
Iнформацiйна довiдка
,,Про хiд пiдготовки закладiв освiти MicTa Киева
до нового 202Ll2022 навчального року) станом

на 30.06.202|

Мережа
Мережа закладiв освiти Кисва - це 1450 сучасних закладiв, 0,5 млн.

вихованцiв/учнiв/студентiв. Освiтнiй процес забезпечують 72,З тис. працiвникiв.
Мережа закладiв освiти Киева:

о 788 закладiв дошкiльноi освiти (кожний третiй садок приватноi форм
власностi), 54Yо;

о 566 закладiв заг€Lпьнот середньоi освiти (кожна четверта школа приватноi
форми власностi. Порiвняно з 2014 рокоNl кiлькiсть шкiл приватноi форми
власностi зросла майже втричi), З9Yо;

о 60 закладiв позашкiльноi освiти та дитячо-юнацьких спортивних tllкiл,
4О/о;

о 2З заклади професiйноi (професiйно-технiчноТ) освiти (l4 ПТНЗ вже
пiдготовлено та подано до Киiвради проект рiшення про переведення до
комунаJIьноi форми власностi. На 4 ПТНЗ отримана згода вiд Кабмiну
документи в MOH),2Yo;

о 1 заклад вищоi освiти - Киiвський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка та
t2 закладiв фаховоi передвищоi освiти,lYо.

У 2021 роцi школу закiнчили27 тис. учнiв 9-тих класiв, 18,5 тис. учнiв 11 класiв.
Отримали професiIо та почIIуть свiй робiтничий шлях 4,1 тис. учнiв ПТН ( з них
З2% - вiдносяться до сфери виробництва- професii, що забезпечують
життедiяльнiсть MicTa: електрозварюв€uIьник, електромонтер, слюсар тощо).
Пiдготовлено та отримають дипломи унiверситету iMeHi Бориса Грiнченка 2,7
тис. випускникiв, з них 8,5Уо (2 13 ос.) - вихователiв дошкiльних закладiв та 46,6О/о

(1,3 тис.)- вчителiв.

До ЗДО зараховано 18,8 тис. лiтей. Маемо 9,0 тис. вiльних мiсць.

.Що 1 класiв зараховано 29,5 учнiв.

Провакциновано 20,8 тис. працiвникiв галузi освiти, що становить 93% вiд
бажаючих (завершили вакцинацiю 3,7 тис. працiвникiв -17%).

,.Щля своечасноi та якiсноi пiдготовки закладiв освiти MicTa Киева до нового
2,02112022 навчального року Щепартаментом освiти видано наказ вiд 26.02.202|
Jф З2, яким затверджено вiдповiднi заходи.

Бюджет
На пiдготовку до нового навч€шьного року та осiнньо-зимового перiоду

станом на 01 .06.2021 видiлено 1,8 млрд грн. А саме:
/ реконструкцiя, булiвничтво закладiв освiти (через РЛА, бкlджет MicTa) -

0,5 млрд грн;
/ загальномiськi програми та ремонти РЩА (бюджет MicTa) - 1,3 млрд грн.



Булiвничтво та реконструкцiя закладiв освiти (0,5 млрл. грн)
У 2021 роцi плануеться побулувати тареконструювати б об'ектiв, з них:

ЗДО - 2 об'екти (325 мiсць): нове будiвничтво - ЗДО JYs 536 (135 мiсць),

реконструкцiя - ЗДО ]rГs 497 (190 мiсць) у Святошинському районi;
ЗЗСО - 3 об'ектu (3765 мiсць); реконструкцiя - ЗЗСО }ф 59 у Голосiiвському
районi (1510 мiсць), реконструкцiя ЗЗСО Ns 179 (1830 мiсць) та ЗЗСО J\Ъ 22 у
Солом'янському районi (425 мiсць).
1 стадiон (ЗЗСО Ns 62 у,.Щарницькому районi).

KpiM того, плануеться завершити капiта-rrьний ремонт та вiдновити роботу
2 закладiв дошкiльноi освiти: З!О М 661 у Оболонському районi ( 250 мiсць) та
ЗДО ]ф 741 у Щарницькому районi (250 мiсць).

Загальномiськi програми
У 2021 роцi запроваджено 10 загальномiських програм, на що спрямовано

кошти в cyMi 1,3 млрд грн.
Вибiр програм та розподiл бюджетних асигнувань мiж ними здiйснювали

райдержадмiнiстрацii з урахуванням iндивiдуальних потреб закладiв освiти

району.
Найбiльше кооumiв районами заплановано на програми:

- <Пiдготовка до IIового 202112022навч€t[ьного року)> - 337,4 млн грн (26%);
- <Пiдготовка до осiнньо-зIIмового перiоду>> - 287,8 млн грн (22%);
- оДрiб'язок на побутовi потреби. !езiнфiкуючi засоби> - 252,8 млн грн

(l9%).
Видатки, що передбаченi на вищезазначенi програми становлять dBi mреmuнu
вiд зага-ltьгtоi суп,tи видаткiв, що запланованi районами на Bci заг€шьномiськi
програми (66%).I тiльки третю частину видаткiв (_*прд.грн вiд 1,3 млрл грн)

районами передбачена на виконання iнших 7 загальномiських програм.

Частка бюджету освiти в бюджетах районiв
Кошти на ocBiTy зосередженi в РДА.
Середнiй пок€вник частки бюджету освiти в бюджетi районiв становить

82,7оА.
Найбiльша частка бюдrкету освiти в СвятоurиIIському районi (86,4Уо),

найпленша у Печерському -75,7Уо.

Iнформацiйно-аналiтlлчнi данi <<Карта ocBiTHix потреб>>
MicTo надае районам пцожливiсть вибору (програпл, об'сктiв, розподiлу коlлтiв
мiж ними) та надiляе вiдповiдальнiсть (за своечаснiсть та якiсть пiдготовки
закладiв освiти до нового навчапьного року).
<Карта ocBiTHix потреб> - це прозорiсть та вiдкритiсть даних, передумова
прийняття ефективних управлitrських рiшень.

У 2020 роцi зiбрано та узагаJIьнено понад 4,З млн показникiв, якi
вiдображають цiлiсну картину ре€Lпьного стану об'ектiв освiти за трьома

роздiлами: <<Будiвництво та реконструкцiя>, <Технiчний стан примiщень>,
кМатерiально-техrtiчне забезпечення).

Аналiз покЕвникiв дозволяе сформуватрI перелiк прiоритетних робiт у
закладах освiти, як за рiзнимлt Тх видами, так i прiоритетнiсть проведення
капiтальних ремонтiв/реконструкцiй закладiв освiти в цiлопry.



PeMoHTHi роботи вже розпочато, або плануеться здiйснити впродовж
лiтtлього перiоду у 180 закладах освiти.

Порiвнясмо вiдповiднiсть обраних районами об'ектiв з прiоритетними
об'ектами згiдно з ана_гtiтичними даними <<Карта ocBiTHix потреб>. Середнiй
показник вiдповiдностi по BciM видам робiт становить 50 %.

,,Щля розумiння аналiтl.tки пропонуемо розглянути планування районами
окремих видiв робiт, що забезпечуIоть комфортнiсть та безпечнiсть освiтнього
середовища: <<Ремонт мiсць загчшьного користування>>, <<Ремонт харчоблокiв та
iдалень ЗЗСО), <Капiтальний ремонт фасадiв> та <Капiтальний ремонт дахiв>.

(Iнформацiю зазначелtо на слайdi).

Стан освосння бюджетних коштiв за загальномiськими програмами

Вiдповiдають за виконання загаJIьномiськl.tх програм та вiдповiдно
освоення коштiв РДА. В рiзних районах роботи виконують рiзнi пiдроздiли. .Щля
прикладу: за проведення капiтальних peMoHTiB та булiвельних робiт у рамках
загальномiських програм вiдповiдають б РУО та 4 комунальних пiдприемства (у
Голосiiвському, l]нiпровському, Печерському та Солом'янському районах);
товари та послуги закуповують тендернi комiтети РУО.

Сдинрlй район у MicTi в якому ЗЗСО самос,гiйно освоюють видiленi кошти
на пiдготовку до ноtsого навч€LгIьного року - [еснянський. Традицiйно, на
початок лiта в цьому районi показник освоення коштiв е невLIсоким (наразi
становить |4,2О/о). Проте, вже в лругiй половинi лiта BiH cTpiMKo зростае.

Програма кПidzоmовка dо новоео 2021/2022 HaBrta",tbHozo року> - ЗЗ7 ,4 млн
грrr. Середнiй покzвник освоеI{ня коштiв по MicTy становить 22,1 0й. Вище за
середнiй показник освоено кошти в 5 районах: Шевченкiвському (51,9Оh),
Голосiiвському (45,7Уо), ОболонськоNIу (З1,7О^), Печерському (30,5%) та

Щнiпровському (28,5%).
Програма <<IridzomoBчa dо осiнньо-зItмовоzо перiоdу, - 287,8 млн грн.

Середнiй показник осво€ння коштiв по MicTy становить22,1 %. Вище за середнiй
показник освоено кошти в 5 районах: !еснянськоNIу (51 ,4Уо), Щнiпровському
(50,0%), Голосiiвському (45,6Уо), Обо;rонському (45,|Уо), Illевченкiвськошrу
(З5,7%). Найниж.rий показник освоення - в Святошинському районi (9,6%).

Програма <<!рiб'язок IJa побуmовi поmребu. f,езiнфiкуючi засоба>> - 252,8
I\4лн грн. СереднiЙ показник освоення коштiв по MicTy становить 7,8О/о. Освоено
кошти вище за середнiй показник в 4 райсlнах: Печерському (46,2О^),

!нiпровському (24,7Уо), ,Щеснянському (2З,OУо), Голосiiвському (l4,7%), Не
рсзпочато освоенпя коштiв в Оболонському районi.

Прiоритетнi програмIt
З 10 загальномiських програму 2021 poui прiоритетнIлми е 3 програми:
На програму кКапimальнuй mо поmочнuй ремонm мiсць зоzольноzо

корuсmування)) районами заплановано кошти в cyMi 42,1 млн грн. Середнiй
показник освоення коштiв IIо MicTy - З5,ЗО/о. Вище за середнiлi показник освоено
кошти 5 районах: LL[евченкiвському (74,ЗОА),,Щнiпровському (7З,ЗОА),

С вятошинському (7 |,5Уо), Под iльському (5 4,0Уо), Оболонс ькому (З 9,8%),
./ На програму колtовлепня харчоблокiв/idолень iз зшмittою облаdнання>
заплановано |22,З млI{ грн. Освосно 6,9 Уо коштiв. Вище за середнiй показник



освосно коtuти в б районах: ГIодiльському (ЗЗ%), Голосiiвському (l2,ЗО^),

Печерському (l2,0Оh), Святошинському (11,8%), IIТевченкiвському (||,20^),

Щнiпровському (10,S%). Не розпочато освосння коштiв у 2-х районах:
,Щеснянському та Оболонському.
,/ На програму <капimольttuй mо поmочнuй ремонm оzороuсi 3зсо,
передбачено 42,I \{лн грн. Середнiй показник освоення коштiв по MicTy
становить 16,1%. Найкращий пок€вник освоення коштiв у Голосiiвському районi
(79%). Не розпочато освосння коштiв в 5 районах: Щарницькому, Оболонському,
Святошинському, Солом'янському, TI Tgз.{gцкiвському.

I]a 100% вже виконано програму кПрudбання комп'юmерноi mехнiкu>> в

гIе,rерському та Шевченкiвсьrсому райотrах (середнiй показник освоення коштiв
по MicTy - |6,7Уа). Не розпочато освоення коштiв в 4-х районах: Голrосiiвському,
.Щнirтровському, Об олонськоN{у та Святошинському.

Середнiй показник освоення коштiв по MicTy за програмою <<Новuй

ocBimHii.l просtпiр>> становить 2,4Yо. Не розпочато освоення коштiв у 7 районах:
Го.цосiiвському, Щарницькому, Щнiпровському, Оболонськом)/, ГIечерському,
Подiльському та Солопл'янському.

Програму <<Сmворення STEM mа SТЕАМ-ценmрiв>> обрав до виконання
тiльки t район !нiпровськи}"I (передбачено 2 млн грн). (Таблuцi 2, 3
dоdаюпlься.).

ВиходячрI з планових фiнансових пок€Lзникiв у середньоIvIу по MicTy на I
dumuну (вихованця/l^rня) на пiдготовку до нового 202I12022I]авч€IJIьного року
районами передбачено коцIти у cyMi 3,3 тис грrl. (Таблtttlя I dоdаеmься),

Наl"rбiльше коштiв видiлено на 1 дитину у Солом'янському (4,2 тис. грн),

Щнiпровськом},(4,1 тис. грн) та Дарrrиltькому (4,0 тис. грн) районах.
Найменше коштiв на 1 дитлrну - у ,Щеснянському (1,8 ,гис. грн),

Пе.tерсъкому (2,6 тис. грн) та Святошинському районах (по 2,7 тис. грн на 1

дит1,Iну).

Харчування учнiв закладiв загальноi середньоi освiти у I ceMecTpi2021,12a22
навчального року
У березrrя 2021 року опублiковано Постанова КМУ Jф З05, якоIо затверджено
норми харчуваI{ня в закладах ocBiTlt та 11орядок органiзацii харчування. OKpeMi
cTaTTi та пункти постаIIови набирають чиннсrотi з 01 вересня2021 року.
.Щля належноi органiзацii харчування районами проведено процедури закупiвель.

Заверlпено торги та укладено договори в б районах: ,Щарницькому,
,Щеснянському, Обо.ltонсLкому, [Iодiльському, Святоцr;tнському та
LL[евченкiвському районах. FIa стадii завершення гIF,оцедурII закупiвель
УкЛадання lIоговору 18.0б.2021 в Пе.lерському районi.

Для >iарчування учнiв |-4 класiв MicToM у бюдх<етах райIонiв було
передба.lеrrо 32 грн на одну дитину, а для пiльговикiв-учнiв 5-11 класiв - 38 .р".
За результатамII, ilpoBeдeнllx торгiв три райони (Оболонський, Подiльськилi та
Шевченкiвськиii) вийшли на суму: 1-4 кцаси -- 32 грrr, 5-11 класи -ЗВ грн.

Пе.rерський райоlr буле годувати дiтей у новому навLI€ulьному роцi на суму
- 8,5 грн.

Наrrрикiнцi20201202i навчального року BapTicTb харчування Iз цьопry районi
СТаНОВиJIа 31,95 грrаI - для y.lHiB 1-4 класiв та37,95 грн - для учrtiв 5-11 класiв.



З 8,5 грн частина коштiв пiде на оплату працi за приготування iжi та оПЛаТУ

комунальних послуг. Скiльки заJIишиться у тарiлцi дитини? Не менше 50Yо - 4,5

грн.
З метою недопущеIIня погiршення якостi харчування у ЗЗСО MicTa у новому

навч€Lльному роцi ДОН спiльно з ГУ Щержпродспожислужбою м. Киева
пiдготували наказ у якому передбачено органiзацirо мультипрофiльного
харчування для учнiв 1-4 класах за MicbKi кошти, роботу бракеражних комiсiй,
дiетичне харчування тощо.. (Таблuця 9 dоdаеmься).

Рейтинг районiв
За результатами рейтинговоi оцiнки районiв щодо освосння коштiв та

виконання загапьномiських програм I мiсце посiдае ТIтевченкiвсъкий район, II

мiсце подiлили Голосiiвський та Подiльський райони. На III мiсцi перебувае
Печерський район.

На останньому 9-*у мiсцi перебувае ,Щарницький район (освосно 7,4О^

запланованих коштiв), на 8-му Солом'янськiй район (освоено 7,9Уо
запланованих коштiв).( (Таблuця 4 dоdаспlься).

ДОДАТКОВО
Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам

У 202l роцi з державного бюджету Кисву видiлено кошти (субвенцiю) в
cyMi 2|4,7 млн грн. на реалiзацiю 4 програм: <rЩержавна пiдтримка особам з
особливими освiтнiми потребами> (обладнаFIня та заробiтна плата); <Заходи,
спрямованi на боротьбу з гострою респiраторною хворобою COVID -19
(деззасоби на ЗНО та ноутбуки для в.Iителiв); <НУШ> (обладнання i засоби
навчання, експеримент, навчаI]ня кадрiв та супервiзiя); <Спроможна школа для
кращих результатiв> (реконструкцiя ЗО та Iuодернiзацiя харчоблокiв). I_{e на28,6
млн грн бiльше нiж було у 2020 роцi.

З мiсьIсого бюджету, на виконання умов спiвфiнансування, передбачено
121,0 млн грн (rra <Нову УкраТнську ]ТТк6.цу11, придбаrrня ноутбукiв для вчителiв
та реалiзацiю програми <Спроможна школа для кращих результатiв>. (Таблuця 5
dоdаеmься). Зазначений показник майже на l7Yо бiльше (бiльше на 44 млн), нiж
передбачено умовами спiвфiнансування.

TaKlrM чиЕIом заг€шьна сума субвенцii - 2021 становить ЗЗ5,7 NIлн грн
(214,7+l2l,0).

Крiла mоео, спрямоваI-Iо залицIки коштiв субвенцii за 2020 piK у cyMi 44,8
млн грн (на завершlення реалiзачii 3 програм: <<,Щержавна пiдтримка особам з

особливими освiтнiми потребами>> (обладнання та заробiтна плата); <,Щеякi

питання врIкористання у 20|9 роцi освiтньоi субвенцii> (обладнання для
харчоблокiв та спецiальних закладiв освiти); <Перерозподiл деяких видаткiв
лержбюджету на 2019 pirt (обладнання для SТЕМ-центрiв та природничих
кабiнетiв). (Таблuця б dоdаеmься),


