Звіт
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за січень-грудень 2020 року
Відповідальний виконавець: Департамент освіти і науки
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2.1. Завдання:
Стратегічна ціль:
Енергозаощаджен
Підвищення
ня комунального
комфорту життя
та бюджетного
мешканців м. Києва
сектору
Оперативна ціль:
Підвищення
ефективності
споживання
енергоресурсів
1.1 Завдання::
Розвиток мережі
закладів освіти

1.1 Завдання::
Розвиток мережі
закладів освіти

Територіальна
спрямованість
проєктів
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2.10. Комплексна
термомодернізація
будівель бюджетної
сфери міста Києва

місто Київ

фактичний

1

Фактична сума підписаних
Сума вибраних коштів з
Сума вибраних коштів у звітному періоді
договорів (контрактів) у звітному
початку реалізації проєктів,
(за рік), тис.грн
періоді, тис.грн
тис.грн

Строк реалізації
проєкту

Назва проєктів
регіонального
розвитку, що
включені до
програми
регіонального
розвитку

плановий

Номер і
Одна або кілька
найменування
цілей, які будуть
завдання
досягнуті в
Стратегії якому результаті реалізації
відпоідає проєкт
проєкту

5

6

2012-2020 2019-2020

Джерела
фінансування
у звітному
періоді

з початку
реалізації
проекту виконання на
01.01.20 + 12 міс

за звітний
період

запланована
(2020 рік)

7

8

9

Усього,
у т.ч.:

360828,00

Бюджет міста
Києва

фактична
(за рік)

запланованаплан за ряд
років
(кошторисна)

10

11

0,00

42 849,70

360828,00

0,00

Усього,
у т.ч.:

520 660,60

Бюджет міста
Києва

520 660,60

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

фактична (8
кол)

найменування
індикатора
(показника)

12

13

0,00

360828,00

334331,90

42 849,70

0,00

360828,00

334331,90

310 806,40

157 035,70

310 806,40

519 514,40

520 660,60

310 806,40

157 035,70

310 806,40

519 514,40

520 660,60

Державний
бюджет (ДФРР)

Стан реалізації
проєкту
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
заплано-ваного)

Проблемні питання, їх вплив на
реалізацію проєкту
(з поясненням причини їх виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

одиниця
виміру

прогнозоване
значення

фактичне
значення

відхилення
(+/-)

14

15

16

17

18

19

20

Обсяги спожитої
теплової енергії
бюджетними
установами та
організаціями міста
Києва

тис. Гкал

964

410

-554

0%

Роботи у звітному періоді не проводились.

Кількість
побудованих,
реконструйованих
закладів дошкільної
освіти

од.

5

4

-1

197,92%

Замовником виконання робіт - КП
"Спецжитлофонд" заплановано завершення
будівництва ЗДО на вул. Бахмацькій, 35
Святошинського району у 2021 році.

Кількість місць у
побудованих,
реконструйованих
закладах дошкільної
освіти

од.

795

660

-135

Кількість
побудованих,
реконструйованих
закладів загальної
середньої освіти

од.

1

0

-1

96,79%

Замовником виконання робіт Голосіївською РДА планується завершити
реконструкцію з прибудовою ЗЗСО № 59 у
2021 році.

Кількість учнівських
місць у побудованих,
реконструйованих
закладах загальної
середньої освіти

учн.місць

400

0

-400

Інші джерела МФО (НЕФКО)

Стратегічна ціль: 2.53. Розвиток
Підвищення
мережі закладів
комфорту життя
дошкільної освіти
мешканців м. Києва
Оперативна ціль:
Підвищення рівня
забезпеченості
освітньою
інфраструктурою та
її оновлення у
відповідності до
вимог часу

місто Київ

Стратегічна ціль:
Підвищення
комфорту життя
мешканців м. Києва
Оперативна ціль:
Підвищення рівня
забезпеченості
освітньою
інфраструктурою та
її оновлення у
відповідності до
вимог часу

місто Київ

2.54. Розвиток
мережі закладів
загальної середньої
освіти

2019-2021 2019-2021

Інші джерела

2018-2024 2018-2024

Усього,
у т.ч.:

231 968,60

109 394,60

113 022,70

109 394,60

270 426,10

231 968,60

Бюджет міста
Києва

231 968,60

109 394,60

113 022,70

109 394,60

270 426,10

231 968,60

Державний
бюджет (ДФРР)

Розвиток мережі
закладів освіти

1

Підвищення
мережі закладів
комфорту життя
загальної середньої
мешканців м. Києва освіти
Оперативна ціль:
Підвищення рівня
забезпеченості
освітньою
інфраструктурою
та
2
3
її оновлення у
відповідності до
вимог часу

Голосіївською РДА планується завершити
реконструкцію з прибудовою ЗЗСО № 59 у
2021 році.
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Стратегічна ціль:
Підвищення
комфорту життя
мешканців м. Києва
Оперативна ціль:
Підвищення рівня
забезпеченості
освітньою
інфраструктурою та
її оновлення у
відповідності до
вимог часу

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

місто Київ

1.2 Завдання::
Оновлення
матеріальнотехнічної та
навчальнометодичної бази
навчальних
закладів

Стратегічна ціль:
Підвищення
комфорту життя
мешканців м. Києва
Оперативна ціль:
Підвищення рівня
забезпеченості
освітньою
інфраструктурою та
її оновлення у
відповідності до
вимог часу

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

місто Київ

Стратегічна ціль:
Підвищення
комфорту життя
мешканців м. Києва
Оперативна ціль:
Підвищення
актуальності та
якості освіти

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

6

7

8

9

10

11

12

13

місто Київ

2020

2020

2019-2020 2019-2020

2019-2020 2019-2020

Кількість учнівських
місць у побудованих,
14
реконструйованих

учн.місць

400

0

-400

15

16

17

18

19

20

закладах загальної
середньої освіти

Інші джерела

1.1 Завдання::
Розвиток мережі
закладів освіти

2.2. Завдання :
Формування
єдиного
інформаційноосвітнього
простору та
розвиток нових
освітніх форм

5

Бюджет
міста Києва

20540,50

13189,80

7100,00

20540,50

7100,00

20540,50

Кількість створених
новітніх навчальнопрактичних центрів з
підготовки фахівців за
галузевим
спрямуванням для
забезпечення потреб
ринку праці

од.

4

7

3

289,30%

Завдання виконано

Бюджет
міста Києва

27508,60

49205,40

12000,00

49205,40

28042,00

27508,60

Кількість ігрових
майданчиків

од.

500

227

-273

410,05%

Кількість тіньових
навісів

од.

100

238

138

Кількість
фізкультурних
майданчиків

од.

25

22

-3

Кількість вчителів
початкової школи, які
пройшли підвищення
кваліфікації,
підготовку та
професійне зростання

осіб.

1200

90

-1110

Управліннями освіти проведені планові
роботи щодо ремонтів та облаштування
фізкультурних та ігрових майданчиків,
тіньових навісів.
Фізкультурні майданчики та спортивне
обладнання: у Голосіївському районі
придбано компекти спортивного
обладнання для 51 ЗДО; у Дарницькому
районі проведені ремонти та облаштовані
спортивні майданчики 3 ЗДО
(громадський бюджет); у Деснянському
районі встановлено 3 спортивних
комплекси за кошти громадського
бюджету; у Дніпровському районі
здійснено облаштування спортивних
майданчиків у 9 ЗДО, спортивні
майданчики у 2 закладах забезпечені
гумовим покриттям; у Оболонському
районі встановлено 56 спортивно-ігрових
комплексів; у 2 ЗДО Печерського району
відремонтовано спортивні майданчики; у
40 ЗДО Святошинського району
встановлені гімнастичні комплекси на
спортмайданчиках за кошти громадського
бюджету, облаштовано фізкультурні
майданчики у 2 ЗДО; у Шевченківському
районі облаштовано гумове покриття на
фізкультурному майданчику 1 ЗДО,
придбано 1508 одиниць спортивного
інвентарю для 54 ЗДО.
Тіньові навіси та ігрові майданчики: у
Голосіївському районі відремонтовано 88
тіньових навісів у 13 ЗДО, встановлено 16
ігрових модулів у 16 ЗДО, придбано 26
пісочниць для 7 ЗДО, 22 комплекти меблів,
5 ігрових модулів, 3 гойдалки для ігрових
майданчиків 3 ЗДО; у Дарницькому районі
відремонтовано 28 навісів у 4 ЗДО та 26
ігрових майданчиків у 5 ЗДО; у
Деснянському районі встановлено 30
ігрових модулів у 2 ЗДО; у Дніпровському
районі встановлено 55 тіньових навісів у 9
ЗДО та облаштовано 47 ігрових
майданчиків у 9 ЗДО; у Оболонському
районі відремонтовано 12 тіньових навісів
у 5 ЗДО, придбано 434 пісочниці для 56
ЗДО; у Печерському районі
відремонтовано 7 майданчиків в 4 ЗДО; у
Подільському районі проведено ремонти 6
тіньових навісів 6 ЗДО, облаштовано 18
ігрових майданчиків у 18 ЗДО; у
Святошинському районі відремонтовано 38
тіньових навісів у 9 ЗДО, придбано ігрове
обладнання (195 гойдалок, балансирів,
пісочниць) для 30 ЗДО; у Солом’янському
районі
придбано
ігрове
обладнання
для 48
У звітному
періоді
пройшли
підвищення
кваліфікації:
30 – вчителів початкової школи НУШ;
60 – вчителів англ.мови НУШ;

Кількість закупленого
обладнання

од.

Усього,
у тому числі:

231193,10

316239,00

169700,50

316239,00

400893,60

545055,10

Бюджет
міста Києва

177772,30

262888,10

115923,10

262888,10

293695,40

440660,40

Державний
бюджет
(субвенції)

53420,80

53350,90

53777,40

53350,90

107198,20

104394,70

1140

4309

3169

186,35%

Закуплено:
комп'ютерне обладнання (шт.) - 4309,
дидактичні матеріали (компл.) - 174941,
меблі (шт./компл.) - 59881.

