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Пояснювальна записка про хід виконання 

міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»  

за 2020 рік 
 

1. Оцінка ефективності виконання 

Протягом 2020 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх послуг 

за пріоритетними напрямами.  

 

Дошкільна освіта  

Функціонує 766 закладів освіти різних типів і форм власності, у яких 

виховувалося 112,9 тис дітей у 2019-2020 н.р. та майже 111 тис. дітей від 1 до 6 (7) 

років у 2020-2021 н.р., з них 575 комунальних ЗДО, у яких  обліковувалося 103,5  

тис. дітей у 2019-2020 н.р. та 100,2  тис. дітей у 2020-2021 н.р. Через запровадження 

адаптивного карантину контингент вихованців ЗДО зменшився на 3,8 тис. дітей. 

Зараховано до комунальних закладів дошкільної освіти  33,3 тис. дітей віком від 1 

до 6 (7) років (з них 545 дітей зі статусом «внутрішньо переміщена особа»).  У 

системі обліковується 1,9 тис. заявок дітей-«киянин»  віком від 3 до 6 років, які 

потребують зарахування до ЗДО. На кінець звітного періоду в комунальних закладах 

дошкільної освіти налічується понад 7,1 тис. вільних місць. Прийом дітей до 

закладів дошкільної освіти  триває.  

Завершено будівництво закладу дошкільної освіти № 168 на 260 місць у 

Солом’янському районі. Відбуваються роботи введення закладу в експлуатацію. 

Триває будівництво двох закладів дошкільної освіти у Деснянському та 

Святошинському районах. Ведеться реконструкція та капітальний ремонт ЗДО №№ 

151, 661 та роботи щодо забезпечення архітектурної доступності будівель ЗДО та 

закладів освіти засобами оповіщення.  

Створено додатково 2400 місць для дітей дошкільного віку: 

- відновлено роботу 19 груп у ЗДО №№ 106, 506, 643, НВК «Ромашка» 

Голосіївського району, НВК «Пролісок», ЗДО №№ 773, 315  Дарницького району, 

ЗДО № 745 Деснянського району, ЗДО №№ 433, 680, 485, 566, НВК «Струмочок» 

Дніпровського району, ЗДО № 45, 486, б/д «Малятко»  Подільського району, ЗДО № 

516 Святошинського району; 

- завершено реконструкцію закладів дошкільної освіти № 345 (95 місць) у 

Дарницькому районі, № 436 (75 місць) у Оболонському районі; 

- введено в мережу закладів освіти міста 65 установ/організацій/закладів на 

1500 місць, які отримали ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері 

«дошкільна освіта».  

Дошкільні заклади Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, 

Оболонського, Печерського, Святошинського, Солом’янського, Шевченківського  

районів підключені до мережі інтернет.  

Триває реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту на основі 

базового фінансового нормативу. Запроваджено безкоштовне харчування дітей зі 

статусом «внутрішньо переміщена особа». Продовжується оновлення функціоналу 

системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти 

«СЕЗ-ЗДО».  

 

 



Загальна середня освіта 

Забезпечено: функціонування 566 закладів загальної середньої освіти різних 

типів і форм власності; безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом 132,9 

тис. учнів ЗЗСО. Впроваджено нові форми організації харчування у 70% закладів 

загальної середньої освіти. Зокрема, мультипрофільне харчування («шведський 

стіл» або «дабл меню») організовано в кожній другій школі, «Шкільну кулінарну 

лінійку» запроваджено в усіх школах Шевченківського району. 

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) організація 

харчування у ЗЗСО міста Києва здійснюється відповідно до постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50. Департаментом освіти 

і науки спільно з ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві розроблено Примірне 

двотижневе меню для учнів 1-4 класів з урахуванням карантинних обмежень 

(схвалено протоколом № 56 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації від 07.08.2020 та погоджено з начальником ГУ Держпродспоживслужби в 

м. Києві). 

Пільгові сніданки надаються учням 1-4 класів в індивідуальній одноразовій 

упаковці з дотриманням санітарних протиепідемічних заходів. Згідно з вимогами 

Головного державного санітарного лікаря України мультипрофільне харчування за 

типом «шведського столу» та шляхом самообслуговування на період карантину в 

ЗЗСО міста Києва не організовується. 

Прийом учнів до 1-х класів організовано з 01 червня 2020 року (накази ДОН від 

05.02.2020 № 21, від 18.03.2020 № 64, від  27.05.2020 № 86). До 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти (1096 класів) у 2020-2021 навчальному році зараховано 

30 764 учнів. Видано 10 розпоряджень районних в місті Києві державних 

адміністрацій, якими закріплені за ЗЗСО території обслуговування. Підготовлено 

інформаційно-аналітичні матеріали щодо прогнозованої кількості першокласників 

2020-2021 н.р. Підготовлено та направлено лист про зарахування до закладів освіти. 

Враховуючи Закон України «Про повну загальну середню освіту» проведено 

робочі зустрічі, наради з працівниками управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій, за участю Асоціації керівників закладів освіти міста Києва 

щодо формування мережі класів та закладів загальної середньої освіти, 

трансформації ЗЗСО та приведення типів закладів освіти та їх статутів у 

відповідність до вимог закону України «Про освіту» (01.04.2020; 08.07.2020; 

11.09.2020, 16-18.10.2020). Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо 

наповнюваності класів  та ЗЗСО. Оновлено перспективні плани розвитку мережі 

закладів загальної середньої освіти на період 2020-2023 років з урахуванням Закону 

України «Про повну загальну середню освіту». 

Розроблено та виконуються заходи щодо підготовки закладів освіти міста Києва 

до початку 2020-2021 навчального року (наказ ДОН від 27.01 2020 р № 18). 

Проведено наради щодо підготовки закладів освіти до 2020-2021 навчального року 

(19.03.2020, 15.04.2020, 14.05.2020, 28.05.2020, 07.07.2020; 07.08.2020; 20,08.2020; 

28.08.2020; 31.08.2020; 04.09.2020).   

Апробація навчальних матеріалів нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти у 2020-2021 навчальному році відбувається  у четвертих класах 34-

х закладів загальної середньої освіти міста Києва (понад 800 учнів), які продовжують 

експериментальне впровадження Концепції Нової української школи та нового 

Державного стандарту початкової освіти у межах всеукраїнського експерименту 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 



освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 

№ 1028. Упродовж 2020 року освітній процес у зазначених закладах відбувався, як 

в очному, так і дистанційному та змішаному форматах.  

На створення освітнього середовища Нової української школи (закупівлю 

дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп’ютерного обладнання) у 2020 році 

для міста Києва передбачено кошти з державного бюджету (субвенція) в сумі 53,8 

млн грн. Бюджетом міста Києва виділено кошти в сумі 265,7 млн грн. 

В рамках серпневої конференції педагогів столиці було організовано і 

проведено вебінар «Нова українська школа: завдання, здобутки та перспективи». На 

сайті ІПО розміщено кейси для вчителів: «Нормативні документи та методичні 

рекомендації на 2020/2021 навчальний рік»; «Методичний кейс матеріалів для 

дистанційного навчання». 

Питання впровадження Концепції «Нова українська школа» розглядалося на 

онлайн-нарадах з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій, керівниками ЗЗСО (19.03.2020; 01.04.2020; 22.04.2020; 08.07.2020; 

11.08.2020; 28.08.2020; 28.10.2020, 11.09.2020). 

Розроблено методичний посібник «Дистанційне та змішане навчання в школі. 

Путівник» та навчально-методичний посібник Дистанційне навчання: виклики, 

результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва» та 

рамкові пропозиції для ЗЗСО, ЗДО та П(ПТ)О щодо роботи під час адаптивного 

карантину. 

У 205 закладах загальної середньої освіти функціонують 837 інклюзивних 

класів, у яких здобувають освіту 1403 дитини з особливими освітніми потребами та 

у 18 закладах загальної середньої освіти – 80 спеціальних класів для 756 учнів з 

особливими освітніми потребами. 

Професійно-технічна освіта  

Функціонує 23 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що 

здійснюють підготовку кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста з 

контингентом: 

- у 2019-2020 н.р.: 11,0 тис. учнів (із них 568 осіб діти-сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування) з 119 професій; 

- у 2020-2021 н.р.: 12,1 тис. учнів (із них 529 осіб діти-сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування) з 111 професій. 

Забезпечено:  

- харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування у повному обсязі, з яких: 282 уня (2019-2020 н.р.) та 269 учнів (2020-2021 

н.р.) – на повному державному утриманні, 246 учнів (2019-2020 н.р.) та 260 учнів 

(2020-2021 н.р.)  – під опікою;  

- фінансування заробітної плати, стипендії, комунальних послуг у повному 

обсязі.  

Вища, фахова передвища освіта і наука 

Забезпечено функціонування 12 закладів фахової передвищої освіти м. Києва, 

які мають статус окремих юридичних осіб, 1 закладу фахової передвищої освіти, що 

є структурним підрозділом Університету Грінченка та 1 закладу вищої освіти – 

Київського університету імені Бориса Грінченка. У вказаних закладах здобувають 

освіту 13 057 студентів за кошти бюджету міста Києва.  



Проведено аналіз та координацію діяльності закладів фахової передвищої 

освіти міста Києва державної форми власності, які фінансуються з міського бюджету 

щодо напрямів підготовки (спеціальностей), обсягів прийому та випуску студентів 

на основі базової та повної загальної середньої освіти за відповідними освітньо-

професійними рівнями, враховуючи заявлений ліцензований обсяг та наявність 

договорів з підприємствами, які зареєстровані у місті Києві.  

Здійснено координацію процесу передачі з державної до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва закладів фахової передвищої освіти м. Києва. 

Підготовлено проєкт та здійснено організаційний супровід видання розпорядження 

КМДА від 30.12.2020 №2085 «Про деякі питання затвердження техніко-економічних 

обґрунтувань забезпечення ефективного використання майна вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації». 

Здійснено організаційний супровід щодо видання 2-х розпоряджень КМАДА 

від 05.05.2020 №667 та від 24.07.2020 №1081 щодо затвердження регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста 

Києва на 2020 рік.  

Проведено 4 засідання конкурсної комісії з розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста 

Києва.  

Вжито заходів для забезпечення закладами фахової передвищої та вищої освіти 

міста Києва належного рівня вищої та фахової передвищої освіти, організації 

інформаційного забезпечення; посилення контролю за дотриманням санітарно-

протиепідемічних правил у гуртожитках закладів фахової передвищої та вищої 

освіти, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб».  

Виховання та позашкільна освіта  

У системі освіти міста Києва функціонує: 

- 41 заклад позашкільної освіти комунальної форми власності, з них 5 закладів 

міського, 36 – районного підпорядкування. 32 заклади є профільними, 9 – 

комплексними.  

- 5111 гуртків, які відвідують 78 522 вихованців.  

Забезпечено організацію та проведення заходів за напрямами позашкільної 

освіти шляхом використання інструментів і технологій дистанційного, змішаного та 

очного навчання (Департаментом освіти і науки в березні 2020 року створено 

електронний освітній простір позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!» (ОК – Освіта 

Києва). 

Під час карантинних обмежень закладами позашкільної освіти Києва 

забезпечено організацію освітнього процесу та виконання навчальних програм 

шляхом використання інструментів і технологій дистанційного навчання. Онлайн-

навчанням охоплено майже 80 тисяч вихованців.  

Фінансова діяльність. 

Забезпечення подальшого виконання міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки» (рішення Київради від 18.12.2018 № 467/6518, зі 

змінами від 31.01.2019 № 5/6661, від 06.02.2020 № 5/8175 та від 07.07.2020 

№26/9105).  


