ 

п/п 
Назва сектора / індикатора6 Одиниця виміру 

Значення індикатора 

Причини недосягнення 

прогнозних значень7 
План  

на 2018 

рік8 

Факт за 

2018 рік9 

1 2 3 4 5 6 

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 

172 Відсоток комунальних закладів та установ соціальної, 

культурної, медичної, освітньої, спортивної, 

торговельної, адміністративної сфер, в яких забезпечено 

доступність та комфортність для осіб з інвалідністю 

% 55 

10%, ЗДО 

39%, ЗЗСО  

100%, ЗПО 
 

Сектор 2.8. Освіта 

252 Кількість дітей у ЗДО на 100 місць  дітей 120 122 Обраховується один раз на рік до 

01 березня. Значення індикатора 

«122» станом на березень 2018 

року. Уточнені  дані буде надано 

додатково.  

253 Середній бал ЗНО серед випускників міста Києва з: 

української мови та літератури, математики, історії балів 156 154,4 

При плануванні значення 

індикатора було враховувано, що 

ЗНО складатимуть виключно 

випускники ЗЗСО. У 2018 році 

                                                           
6 У стовпці 2 – зазначається назва стратегічного сектору міського розвитку та/або розділу «Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста» та назва індикатора Програми, за 

яким звітується Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тощо. 
7 Якщо відповідальними виконавцями не досягнено прогнозне значення індикатора на відповідний звітний рік, то обов’язково заповнюється стовпчик 6 «Причини 

недосягнення прогнозних значень». 
8 У стовпці 4 – зазначається затверджене прогнозне значення індикатора на відповідний звітний рік. 
9 У стовпці 5 – зазначається фактичне значення індикатора за результатами відповідного звітного року. 
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№ 

п/п 
Назва сектора / індикатора6 Одиниця виміру 

Значення індикатора 

Причини недосягнення 

прогнозних значень7 
План  

на 2018 

рік8 

Факт за 

2018 рік9 

вперше до складання ЗНО 

залучені учні професійних 

(професійно-технічних) закладів 

освіти. Тому фактичне значення 

індикатора 2018 року менше на 

1,6 % за план.  

254 Частка випускників ЗЗСО, які отримали за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 

та літератури 160 балів і вище, до загальної кількості 

учнів, які проходили тестування з української мови та 

літератури 

% 30 59  

255 Кількість позашкільних  гуртків науково-технічного 

спрямування 

од. / до 

кількості ЗЗСО 
1,3 1,6  

256 Охоплення дітей позашкільною освітою % 32 32  

257 Частка приватних ЗДО у загальній кількості ЗДО 

м. Києва 

 

% 7 9,4  

258 Частка приватних ЗЗСО у загальній кількості ЗЗСО 

м. Києва 
% 11,0 13  

259 Кількість класів з інклюзивною формою навчання од. 240 370  

260 Забезпеченість учнів ЗЗСО комп’ютерами 

комп’ютерів / 

100 учнів 
24 10 

Причини недосягнення 

прогнозного значення: 

- значення індикатора «10» 

станом на 05.09.2018 року. До 

кінця 2018 року РУО закуплено 

комп’ютерну техніку. ДОН 

проводить обрахунки. Уточнені  

дані буде надано додатково; 

- збільшення кількості учнів на 

14 тис.; 

- збільшення вартості 
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№ 

п/п 
Назва сектора / індикатора6 Одиниця виміру 

Значення індикатора 

Причини недосягнення 

прогнозних значень7 
План  

на 2018 

рік8 

Факт за 

2018 рік9 

комп’ютерної техніки. 

261 Рівень середньомісячної заробітної плати працівників 

галузі освіти до середньомісячної заробітної плати в 

м. Києві 

% 83 74 

Відсутні нормативно-правові 

документи Уряду щодо 

підвищення заробітної плати.  

262 Охоплення дітей закладами дошкільної освіти  % 67 73,6  

 

 

 

Бабінець С. І.  
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