Додаток 1

ЗВІТ

Департаменту освіти і науки
(структурний підрозділ Київської міської державної адміністрації)

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за 2019 рік

0

Кількість
створених
навчальнопрактичних
центрів з
підготовки
фахівців за
галузевим
спрямуванн
ям для
забезпечен
ня потреб
ринку праці

од.

0

0

відхилення (+/-)

-

фактичне значення

0

прогнозоване значення

-

Одиниця виміру

фактична

0

Індикатори (показники)
результативності реалізації проєкту

найме-нування індикатора
(показника)

запланована

0

фактична

Бюджет
м. Києва

запланована

2020

з початку реалізації
проекту

20192020

за звітний період

місто
Київ

фактичний

2.55. Створення
новітніх
навчальнопрактичних
центрів з
підготовки
фахівців за
галузевим
спрямуванням
для забезпечення
потреб ринку
праці

плановий

Номер та назва
проекту

Територіальна
спрямованість

Строк
реалізації
проекту

Фактична
Джерела
сума
фінансуванн
я у звітному підписаних
договорів Сума вибраних коштів Сума вибраних коштів
періоді
(контрактів) у звітному періоді, тис. з початку реалізації
грн
проекту, тис. грн
у звітному
періоді,
тис. грн

0

% виконанПроблемні
ня проекту
питання, їх
у звітному
вплив на
періоді
реалізацію
проєкту (з
(з порівпоясненням
няльною
причини їх
оцінкою
виникнення
та
фактично
виконаного і зазначенням
механізму
заплановано
вирішення)
го)

0

Відповідно до
Плану заходів,
створення
новітніх
навчальнопрактичних
центрів з
підготовки
фахівців за
галузевим
спрямуванням
для забезпечення
потреб ринку
праці
заплановано на
2020 рік.

2.56.
Модернізація
відкритого
освітнього
простору
закладів
дошкільної
освіти в рамках
освітньої
реформи

місто
Київ

20192020

20192020

Бюджет
м. Києва

0

0

11 316,7

14 533,9

11 316,7

14 533,9

Кількість
ігрових
майданчиків

од.

500

495

-5

128,43

Причина
відхилення в
показниках
полягає в тому,
що РДА –
головні
розпорядники
коштів і мають
можливість
коригувати
планові
асигнування на
виконання
запланованих
робіт.
Облаштовано
ігрові
майданчики у
131 ЗДО: у 3
ЗДО
Голосіївського
району, 20 ЗДО
Дарницького
району, 27 ЗДО
Дніпровського
району, 5 ЗДО
Оболонського
району, 27 ЗДО
Святошинського
району, 19 ЗДО
Солом’янського
району, 9 ЗДО
Шевченківськог
о району.

2.57. Створення
сучасного

місто

2019-

2019-

Разом:

0

0

242 472,9

231 193,1

242 472,9

231 193,1

Кількість
тіньових
навісів

од.

100

108

+8

Кількість
фізкультур
них
майданчиків

од.

25

16

-9

1.Кількість
вчителів

од.

1200

2455

+1255

95,35

Відремонтовано
та встановлено
тіньові навіси у
46 ЗДО: у 16
ЗДО
Деснянського
району, 8 ЗДО
Дніпровського
району, 3 ЗДО
Оболонського
району, 7 ЗДО
Подільського
району, 5 ЗДО
Святошинського
району.
РДА – головні
розпорядники
коштів і мають
можливість
коригувати
планові
асигнування на
виконання
запланованих
робіт.
Причина
відхилення в
показниках
полягає в тому,
що РДА –
головні
розпорядники
коштів і мають
можливість
коригувати
планові
асигнування на
виконання
запланованих
робіт.
Облаштовано
спортивним
обладнанням
фізкультурні
майданчики у 16
ЗДО: у 7 ЗДО
Деснянського
району, 1 ЗДО
Оболонського
району, 5 ЗДО
Подільського
району, 1 ЗДО
Святошинського
району.
Економія коштів
відбулася за

освітнього
середовища в
рамках проєкту
«Нова українська
школа»

Київ

2020

2020

Бюджет
м. Києва

0

0

242 411,5

177 772,3

242 411,5

177 772,3

Державний
бюджет
(субвенції)

0

0

61 428,8

53 420,8

61 428,8

53 420,8

початкової
школи, що
пройшли
підвищення
кваліфікації, підготовку
та професійне
зростання
2.Кількість
закуплено
го обладна
ння

од.

1136

1136

0

рахунок
проведення
тендерних
процедур.
Зменшено суму
субвенції
державного
бюджету
(рішення КМР
від 12.12.2019
№ 457/8030,
довідка
Департаменту
фінансів від
28.12.2019 №
4699/27)

Додаток 2
Звіт за 2019 рік
з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
(індикатори Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року)

№
з/п

17

Сектори міського
розвитку

Освіта

Індикатори Державної стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року

Охоплення дітей дошкільними
навчальними закладами (міська
місцевість)

Відповідальний
Одиниці
виконавець

%

Департамент
освіти і науки

Прогнозоване
значення
індикатора на
2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2019 рік

Стан
виконання
індикатора
(з порівняльною оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення)

65

84,4

Високий

Проблемні питання,
їх вплив на
досягнення
прогнозного значення
індикатора
(з поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням
механізму вирішення)
Показник
обраховується на
підставі статистичних
даних районних
управлінь освіти
щорічно станом на
лютий.

Додаток 3
Звіт за 2019 рік
з оцінки результативності Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
(індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року)
№
з/п

158

Сектор
міського
розвитку

Індикатори Стратегії
розвитку міста Києва до
2025 року

Освіта

Кількість дітей у ДНЗ на
100 місць

Одиниця
виміру

Відповідальний
виконавець

дітей

Департамент
освіти і науки

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2019 рік

112

120

159 Освіта

Середній бал ЗНО серед
випускників міста Києва
за усіма предметами

балів

Департамент
освіти і науки

161,0

154

160 Освіта

Кількість ЗНЗ м. Києва
у рейтингу ТОП-100 НЗ
України за результатами
ЗНО з української мови
та літератури

одиниць

Департамент
освіти і науки

32

-

Стан виконання
Проблемні питання, їх вплив на
індикатора
досягнення прогнозного значення
(з порівняльною оцінкою індикатора (з поясненням причини їх
фактичного значення і виникнення та зазначенням механізму
прогнозного значення)
вирішення)
Високий
Даний показник обраховується на
підставі
статистичних
даних
управлінь освіти міста, які будуть
узагальнені у лютому 2020 року.
Високий
Внести зміни до значень індикатору
на 2020-2025 роки з урахуванням
результатів ЗНО за рівнем загальної
середньої освіти учнів/студенів
закладів професійної (професійнотехнічної) і вищої освіти або внести
зміни до індикатора відповідно до
статистичних
даних
УЦОЯО
(OpenData.
Статистичні
дані
основної сесії ЗНО), а саме: «%
учасників ЗНО, які отримали 160
балів і вище».
Вилучити з рейтингових показників
(неодноразово вже пропонувалося).
Рейтинг ТОП-100 НЗ України за
результатами
ЗНО з української мови та
літератури визначався Українським
центром оцінювання якості освіти
(далі - УЦОЯО) тільки один раз, у
2015
році.
(УЦОЯО – це державна установа,
що створена на виконання Указу
Президента
України
"Про
невідкладні
заходи
щодо
забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні», яка

№
з/п

Сектор
міського
розвитку

161 Освіта

162 Освіта
163 Освіта
164 Освіта
165 Освіта
166 Освіта
167 Освіта

Індикатори Стратегії
розвитку міста Києва до
2025 року

Одиниця
виміру

Кількість позашкільних
гуртків науковотехнічного спрямування

одиниць/
до
кількості
ЗНЗ

Охоплення дітей
позашкільною освітою
Частка приватних ДНЗ у
загальній кількості ДНЗ
м. Києва
Частка приватних ЗНЗ у
загальній кількості ЗНЗ
м. Києва
Кількість класів з
інклюзивною формою
навчання
Забезпеченість учнів
ЗНЗ комп'ютерами
Рівень середньомісячної
заробітної плати
працівників галузі
освіти до
середньомісячної
заробітної плати в
м. Києві

%
%

%
одиниць
компʼютерів/100
учнів
%

Стан виконання
Проблемні питання, їх вплив на
індикатора
досягнення прогнозного значення
(з порівняльною оцінкою індикатора (з поясненням причини їх
фактичного значення і виникнення та зазначенням механізму
прогнозного значення)
вирішення)
здійснює
зовнішнє незалежне
оцінювання результатів навчання,
здобутих на певному освітньому
рівні,
а
також
проводить
моніторингові дослідження якості
освіти).
Високий

Відповідальний
виконавець

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2019 рік

Департамент
освіти і науки

1,5

2,2

Департамент
освіти і науки
Департамент
освіти і науки

36

34

Високий

15

18

Високий

Департамент
освіти і науки

12

Департамент
освіти і науки

143

Департамент
освіти і науки

15

Департамент
освіти і науки

>80

18,5

Високий
-

558

Високий
-

10

Середній
-

73

Середній

Показник станом на 30.11.2019

Додаток 4
Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку,
реалізація яких передбачена Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року
та Планом заходів на 2019-2020 роки з її реалізації
1) Для проектів (програм), реалізація яких завершена у звітному періоді

Назва проекту (програми)

Пріоритет РСР та
ПЗ
загальна
та конкретні цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Отримані
результати/
показники
результативності
реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

Очікувані
результати
показники
результативност
і реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

Профінансовано (тис. грн.)
Вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

державний
бюджет
(ДФРР, інші
бюджетні
програми)

кредитні
ресурси

інші
джерела

кошти
приват-ного
партнера в
рамках
ДПП

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді ( не завершені)

Назва проекту
(програми)

2.55. Створення
новітніх навчальнопрактичних центрів з
підготовки фахівців за
галузевим
спрямуванням для
забезпечення потреб
ринку праці

Пріоритет РСР
та ПЗ
загальна
та конкретні цілі
проекту

Підвищення
комфорту життя
мешканців
м. Києва
Підвищення
рівня
забезпечення
освітньою
інфраструктуро
ю та її
оновлення у
відповідності до
вимог часу

Сфера

Освіта

Термін
реалізації
проєкту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проєкту
(програми)
тис. грн

2020

7 100,0

всього
2019

0
0

Заплановано
профінансовано
у звітному періоді
(тис. грн)
державний
бюджет
місцевий
(ДФРР,
кредитні
ресурси
бюджет
інші
бюджетні
програми)
0
0
0
0

0

0

кошти
приватног
інші
о партнера
джерела
в рамках
ДПП

0

0

0

0

Створити новітні
навчальнопрактичні центри
з підготовки
фахівців за
галузевим
спрямуванням для
забезпечення
потреб ринку
праці: 0 од.
Кількість
створених
новітніх
навчальнопрактичних
центрів з
підготовки

Відповідно до
Плану заходів,
створення
новітніх
навчальнопрактичних
центрів з
підготовки
фахівців за
галузевим
спрямуванням
для
забезпечення
потреб ринку
праці
заплановано на
2020 рік.
У разі створення

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР
та ПЗ
загальна
та конкретні цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проєкту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проєкту
(програми)
тис. грн

всього
2019

Заплановано
профінансовано
у звітному періоді
(тис. грн)
державний
бюджет
місцевий
(ДФРР,
кредитні
ресурси
бюджет
інші
бюджетні
програми)

кошти
приватног
інші
о партнера
джерела
в рамках
ДПП

Очікувані
результати
показники
результативност
і реалізації
проекту
(програми)
фахівців за
галузевим
спрямуванням для
забезпечення
потреб ринку
праці: 0 од.

2.56. Модернізація
відкритого освітнього
простору закладів
дошкільної освіти в
рамках освітньої
реформи

Підвищення
комфорту життя
мешканців
м. Києва
Підвищення
рівня
забезпеченості
освітньою
інфраструктуро
ю та її
оновлення у
відповідності

Освіта

2019-2020

23 316,7

11 316,7

11 316,7

0

0

0

0

14 533,9

14 533,9

0

0

0

0

Кількість
ігрових
майданчиків:
500
Кількість
ігрових
майданчиків:
495

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

новітніх
навчальнопрактичних
центрів з
підготовки
фахівців за
галузевим
спрямуванням
на базі закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти
буде
забезпечено
ефективну
систему
професійної
освіти,
покращено
умови для
здобуття
професійної
освіти, зміцнено
матеріальнотехнічну базу.
Облаштовано
ігрові
майданчики у
131 ЗДО: у 3
ЗДО
Голосіївського
району, 20 ЗДО
Дарницького
району, 27 ЗДО
Дніпровського
району, 5 ЗДО
Оболонського
району, 27 ЗДО
Святошинського
району, 19 ЗДО
Солом’янського

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР
та ПЗ
загальна
та конкретні цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проєкту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проєкту
(програми)
тис. грн

всього
2019

Заплановано
профінансовано
у звітному періоді
(тис. грн)
державний
бюджет
місцевий
(ДФРР,
кредитні
ресурси
бюджет
інші
бюджетні
програми)

кошти
приватног
інші
о партнера
джерела
в рамках
ДПП

Очікувані
результати
показники
результативност
і реалізації
проекту
(програми)

до вимог часу

Кількість
тіньових навісів:
100
Кількість
тіньових навісів:
108

Кількість
фізкульт.
майданчиків: 25
Кількість
фізкульт.

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

району, 9 ЗДО
Шевченківського
району. РДА –
головні
розпорядники
коштів і мають
можливість
коригувати
планові
асигнування на
виконання
запланованих
робіт.
Відремонтовано
та встановлено
тіньові навіси у
46 ЗДО: у 16
ЗДО
Деснянського
району, 8 ЗДО
Дніпровського
району, 3 ЗДО
Оболонського
району, 7 ЗДО
Подільського
району, 5 ЗДО
Святошинського
району. РДА –
головні
розпорядники
коштів і мають
можливість
коригувати
планові
асигнування на
виконання
запланованих
робіт.
Облаштовано
спортивним
обладнанням
фізкультурні
майданчики у 16
ЗДО: у 7 ЗДО

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР
та ПЗ
загальна
та конкретні цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проєкту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проєкту
(програми)
тис. грн

всього
2019

Заплановано
профінансовано
у звітному періоді
(тис. грн)
державний
бюджет
місцевий
(ДФРР,
кредитні
ресурси
бюджет
інші
бюджетні
програми)

кошти
приватног
інші
о партнера
джерела
в рамках
ДПП

Очікувані
результати
показники
результативност
і реалізації
проекту
(програми)
майданчиків: 16

2.57. Створення
сучасного освітнього
середовища в рамках
проєкту «Нова
українська школа»

Підвищення
комфорту життя
мешканців
м. Києва
Підвищення
актуальності та
якості освіти.

Освіта

2019-2020

412 173,4

242 472,9

181 708,9

54 264,7

0

0

0

231 193,1

177 772,3

53 420,8

0

0

0

1200 вчителів
початкової школи
повинні пройти
підвищення
кваліфікації,
підготовку та
професійне
зростання
2455 вчителів
початкової школи
пройшли
підвищення
кваліфікації,
підготовку та
професійне
зростання
Закупити 1136
одиниць
обладнання
Закуплено 1136
одиниць
обладнання

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

Деснянського
району, 1 ЗДО
Оболонського
району, 5 ЗДО
Подільського
району, 1 ЗДО
Святошинського
району. РДА –
головні
розпорядники
коштів і мають
можливість
коригувати
планові
асигнування на
виконання
запланованих
робіт.
Економія коштів
відбулася за
рахунок
проведення
тендерних
процедур.
Зменшено суму
субвенції
державного
бюджету
(рішення КМР
від 12.12.2019
№ 457/8030,
довідка
Департаменту
фінансів від
28.12.2019№
4699/27)

Додаток 5
Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку,
які мають найсуттєвіший вплив на соціально-економічний розвиток та
сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону

№

1

2

Назва проекту

Ціль
пріоритет РСР та
ПЗ

Сфера

2.55. Створення
Підвищення рівня
новітніх
забезпечення
навчальноосвітньою
практичних
інфраструктурою та
центрів з
її оновлення у
підготовки
відповідності до
фахівців за
вимог часу
галузевим
Підвищення
спрямуванням для
комфорту життя
забезпечення
мешканців
потреб ринку
м. Києва
праці

Освіта

2.56.
Підвищення рівня
Модернізація
забезпеченості
відкритого
освітньою
освітнього
інфраструктурою та
простору закладів
її оновлення у
дошкільної освіти
відповідності до
в рамках освітньої
вимог часу
реформи
Підвищення
комфорту життя
мешканців
м. Києва

Освіта

Термін
реалізації
проекту (дата
початку та
завершення)

Вартість/
оціночна
вартість
проекту
тис. грн.

2020

7 100,0

2019-2020

23 316,7

Заплановано до фінансування
профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
всього

місцевий
бюджет

державний
бюджет
(ДФРР)

кредитні
ресурси

кошти
приват-ного
партнера в
рамках ДПП

інші
джерела

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 316,7

11 316,7

0

0

0

0

14 533,9

14 533,9

0

0

0

0

Отримані/ очікувані результати
/показники результативності
реалізації проекту
вплив на сферу/галузь/регіон
У разі створення новітніх
навчально-практичних центрів з
підготовки фахівців за галузевим
спрямуванням на базі закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти буде забезпечено ефективну
систему професійної освіти,
покращено умови для здобуття
професійної освіти, зміцнено
матеріально-технічну базу.

Облаштовано 495 ігрових
майданчиків у 131 ЗДО, зокрема у:
3 ЗДО Голосіївського району, 20
ЗДО Дарницького району, 27 ЗДО
Дніпровського району, 5 ЗДО
Оболонського району, 27 ЗДО
Святошинського району, 19 ЗДО
Солом’янського району, 9 ЗДО
Шевченківського району.
Встановлено 108 тіньових навісів.
Зокрема, відремонтовано та
встановлено тіньові навіси у 46 ЗДО
у 16 ЗДО Деснянського району, 8
ЗДО Дніпровського району, 3 ЗДО
Оболонського району, 7 ЗДО
Подільського району, 5 ЗДО
Святошинського району.
Облаштовано спортивним
обладнанням 16 фізкультурних
майданчиків у 16 ЗДО, саме у: 7
ЗДО Деснянського району, 1 ЗДО

№

3

Назва проекту

2.57. Створення
сучасного
освітнього
середовища в
рамках проєкту
«Нова українська
школа»

Ціль
пріоритет РСР та
ПЗ

Підвищення
актуальності та
якості освіти.
Підвищення
комфорту життя
мешканців
м. Києва

Сфера

Освіта

Термін
реалізації
проекту (дата
початку та
завершення)

2019-2020

Вартість/
оціночна
вартість
проекту
тис. грн.

412 173,4

Заплановано до фінансування
профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
всього

місцевий
бюджет

державний
бюджет
(ДФРР)

кредитні
ресурси

кошти
приват-ного
партнера в
рамках ДПП

інші
джерела

242 472,9

181 708,9

54 264,7

0

0

0

231 193,1

177 772,3

53 420,8

0

0

0

Отримані/ очікувані результати
/показники результативності
реалізації проекту
вплив на сферу/галузь/регіон
Оболонського району, 5 ЗДО
Подільського району, 1 ЗДО
Святошинського району.
Головними розпорядники коштів є
районні державні адміністрації, які
мають можливість коригувати
планові асигнування на виконання
запланованих робіт.
Підвищення кваліфікації,
підготовку та професійне зростання
пройшли 2455 вчителів початкової
школи.
Економія коштів відбулася за
рахунок проведення тендерних
процедур. Зменшено суму субвенції
державного бюджету (рішення КМР
від 12.12.2019
№ 457/8030, довідка Департаменту
фінансів від 28.12.2019№ 4699/27)

