
Додаток  

Форма № 01–ЗВІТ (квартальна)  

 

Звіт  

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

за січень-березень 2020 року  

 

№ Назва завдання/заходу Програми 
Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 

Програми 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання 

1 2 3 4 5 
Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва 

11 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 

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН. 

12 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) 

2018-2020 За звітний період проєкти регуляторних актів Київської 

міської ради та КМДА не готувались та не 

обговорювались.  

 

13 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) 

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН. 

16 Проведення консультацій та навчання малого і 

середнього бізнесу з питань провадження 

підприємницької діяльності 

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

Сектор 1.3. Ринок праці  

39 Підвищення попиту на ринку праці за рахунок 

створення нових робочих місць у 

перспективних секторах економіки та залучення 

нових роботодавців до міста 

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН. 

41 Проведення моніторингу створення нових 

робочих місць за рахунок реалізації 

інфраструктурних та інвестиційних проектів 

міста  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН. 



43 Розвиток комунікацій між учасниками ринку 

праці (центрами зайнятості, роботодавцями, 

освітніми закладами, суб’єктами 

господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні, 

громадськими організаціями)  

2018-2020 За звітний період:  

- укладено 1585 угод з 1418 підприємствами, 

установами, організаціями різної форми власності та 

підпорядкування;  

- продовжується співпраця з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

незайнятого населення між Київським міським 

центром зайнятості та закладами  професійної 

(професійно-технічної) освіти за професіями «Кухар», 

«Кравець», «Перукар», «Візажист», «Манікюрник». 

 

49 Удосконалення професійної орієнтації 

населення, особливо молоді, на актуальні на 

ринку праці професії 

2018-2020 Проведено 24 тренінги з різних професій на базі 12  

закладів загальної середньої освіти міста Києва, в яких 

взяв участь 721 учень.  

 

Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини  

74 Запобігання прийняттю сумнівних / 

протизаконних рішень КМР / структурними 

підрозділами КМДА (вплив міського голови на 

ці процеси, зокрема через механізм вето)  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

Сектор 1.5. Туризм  

82 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  

2018-2020 Організовано та проведено: 

- конкурси: міський етап Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я 

живу»;  міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу 

«Україна – це ми!» до Дня Соборності України; 

міський конкурс відеоробіт до Дня пам’яті Героїв 

Крут; конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій з 

активним способом пересування «Мій рідний край»; 

міська гра-конкурс учнівської молоді міста Києва 

«Музейний квест»; участь у Всеукраїнському 

науково-технічному конкурсі «Еко-Техно Україна 

2020»; II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації 

«Керівник гуртка-2020».  

- фестивалі: творчий фестиваль «Ватра» до Дня пам’яті 

Героїв Небесної Сотні; відкритий міський 

методичний фестиваль закладів позашкільної освіти 

«Київ – М-Фест» (ІХ Відкритої міської методичної 

виставки) «Від Нової української школи до Нового 

українського позашкілля»; міський етап 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» в Деснянському районі.  

- проєкти: загальноміський проєкт «Герої Крут. За 

свободу та незалежність»; участь дитячих творчих 

колективів закладів освіти міста Києва у 

безперервному добовому онлайн марафоні 

 



вшанування пам'яті кіборгів-захисників Донецького 

аеропорту; загальноміський проєкт «Школа без 

булінгу. Сім’я без насильства. 366» (січень-березень); 

загальноміський національно-патріотичний 

відеопроєкт «Яке  прекрасне рідне слово! Воно - не 

світ, а всі світи.»; загальноміський проєкт «Все буде 

Добре! ОК».  

- змагання: міський етап Всеукраїнського спортивно-

масового заходу «Cool Games»;  участь у фінальному 

етапі ІІ Всеукраїнського спортивно-масового заходу 

серед школярів «Cool Games»; «Різдв’яний Кубок» з 

радіокерованих автомоделей багі; Чемпіонат м. Києва 

з настільного хокею; Всеукраїнські заочні змагання з 

радіозв’язку на коротких хвилях «Зимовий міні-тест 

ЮТ»; участь у Чемпіонаті України трасові моделі, 

національні класи, III ранг; участь у Кубку України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді; 

відкрита першість м. Києва з судномодельного спорту 

серед школярів і учнівської молоді; Міські відкриті 

змагання з вільнолітаючих, кордових та 

радіокерованих авіамоделей у приміщенні (фінал) 

тощо.   

- зустрічі, наради, конференції: з представниками 

учнівської молоді Києва та учасниками Революції 

Гідності; юридичний практикум «Як реагувати на 

повідомлення про булінг»; 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; нарада з питань організації та 

проведення етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

семінар-практикум «Інклюзивне середовище в закладі 

позашкільної освіти».  

83 Розширення пропозицій та промоція подій 

подієвого і ділового туризму з метою залучення 

потенційних інвесторів до їх проведення   

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН. 

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  

Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  

114 Проведення комплексної термомодернізації (у 

т.ч. із застосуванням ЕСКО-механізму)  

2018-2020  У звітному періоді роботи з термомодернізації будівель 

не виконувались.  

 

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога  

178 Розробка та реалізація Міської комплексної 

цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з 

рішенням Київської міської ради від 22 червня 

2017 року № 618/2780  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  



185 Розширення спектра надання соціальних послуг:  

185.1 - 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);  

2018-2020 Соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти 

ведуть «Паспорт школи», у якому зазначається облік 

дітей із сімей зазначеної категорії та здійснюється 

соціально-педагогічний супровід. Практичні психологи 

закладів загальної середньої освіти за запитом батьків 

проводять психологічне консультування, 

діагностування та відповідну корекційно-розвивальну 

роботу з дітьми із сімей учасників АТО. 

 

185.2 - 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);  

2018-2020 Для забезпечення продовження навчання та здобуття 

освіти громадянами України, які переселяються з 

тимчасово окупованих територій та районів проведення 

ООС, до закладів освіти столиці зараховано 11 424  

учнів (студентів, вихованців) (станом на 31.03.2020). 

Прийом до 1-х класів дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб здійснюється за місцем їхнього 

проживання відповідно до довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи.  

У ЗДО обліковується понад 2550 дітей з тимчасово 

окупованих територій. За І квартал 2020 року до 

комунальних закладів дошкільної освіти прийнято 43 

дитини зі статусом «внутрішньо переміщена особа».  

 

Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя  

200 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  

2018-2020 У закладах освіти на постійній основі організовано 

соціально-психологічний супровід 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; 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.  

На базі закладів загальної середньої освіти 

впроваджується профілактична програма виховання 

учнів «Відверта розмова». На інтегрованих уроках в 

інтерактивному форматі 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». 

212 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  

2018-2020 У закладах дошкільної освіти відповідно до вимог 

Базового компоненту дошкільної освіти проводяться 

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. 

З дітьми та батьками проводять бесіди, спрямовані на 

формування знань про здоровий спосіб життя. 

Спеціалісти управлінь освіти та керівники ЗДО 

опрацювали заходи, спрямовані на реалізацію 

Національної стратегії з оздоровчої активності в Україні 

на період до 2025 року.  

У І кварталі 2020 року проведені:  

- засідання методичних об’єднань для інструкторів з 

фізкультури «Домінантне заняття з гімнастичними 

палицями» та «Навколосвітня подорож» 

(Деснянський район); 

- педагогічна студія для інструкторів з фізкультури 

закладів дошкільної освіти «Інноваційні погляди на 

формування здоров’язбережувальних компетенцій 

дітей засобами фізичного виховання» (Дніпровський 

район); 

- спортивні змагання за участю батьківської громади 

«Біла Олімпіада» (Печерський район); 

- засідання методичного об’єднання для інструкторів з 

фізкультури «Фізичний розвиток дітей шляхом 

вдосконалення естафетно-командних змагань» 

(Печерський район); 

- семінар для інструкторів з фізкультури 

«Використання скакалки в роботі з дошкільниками» 

(Солом’янський район); 

- дискусійно-практичний семінар «Виховуємо здорову 

дитину» (Солом’янський район); 

- спортивне свято «Ми – чемпіони» (Оболонський 

район); 

- музично-спортивне свято «Зима з весною 

зустрічались» (Святошинський район).  

 

217 Забезпечення функціонування спортивних 

гуртків в ЗНЗ з метою залучення дітей та 

підлітків до систематичних занять фізичною 

культурою та спортом  

2018-2020 У закладах загальної середньої освіти забезпечено 

організацію гурткової роботи з дітьми на безкоштовній 

основі з таких видів спорту: футбол, баскетбол, 

волейбол, легка атлетика, теніс/ настільний теніс, східні 

єдиноборства, туризм, спортивне орієнтування, 

хореографія, спортивні танці, спортивні та рухові ігри, 

 



плавання, художня та спортивна гімнастика та інші.  

Функціонує 1750 шкільних фізкультурно-спортивних 

гуртків та секцій, які відвідують 48 271 учень. 

220 Використання спортивних залів та майданчиків 

ЗНЗ для тренувань ДЮСШ у вільний від занять 

час 

2018-2020 26 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти 

для навчально-тренувального процесу використовують 

288 спортивних споруд та приміщень у 191 закладі 

загальної середньої освіти м. Києва.  

26 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи спорту 

для навчально-тренувального процесу використовують 

129 спортивних споруд та приміщень у 97 закладах 

загальної середньої освіти м. Києва.  

 

Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  

239 Інтеграція екологічної та кліматичної складової 

в освітній простір міста  
2018-2020 У закладах загальної середньої освіти та закладах 

позашкільної освіти проведено інформаційно-

просвітницькі та виховні заходи з питань екологічного 

виховання дітей та учнівської молоді Києва. 

У  Київському Палаці дітей та юнацтва проведено 

міські тематичні заходи: віртуальну гру-подорож» 

Екокараван», гру-конкурс для юних біологів «Хочу все 

знати»; тренінг «Методи дослідження води» у рамках 

проєкту «Центор Н2О»; конкурс юних дослідників 

«Вивчаємо, досліджуємо, експериментуємо…»; 

біологічний турнір «Горизонти науки», еко-турнір 

«Знавці природи». 

 

Сектор 2.7. Адміністративні послуги  

285 Реалізація рішення Київської міської ради «Про 

визначення переліків адміністративних послуг, 

які надаються через центри надання 

адміністративних послуг в місті Києві»  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

Сектор 2.8. Освіта  

293 Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч. шляхом 

будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та відновлення непрацюючих закладів  

2018-2020 У звітному періоді  створено 20 місць шляхом 

відновлення  роботи 1 групи у  працюючому ЗДО №506 

Голосіївського району.  

 

294 Підтримка розвитку альтернативних форм 

освіти (у т. ч. приватних ЗДО та ЗЗСО) 

2018-2020 Мережу приватних закладів столиці розширено на 12 

установ (320 місць), які отримали ліцензію на право 

здійснення освітньої діяльності у сфері "дошкільна 

освіта": 

- Голосіївський район - ЗДО «Світ активних дітей», 

ЗДО «Школа активних дітей Кампус», ЗДО «Школа 

активних дітей Голосіїво», ФОП Гірік І.М.;  

- Дарницький район – ЗДО «Академія юних талантів»;  

- Деснянський район -  ЗДО «Фінський дитячий садок 

«Тотошка»;  

- Дніпровський район – ЗДО «Смартік»;  

- Печерський район -  ФОП Солоненко О.В.;  

- Подільський район -  ЗДО «Бебі хауз»;   

- Солом’янський район – ЗДО «Пташеня», ФОП 

 



«Копейкіна В.Ю.;  

- Шевченківський район -  Центр дошкільної освіти 

«Унікум».  

Отримали ліцензію на здійснення освітньої діяльності у 

сфері повної загальної середньої освіти та введено у 

мережу закладів загальної середньої освіти 3 приватні 

ЗЗСО: ТОВ «Приватна школа «Фооскул», ТОВ «ІИІ 

приватна школа», ТОВ «Приватний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів «Сорока». 

295 Трансформація мережі інтернатних закладів, 

розвиток мережі спеціальних та інклюзивних 

класів у ЗЗСО  

2018-2020 У 19 закладах загальної середньої освіти функціонує 77 

спеціальних класів для 762 учнів з особливими 

освітніми потребами в тому числі для дітей з 

інвалідністю. 

Інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти 

утворюються відповідно до потреб громади міста Києва. 

У 173 закладах загальної середньої освіти функціонує 

621 інклюзивний клас, в яких здобувають освіту 1101 

учнів з особливими освітніми потребами в тому числі 

діти з інвалідністю. Для забезпечення особистісно 

орієнтованого спрямування освітнього процесу дітей з 

особливими освітніми потребами введено 494 ставки 

асистентів вчителів. Для забезпечення освітніх та 

соціальних потреб дітей із складними порушеннями 

розвитку під час їх перебування в закладі загальної 

середньої освіти на громадських засадах працюють 74 

асистента дитини. 

Підготовлено проєкт рішення Київської міської ради 

«Про зміну типу та найменування спеціального 

загальноосвітнього дитячого будинку «Малятко» для 

дітей  дошкільного та шкільного віку м. Києва на Заклад 

загальної середньої освіти І ступеня «Спеціальна школа 

«Малятко» Подільського району м. Києва». Зазначений 

проєкт рішення проходить процедуру погодження. 

 

296 Підтримка діяльності закладів позашкільної 

освіти як центрів виховної роботи та поширення 

неформальної освіти  

2018-2020 У системі освіти міста Києва функціонує 41 заклад 

позашкільної освіти комунальної форми власності: із 

них 5 закладів міського; 36 – районного 

підпорядкування. Із загальної кількості закладів 

позашкільної освіти  32 заклади є профільними, 9 – 

комплексними.  

Позашкільною освітою в місті Києві охоплено 78 522 

вихованці, які відвідують 5 111 гуртків.  

Проведено: 

-  II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів "Джерело творчості" в номінації 

«Керівник гуртка-2020»; 

- відкритий міський методичний фестиваль закладів 

 



позашкільної освіти «Київ – М-Фест» (ІХ Відкритої 

міської методичної виставки) «Від Нової української 

школи до Нового українського позашкілля»; 

- семінар-практикум «Інклюзивне середовище в закладі 

позашкільної освіти». 

297 Створення новітніх центрів професійно-

технічної освіти для забезпечення потреб ринку 

праці  

2018-2020 Протягом звітного періоду виділено та освоєно 94,4 тис. грн. 

Виконано столярні і теслярські роботи (поточний ремонт 

стелі) в ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну 

м. Києва» 

У І кварталі передбачено лімітами 

94,4 тис. грн.  

298 Модернізація лабораторій та комп’ютерних 

класів, забезпечення НЗ сучасними 

навчальними засобами  

2018-2020 Проводилися публічні закупівлі товарів, робіт та послуг 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 

щодо здійснення модернізації лабораторій та 

комп’ютерних класів.  

У звітному періоді для закладів освіти придбано:  

- багатофункціональні пристрої;  

- проєктори;  

- персональні комп'ютери;  

- ноутбуки;  

- планшети.  

 

299 Підвищення ефективності функціонування 

навчальних закладів за рахунок впровадження 

інформаційно комунікаційних технологій (у т. 

ч. удосконалення і розвиток автоматизованих 

систем «Електронний дитячий садок» тощо)  

2018-2020 Триває оновлення функціоналу системи електронного 

запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти 

«СЕЗ-ЗДО», впроваджено функцію «Електронний 

табель відвідування», оновлено інтерфейс сторінки. 

Відбувається встановлення та впровадження 

програмного продукту «Супік» (Система управління 

продуктами і кухнею) у закладах освіти 

Шевченківського району міста Києва для ЗДО за кошти 

місцевого бюджету.  

 

300 Підвищення рівня заробітної плати та введення 

систем мотивації працівників  

2018-2020 Щорічно у бюджеті міста Києва передбачаються 

надбавки педагогічним працівникам відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України:  

- від 23.03.2011 № 373 – у розмірі 30% за престижність 

праці;  

- від 30.08.2002 № 1298 – у розмірі до 50% за 

складність та напруженість праці. 

 

301 Розробка і реалізація інноваційних програм 

професійного розвитку педагогічних кадрів  

2018-2020 У проєкті «Програма професійного розвитку 

педагогічного персоналу навчального закладу» беруть 

участь 22 заклади загальної середньої освіти. У межах 

експерименту Інститутом післядипломної педагогічної 

освіти: 

- проведено 12 семінарів-тренінгів, у яких взяло участь 

453 педагога з закладів-учасників проекту. 

- підготовлено та апробовано  Типову освітню 

програму підвищення кваліфікації тренерів програми; 

- отримано рецензії, рукопис посібника; 

- оновлено модель курсів підвищення кваліфікації;  

- створено 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, 

побудова навчальних модулів на компетентнісний 

основі та віддалений моніторинг діяльності.  

На 2019/2020 н.р. педагогам столиці запропоновано 

410  навчальних модулів, з них понад 200 мають як очну 

так і дистанційну форму навчання. Всі модулі 

розроблені  на компетентнісній основі відповідно до 

Концепції Нової української школи.  

На 100% оновлено зміст курсів відповідно до вимог 

концепції  «Нова українська школа». Педагог, не 

полишаючи навчального закладу, може самостійно 

обрати час проходження інваріантної складової курсів, 

обрати незалежно від фаху 5 навчальних модулів із 

загальної кількості  й відразу отримати направлення, яке 

стає його індивідуальним навчальним планом. Наразі 

навчання  за оновленою моделлю курсів пройшли 102 

навчальні групи (2939 слухачів). 

302 Професійна підготовка кваліфікованих 

спеціалістів та підвищення кваліфікації 

працівників освіти  

2018-2020 В Інституті післядипломної педагогічної освіти 

пройшли навчання  102 навчальні групи (2939 

керівників, педагогічних та медичних працівників 

закладів освіти):  

- директори ЗДО, ЗЗСО (заступники директорів ЗЗСО, 

вихователі методисти ЗДО, керівники районних 

науково-методичних центрів (далі – РНМЦ), 

методисти РНМЦ) – 534 особи;  

- педагогічні працівники ЗДО, ЗЗСО, ЗПО та дитячо-

юнацьких спортивних шкіл – 2318 осіб;  

- медичні працівники ЗЗСО, ЗДО – 87 осіб. 

-  

303 Створення стимулів для залучення досвідчених 

професіоналів і практиків до викладання у 

навчальних закладах, у т. ч. іноземців  

2018-2020 Здійснено підготовку до проведення у квітні фестивалю 

стартапів «Сlass ідея» у дистанційному режимі з 

визначенням переможців шляхом електронного 

голосування.  

Проведено освітній фестиваль управлінської 

майстерності «Kyiv EdFest» у дистанційному режимі з 

23 по 29 березня (заходи відбувались з використанням 

платформ віддаленого доступу та відеозв’язку).  

 



304 Реалізація концепції реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» 

2018-2020 За програмою Нової української школи навчаються 32,3 

тис. першокласників, 33,4 тис. другокласників та понад 

800 учнів третіх класів - учасників  Всеукраїнського 

експерименту.  

Для проведення апробації навчальних матеріалів нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти 

закуплено 1300 примірників учнівських зошитів «Я 

досліджую світ».  

Від початку 2020 року за Типовими освітніми 

програмами Нової української школи організовано та 

проведено:  

- підвищення кваліфікації 30 вчителів початкових 

класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2020-

2021 навчальному році; 

- підвищення кваліфікації 60 учителів англійської мови, 

які навчатимуть учнів 1-х класів у 2020/2021 н.р.; 

- для 433 керівників та заступників керівників ЗЗСО, 

які підвищують кваліфікацію у 2019/2020 

навчальному році проведено 253 навчальних модулі, 

що розроблені на компетентнісній основі у 

відповідності до потреб НУШ.  

 

305 Створення міського ресурсного центру для 

дистанційного навчання та самоосвіти  

2018-2020 На сайті «Столичний центр відкритої освіти» розміщено 

відкриті електронні освітні ресурси для дистанційного 

навчання учнів. У  розділі «Дистанційне навчання 

учнів» розміщено  інтерактивні е-підручники, 

електронні підручники, інтерактивні вправи, тренажери, 

матеріали для перевірки знань та самооцінки, 

відеопрезентації вчителів.  

На сайті kievoit.ippo.kubg.edu.ua розміщено уроки з 

курсу інформатики (для учнів 5-9 класів та 10-11 класів 

профільного рівня навчання інформатики; організовані 

щотижневі вебінари з вивчення окремих тем з 

української мови та математики (для учнів 11 класів).  

Створено каталог електронних освітніх ресурсів для 

учнів та вчителів urok.ippo.kubg.edu.ua  

Для педагогів та учнів на сайті Інституту 

післядипломної педагогічної освіти (далі – ІППО) 

створено блог консультацій з впровадження 

дистанційного навчання.  

На сайті Департаменту освіти і науки на період 

карантину створено розділ «Дистанційне навчання. 

Ресурси», де розміщено матеріали для вчителів та учнів.  

 

306 Стимулювання інноваційної та дослідницької 

діяльності в навчальних закладах  

2018-2020 Здійснювалась дослідно-експериментальна робота:  

- регіонального рівня у 97 закладах освіти; 

- всеукраїнського рівня у 109 закладах освіти.   

 

 

http://kievoit.ippo.kubg.edu.ua/
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/


307 Розвиток єдиної інформаційної системи 

управління освітою у місті, в тому числі 

впровадження електронних форм освіти  

2018-2020 У зв’язку із введенням обмежувальних заходів для 

запобігання розповсюдженню коронавірусу спеціалісти 

управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій отримують необхідну інформацію 

шляхом участі в онлайн нарадах.  

З метою розвитку формування єдиного  інформаційного 

середовища та вільного доступу до інформації про 

заклади освіти, сторінки закладів освіти створені на 

офіційних сайтах управлінь освіти Голосіївського,  

Дніпровського, Оболонського районів, також створені 

сайти закладів дошкільної освіти, сторінки у Facebook 

та Viber-групи для батьків. 

Заклади дошкільної освіти Голосіївського, 

Деснянського, Оболонського, Святошинського, 

Солом’янського, Шевченківського  районів підключені 

до мережі інтернет. У Дніпровському районі проведена 

процедура закупівлі, визначається переможець послуги 

з підключення до муніципальної мережевої 

інфраструктури. 

 

308 Проведення освітніх заходів, націлених на 

піднесення престижу української мови, 

культури, історичної пам’яті  

2018-2020 У звітному періоді організовано та проведено:  

- міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»;  

міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Україна 

– це ми!» до Дня Соборності України;  

- конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій з 

активним способом пересування «Мій рідний край»;  

- 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; 

- загальноміський національно-патріотичний 

відеопроєкт «Яке  прекрасне рідне слово! Воно - не 

світ, а всі світи.» до Міжнародного дня рідної мови; 

- загальноміський проєкт «Все буде Добре! ОК»; 

- огляд звітних програм дитячих творчих колективів на 

присвоєння/підтвердження почесних звань 

«Зразковий художній колектив»,  «Народний 

художній колектив». 

 

309 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  

2018-2020 Продовжується співпраця між закладами освіти Києва 

та закладами інших регіонів України.  

Педагоги закладів освіти м. Києва та усієї України взяли 

участь в освітньому фестивалі управлінської 

майстерності «Kyiv EdFest», який було організовано 

дистанційно з 23 по 29 березня.  

 

310 Інтеграція патріотичного виховання у 

навчальний процес, підтримка молодіжних 

2018-2020 У звітному періоді організовано та проведено: 

- конкурси: міський етап Всеукраїнського конкурсу 

 



патріотичних організацій  екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я 

живу»;  міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу 

«Україна – це ми!» до Дня Соборності України; 

міський конкурс відеоробіт до Дня пам’яті Героїв 

Крут; конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій з 

активним способом пересування «Мій рідний край»; 

міська гра-конкурс учнівської молоді міста Києва 

«Музейний квест».   

- фестивалі: творчий фестиваль “Ватра» до Дня пам’яті 

Героїв Небесної Сотні.   

- проєкти: загальноміський проєкт «Герої Крут. За 

свободу та незалежність»; участь дитячих творчих 

колективів закладів освіти міста Києва у 

безперервному добовому онлайн марафоні 

вшанування пам'яті кіборгів-захисників Донецького 

аеропорту; загальноміський національно-

патріотичний відеопроєкт «Яке  прекрасне рідне 

слово! Воно - не світ, а всі світи.» до Міжнародного 

дня рідної мови; загальноміський проєкт «Все буде 

Добре! ОК».   

- зустрічі, наради, конференції: зустріч представників 

учнівської молоді Києва з учасниками Революції 

Гідності; 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; 

нарада з питань організації та проведення етапів 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  

Налагоджена співпраця з дитячими громадськими 

організаціями, забезпечено проведення спільних 

заходів, спрямованих на залучення дітей до участі у 

житті суспільства.  

311 Посилення співпраці між навчальними 

закладами та науково-дослідницькими 

установами/підприємствами з метою 

професійного спрямування учнівської молоді  

2018-2020 Проведено:  

- у випускних групах Київського вищого професійного 

училища поетапну кваліфікаційну атестацію з 

професії «Кухар» 4 розряду в закладах харчування 

мережі «Печена картопля»;  

- майстер-клас компанією «ESTEL» «Салонні роботи» 

для педагогів та учнів, що здобувають робітничі 

професії для сфери послуг, зокрема перукарського 

напряму у Київському вищому професійному 

училищі технологій та дизайну одягу;  

- екскурсії для учнів шкіл Дарницького району на 

комунальних підприємствах м. Києва та музеї 

«Укрпошти», де проходять виробничу практику учні 

Київського професійного будівельного ліцею;  

 



- професійне навчання з професій - моторист 

(машиніст), стерновий (керманич) у Державному 

університеті інфраструктури та технологій де 

здобувачі освіти Київського вищого професійного 

училища водного транспорту в лабораторних умовах 

перевірили свої професійні здібності. 

Триває співпраця з соціальними партнерами, які надали 

можливість здобувачам освіти за професією 

«Опоряджувальник будівельний» та педагогічним 

працівникам пройти навчання у «HENKEL Academy» у 

режимі онлайн тестування з технологій та матеріалів 

Ceresit.   

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста 

Умова 1. Фінансове забезпечення   
371 Гармонізація міських програм з положеннями 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  

2018-2020 Департаментом освіти і науки, як відповідальним 

виконавцем Міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки»,  в Інформаційній 

системі моніторингу програм розвитку міста Києва 

забезпечено прив’язку заходів МЦП до оперативних 

цілей, завдань і заходів Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року та, відповідно, заходів Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва.  

Фахівці департаменту взяли участь у розробленні 

проєкту Програми економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2021-2023 роки.  

 

374 Реалізація пілотних проектів із застосуванням 

механізму державно-приватного партнерства  

2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

375 Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами:  

375.1 - проведення презентацій проектів за 

стратегічними секторами міського 

розвитку за участі ключових донорів, 

які представлені в Україні; 

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН. 

375.2 - реалізація проектів із залучення коштів 

міжнародних фінансових організацій та 

донорів 

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН. 

 
376 Залучення в установленому порядку коштів 

приватних компаній до фінансування міських 

проектів у якості спонсорської/меценатської 

допомоги  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом  

377 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)  

2018-2020 Департамент освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) має 4 діючі угоди (3 з них безстрокові) 

про співробітництво з департаментами освіти країн 

світу.  

У напрямі міжнародного співробітництва заклади 

 



загальної середньої освіти міста Києва мають понад 200 

укладених угод із зарубіжними закладами освіти щодо 

співпраці в галузі освіти, а також співпрацюють із 

міжнародними громадськими організаціями та 

дипломатичними представництвами.  

Понад 30 закладів загальної середньої освіти міста 

Києва є членами Міжнародного проєкту «Асоційовані 

школи ЮНЕСКО».  

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

382 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  

2018-2019 У звітному періоді проєктів муніципальних 

нормативно-правових актів, щодо яких мали б 

проводитися консультації з громадськістю не було.  

 

383 Створення умов для проведення громадської 

експертизи та оперативне і неухильне 

реагування влади на її висновки  

2018-2019 Департамент освіти і науки відкритий до участі 

громадськості з проведення громадської експертизи по 

галузі «Освіта».  

 

384 Проведення соціологічних, аналітичних 

досліджень та опитувань  

2018-2019 Соціологічні, аналітичні дослідження та опитування не 

проводились у І кварталі 2020 року. 

 

Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City  

402 Навчання та підвищення кваліфікації персоналу 

(у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій)  

2018-2020 У звітному періоді державні службовці Департаменту 

розпочали проходження онлайн-курсу «Цифрова 

грамотність для державних службовців», який був 

створений Міністерством цифрової трансформації 

України.  

 

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб  

406 Проведення відкритих і прозорих конкурсів на 

зайняття посад державної служби в органах 

влади відповідно до вимог чинного 

законодавства України «Про державну службу» 

2018-2020 У Департаменті освіти і науки на вакантні посади 

державних службовців категорій «Б» і «В» було 

оголошено 10 конкурсів, де переможцями визначено 06 

осіб, з них категорія «Б» - 03 особи, категорія «В»  

- 03 особи.  

Інформація про конкурс розміщувалась на офіційному 

веб-сайті Департаменту та Єдиному порталі вакансій 

державної служби.  

 

407 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).  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

409 Створення єдиної системи оперативного 

диспетчерського управління для інтеграції та 

підвищення якості й ефективності діяльності 

комунальних підприємств та служб міста  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  



412 Розробка і впровадження системи управлінської 

звітності для комунальних підприємств міста 

Києва, які мають стратегічне значення для 

столиці у відповідності до міжнародних практик  

2018-2020 Щоквартально надається звіт про фінансово-

господарську діяльність КНП «Освітня агенція міста 

Києва».  

 

413 Створення наглядових рад у ключових 

комунальних підприємствах  

2018-2020 Створення наглядових рад не передбачалось.   

416 Розробка та затвердження стратегічних планів 

діяльності підприємств, установ, організацій 

комунальної власності м. Києва на 

середньострокову перспективу  

2019-2020 Стратегічний план розвитку КНП  «ОСВІТНЯ 

АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» на середньострокову 

перспективу 2020-2022 роки затверджено в 

установленому порядку.  

 

419 Забезпечення державної реєстрації речових прав 

територіальної громади м. Києва на об’єкти 

нерухомості комунальної власності та 

реєстрація цих прав  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

420 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  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

422 Підвищення фінансової та операційної 

ефективності діяльності комунальних 

підприємств міста Києва  

2018-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

423 Впровадження системи довгострокового 

планування діяльності комунальних 

підприємств міста Києва, які мають стратегічне 

значення для столиці  

2019-2020  Не належить до компетенції 

ДОН.  

 

 

 

Володимир Москаленко  

Вікторія Коваль 279 10 83 


