Додаток 2 до листа Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від _______________ № __________

Інформація про виконання Програми за І квартал 2021 року
1. Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518, зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661, від 06.02.2020 №5/8175, від 07.07.2020 №26/9105
2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій
Фактичні обсяги фінансування за 2021
(касові видатки), тис. грн

Планові обсяги фінансування за 2021 рік,
тис. грн
№ п/п

1

Захід

Відповідальний
виконавець

3

Термін виконання

4

у тому числі:
Усього

державний
бюджет

бюджет м.Києва

8

9

10

у тому числі:
кошти
небюджетних
джерел
11

Усього

державний
бюджет

бюджет м.Києва

13

14

15

кошти
небюджетних
джерел
16

Стан виконання заходів
(Короткий опис досягнутих результатів
та/або
Причини невиконання/часткового виконання показника )

18

1. Підпрограма "ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА КИЄВА"
1.1. Модернізація матеріально-технічної та навчальної бази в Київському університеті імені Бориса Грінченка (Інститут післядипломної педагогічної освіти)

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Проведення реконструкції з надбудовою
навчально-адміністративного корпусу
університету ім. Бориса Грінченка, за
адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини,
17 (ІППО)

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Оснащення лабораторій, кабінетів для
забезпечення реалізації освітніх програм в
Київському університеті імені Бориса
Грінченка (ІППО)

Департамент освіти і
науки,
Київський
університет імені
Бориса Грінченка

Придбання предметів матеріалів,
обладнання, інвентаря для забезпечення
реалізації освітніх програм в Інституті
післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса
Грінченка

Департамент освіти і
науки,
Київський
університет імені
Бориса Грінченка

0,0

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Створення навчально-тренінгового центру Департамент освіти і
компетенцій для підготовки педагогічних
науки,
працівників закладів освіти до сертифікації
Київський
(у т. ч. придбання обладнання)
університет імені
Бориса Грінченка
Створення науково-практичної бази для
підготовки вчителів (бакалаврів)
природничих наук
Підготовка працівників закладів
дошкільної освіти, які не мають базової
дошкільної освіти
Створення проекту «Школи освітнього
лідерства»
Створення проекту «Консультативнийтренінговий центр для батьків учнів
закладів загальної середньої освіти м.
Києва

Департамент освіти і
науки,
Київський
університет імені
Бориса Грінченка
Департамент
освіти і
науки,
Київський
університет імені
Департамент освіти і
науки,
Київський
Департамент освіти і
науки,
Київський
університет імені
Бориса Грінченка

739,0

739,0

0,0

У зв'язку з реконструкцією приміщення навчально-адміністративного корпусу університету ім. Бориса Грінченка, за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17, оснащення лабораторій, кабінетів для забезпечення реалізації освітніх програм в
Київському університеті імені Бориса Грінченка (ІПО) у звітному періоді не здійснювалося.

1 034,0

1 034,0

0,0

Проведено аналіз необхідних для закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря. Здійснено підготовчі заходи.
У зв'язку з реконструкцією приміщення навчально-адміністративного корпусу університету ім. Бориса Грінченка, за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17, оснащення лабораторій, кабінетів для забезпечення реалізації освітніх програм в
Київському університеті імені Бориса Грінченка (ІПО) у звітному періоді не здійснювалося. У зв`язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-ІХ та від 11.03.2020 року № 211) не було потреби у придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

2019-2021

0,0

1 773,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти міста Києва здійснюється відповідно до інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних працівників. Модель враховує вимоги Концепції Нової української школи, ЗУ
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та передбачає реалізацію 9-ти Програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників з яких реалізовано 7.
За оновленою моделлю курсів пройшли навчання понад 4200 слухачів. У зв`язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2
(відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-ІХ та від 11.03.2020 року № 211), навчання педагогів здійснюється за дистанційною формою навчання та без обмежень у термінах виконанння завдань.

0,0

0,0

У 2019 році було розроблено теоретичну модель електронної системи реєстрації та накопичення освітніх кредитів педагогів "Нової української школи".
У звітному періоді заходи не здійснювалися.

2019-2023

2019
1 500,0

1 500,0

0,0

Наразі триває реконструкція навчально-адміністравтивного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17. Створення навчально-тренінгового центру (у т. ч. придбання обладнання)
відбуватиметься після завершення робіт з реконструкції.

2 490,0

2 490,0

0,0

Проведено підготовчі заходи щодо створення науково-практичної бази для підготовки вчителів (бакалаврів) природничих наук.

750,0

750,0

0,0

Підготовка працівників закладів дошкільної освіти, які не мають базової дошкільної освіти, здійснюється за освітніми програмами магістерського рівня заочної форми навчання.

800,0

800,0

0,0

Розроблено Концепцію та Положення "Школи освітнього лідерства". У звітному періоді фінансування Київському університету імені Бориса Грінченка не було передбачено.

0,0

Розроблено Концепцію та Положення освітнього центру "Університет батьківства". На 2021 рік фінансування Київському університету імені Бориса Грінченка не було передбачено.

2020-2021

2021-2023

2019-2022

2020-2023

0,0
2020

Разом п.1.2.
1.3. Координація діяльності районних інклюзивно-ресурсних центрів
Розвиток науково-методичного центру
Департамент освіти і
«Ресурсний центр підтримки інклюзивної
науки,
освіти»
Київський
університет імені
Бориса Грінченка

1.3.1.

Розпорядженням КМДА від 16.06.2019 № 1086 перезатверджено проєкт реконструкції з надбудовою навчально-адміністративного корпусу Київського університету ім. Бориса Грінченка по просп. П.Тичини у Дніпровському районі. Замовник
виконання робіт - КП "Житлоінвестбуд-УКБ".
Згідно з помісячним розподілом асигнувань на 2021 рік фінансування з міського бюджету передбачено з квітня.
Розроблено проєктну документацію, виконувались демонтажні роботи та роботи з перекладання зовнішніх інженерних мереж.

2019

Разом п.1.1.
1 773,0
0,0
1.2. Реалізація Концепції «Нова українська школа» щодо професійного розвитку працівників закладів освіти м. Києва
Створення та впровадження інноваційної
Департамент освіти і
моделі професійного розвитку
науки,
педагогічних працівників закладів освіти м.
Київський
Києва
університет імені
Бориса Грінченка
Створення електронної системи реєстрації
Київський
та накопичення освітніх кредитів педагогів
університет імені
«Нової української школи»
Бориса Грінченка

0,0

2019-2020

5 540,0

0,0

0,0

5 540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
За звітний період Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти ІПО Університету Грінченка здійснював методичний та консультативний супровід працівників закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва. Було узагальнено
запити працівників ІРЦ міста Києва та розміщено в електронному посібнику за розділами «Інклюзія від А до Я».
Проведено:
- тематичний курс з інклюзивного навчання для педагогічного колективу ЗЗСО №238 Деснянського району міста Києва (лютий-березень, 2021) за запитом. Опрацьовані теми: «Інклюзивне навчання. Нормативно-правові документи», «Розроблення
індивідуальної програми розвитку для учня з особливими освітніми потребами», «Команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами», «Діти з особливими освітніми потребами. Практичні поради для педагогів»,
«Функції асистента вчителя в інклюзивному класі»;
- навчально-практичні семінари: «Розроблення індивідуальної програми розвитку для учня з особливими освітніми потребами» для педагогів ЗЗСО №281 Святошинського району; «Команда психолого-педагогічного супроводу» для педагогів ЗЗСО
№281 Святошинського району; «Нормативно-правове забезпечення організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти» для ЗЗСО Подільського району, які ще не мають досвіду відкриття інклюзивних класів;
- методичний та консультативний супровід організації інклюзивного навчання у ЗЗСО №233 Оболонського району міста Києва.
Здійснена інформаційно-консультативна підтримка:
- консультаційна робота за запитами педагогів, батьків через електронну адресу РЦПІО інклюзивної освіти (rcpio.ippo@kubg.edu.ua);
- підготовка буклету «Нормативно-правове забезпечення інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» та «Індивідуальна програма розвитку учня з особливими освітніми потребами»;
- підготовка інформаційний лефлетів для директорів, педагогів та батьків;
- підготовка та розміщення на сайті РЦПІО матеріалів електронного посібника «Інклюзія від А до Я»;
- створення та розповсюдження через YouTube відео-матеріалів для директорів, вчителів ЗЗСО та батьків дітей з особливими освітніми потребами в рамках роботи «Школа інклюзивної освіти: Інклюзія від А до Я».
За звітний період центром надано 143 консультації.

0,0

2019-2020

Разом п.1.3.
1.4. Розвиток дошкільної освіти в м. Києві відповідно до Концепції «Нова українська школи»
Розроблення та впровадження в практику
Департамент освіти і
регіональної парціальної програми
науки,
1.4.1
розвитку дітей старшого дошкільного віку
Київський
2019
«Я – киянин»
університет імені
Бориса Грінченка
Створення варіативної моделі та практико Департамент освіти і
орієнтованих програм професійного
науки,
1.4.2
2019-2021
розвитку працівників закладів дошкільної
Київський
освіти
університет імені
Бориса Грінченка
Створення навчально-консультаційного
Департамент освіти і
центру для батьків дітей дошкільного віку
науки,
1.4.3
2020
Київський
університет імені

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Програма розроблена та включена до навчального плану курсів підвищення кваліфікації вихователів ЗДО.
Зі змістом регіональної парціальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я – киянин» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників ознайомлено 223 вихователя ЗДО.

0,0

0,0

Розроблено і розміщено 71 навчальний модуль (дистанційна форма навчання) для програми підвищення кваліфікації працівників ЗДО.
У змішаному форматі проведено 5 науково-практичних семінарів для вихователів, вихователів-методистів, вчителів та керівників ЗДО: «Екологічне ставлення до себе та інших під час карантину», «Психологічна допомога в процесі дистанційного
навчання», «Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників», «Як не сумувати під час карантину», «Дитяча книжка та періодичні видання в просторі музею».
Проведено 13 тематичних вебінарів із психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в ЗДО.

0,0

0,0

Розроблено Концепцію навчально-консультаційного центру «Діти і батьки: зростаємо разом».
Створення центру можливе після закінчення реконструкції навчально-адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17.

Разом п.1.4.
1.5. Виховання громадянина України в новій українській школі
Створення Програми громадянського
Департамент освіти і
виховання учнівської молоді м. Києва «Я
науки,
1.5.1
–киянин – громадянин України»
Київський
університет імені
Разом п.1.5.
1.6. Проведення конкурсів педагогічної майстерності
Проведення міських конкурсів педагогічної Департамент освіти і
майстерності педагогічних працівників
науки,
1.6.1
Київський
університет імені
Бориса Грінченка
Підвищення якості позашкільної освіти
Департамент
освіти і
1.6.2

шляхом удосконалення професійної
компетентності педагогів (організація та
проведення семінарів-практикумів,
тренінгів, круглих столів тощо)

Разом п.1.6.

науки, районні в
місті Києві державні
адміністрації,
Київський
університет імені

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Створено робочу групу та розроблено змістові лінії Програми "Я - Киянин-громадянин України". Проведено робочі зустрічі в режимі онлайн. На сайті ІПО (ippo.kubg.edu.ua) розміщено вебінари "Уроки з громадянської освіти в умовах дистанційного
навчання", "Підвищення рівня громадянської компетентності учнів закладів загальної середньої освіти".

0,0

2020-2021
0,0

0,0

0,0

504,0

0,0
504,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інститутом післядипломної освіти Університету Грінченка проведено конкурси педагогічної майстерності: Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» (у номінації «Керівник
гуртка – 2021»), Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021» (у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література»), Х Відкритий методичний фестиваль «Київ M-FEST 2021» (тема:
«Заклади позашкільної освіти – сучасна платформа соціалізації, розвитку та самореалізації вихованців»).

0,0

Департаментом освіти і науки проведено щорічний освітній фестиваль управлінської майстерності Київ EdFest (22.03-27.03.2021) у дистанційному форматі, участь у якому взяли понад 500 педагогів закладів освіти Києва та України. У рамках
фестивалю відбулося 53 заходи, залучено 57 спікерів.
ІПО Університету Грінченка проведено заходи з підвищення якості позашкільної освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів: 2 навчально-методичних вебінари для педагогів закладів позашкільної освіти міста Києва,
опрацювання методичних матеріалів педагогів закладів позашкільної освіти, які претендують, за результатами атестації, на звання «керівник гуртка-методист», участь у Х Відкритому методичному фестивалі «Київ M-FEST 2021.

2019-2023
500,0

500,0

2019-2023

УСЬОГО підпрограма "ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ МІСТА КИЄВА"

1 004,0

0,0

500,0

504,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 317,0

0,0

500,0

7 817,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Підпрограма "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА"
2.1. Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти
Забезпечення розвитку мережі закладів
Департамент
дошкільної освіти шляхом їх будівництва і
будівництва та
реконструкції (Перелік об’єктів
житлового
затверджується щорічно)
забезпечення,
районні в місті Києві
державні
адміністрації
2.1.1.

2.1.2.

Забезпечення архітектурної доступності
ЗДО, їх належного санітарно-технічного
стану, капітальний ремонт приміщень,
басейнів, що тривалий час не
функціонують

Департамент освіти і
науки, районні в
місті Києві державні
адміністрації

Разом п.2.1.
2.2. Створення сучасного освітнього середовища
Забезпечення ЗДО оргтехнічним
Департамент освіти і
обладнанням
науки, районні в
2.2.1.
місті Києві державні
адміністрації
Забезпечення ЗДО сучасними дитячими
Департамент освіти і
2.2.2. меблями
науки, районні в
місті Києві державні
адміністрації
Облаштування фізкультурних майданчиків Департамент
освіти і
сучасним спортивним обладнанням
науки, районні в
2.2.3.
місті Києві державні
адміністрації
Забезпечення будівель ЗДО засобами
Департамент освіти і
оповіщення про пожежу; обладнанням для
науки, районні в
системи контролю управління доступу до
місті Києві державні
закладу (домофонами); обладнанням
адміністрації
харчоблоків та ральних кімнат; групових
2.2.4. майданчиків на території закладів
сучасним ігровим обладнанням, тіньовими
навісами;
ЗДО з інклюзивними та спеціальними
групами сенсорними кімнатами;
санаторних ЗДО для дітей з хронічними
Разом п.2.2.
2.3. Шляхи до автономії закладів дошкільної освіти
Надання освітньої послуги (Базового
Департамент освіти і
компоненту дошкільної освіти), яка
науки, районні в
2.3.1.
компенсується за рахунок коштів бюджету місті Києві державні
міста Києва
адміністрації
Реалізація механізму здійснення видатків
на дошкільну освіти у м.Києві на основі
базового фінансового нормативу
2.3.2. бюджетної забезпеченостіз урахуванням
громадян, що не зареєстровані в м. Києві,
але мають право на отримання
багатофункціональної електронної картки
Фінансування цільового фонду
вирівнювання, у тому числі фінансування
2.3.3.
дошкільного навчального закладу № 628
Дніпровського району м. Києва
Разом п.2.3.
УСЬОГО підпрограма "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА"

Департамент освіти і
науки,
районні в місті Києві
державні
адміністрації
Департамент освіти і
науки, районні в
місті Києві державні
адміністрації

Збережено та розширено мережу закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності: функціонує 575 закладів комунальної власності, у яких обліковується 100,7 тис. дітей. Через запровадження адаптивного карантину протягом січня та березня
поточного року добір дітей не відбувався, тому в комунальних ЗДО налічується 6,9 тис. вільних місць.
У звітному періоді додатково створено 560 місць для дітей дошкільного віку. З них 260 місць за рахунок введення в дію комунального закладу дошкільної освіти №168 у Солом’янському районі та 300 місць шляхом введення до мережі закладів
освіти міста 15 приватних установ/організацій/закладів, які отримали ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері "дошкільна освіта":
Голосіївський район – ЗДО «Валентинка», ЗДО «Платоша»;
Дарницький район – ТОВ «УМ СКУЛ», ДС «Тімка» (ФОП Лазарева О.П.);
Деснянський район – ФОП Мягкова О.І.;
Оболонський район – ЗДО «СПРАУТ»;
Печерський район – ЗДО «Кіндергартен Лайк ЛАЙК», ТОВ «Індіго Кідс»;
Подільський район – ФОП Одольська Л.Г., ФОП Бурмістрова С.В.;
Солом’янський район – ФОП Шинкарьова Ж.В.;
Шевченківський район – ЗДО «Розвиток», ЗДО «Тедді Бері», ЗДО «Літтл Грейт», ЗДО «Сова-Сова» (ФОП Сидоренко О.О.).
Триває:
• будівництво ЗДО (вул. Бахмацька, 35) у Святошинському районі, проєктна потужність – 135 місць. Замовник будівництва – КП «Спецжитлофонд». Виконано - 45%;
• реконструкція дошкільного навчального закладу № 497 (вул. Академіка Корольова, 5-а) у Святошинському районі, проєктна потужність – 190 місць. Замовник – Святошинська РДА. Виконано - 30%.

603 581,5

262 563,8

341 017,7

0,0

249 229,2

249 229,2

0,0

1 250,0

2019-2023

Триває забезпечення архітектурної доступності у комунальних закладах дошкільної освіти. 22% з них забезпечені безперешкодним доступом до І поверху будівлі.
Управліннями освіти визначені переліки об'єктів для проведення робіт із встановлення пандусів, ремонту місць загального користування, встановлення вхідної групи. Додатково встановлено пандуси у 64 ЗДО, 9 ЗДО облаштовані ліфтами.
Проведено капітальний ремонт групових приміщень у функціонуючих ЗДО №№ 129, 262, 285, 513, медичного блоку у ЗДО № 643, маршевих сходів, коридорів у ЗДО № 440, музичної зали у ЗДО № 305, місць загального користування у ЗДО №№
150, 389 Голосіївського району. За кошти громадського бюджету відремонтовано музичну залу в ЗДО № 696 Дарницького району. Проведено закупівлю та підписано договори на ремонт фасаду ЗДО № 135 Оболонського району, оголошено
процедуру закупівлі на кап.ремонт пральні ЗДО № 190 Оболонського району. Оновлено ігрове обладнання у фізкультурних залах ЗДО №№ 100, 132, 133 Дарницького району.

1 250,0

2019-2023

852 810,7

0,0

511 793,0

341 017,7

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0
Триває моніторинг забезпечення закладів дошкільної освіти оргтехнікою, у т.ч. персональними комп'ютерами. Протягом звітного періоду заклади дошкільної освіти оргтехнічним обладнанням не забезпечувалися.

0,0

0,0

0,0

15 927,9

15 927,9

49,6

5 837,9

5 837,9

0,0

Управліннями освіти РДА визначені об'єкти для проведення ремонтних робіт та облаштування фізкультурних майданчиків.
У Голосіївському районі відремонтовано спортивний майданчик у ЗДО № 439, проведено ремонт асфальтового покриття у ЗДО № 32. У Оболонському районі встановлено 56 спортивних комплексів.

185 955,9

185 955,9

0,0

У звітному періоді управліннями освіти РДА визначені об'єкти та проводяться роботи щодо ремонтів та облаштування ігрових майданчиків, ресурсних кімнат, харчоблоків, пралень, ігрових та групових приміщень на визначених об'єктах.
Триває забезпечення функціонування засобів оповіщення про пожежу у комунальних закладах дошкільної освіти: у 21 ЗДО Дніпровського району, у 15 ЗДО Шевченківського району, у всіх ЗДО Голосіївського, Дарницького, Деснянського,
Оболонського, Святошинського, Солом'янського районів встановлено засоби оповіщення.
Відремонтовано тіньові навіси у ЗДО № № 131, 440 Голосіївського району. Для всіх ЗДО Оболонського району придбано 434 пісочниці та 56 спортивних комплексів.

2019-2023
Управліннями освіти РДА передбачені кошти на забезпечення сучасними меблями ЗДО, визначена потреба, сформовані переліки меблів, триває підготовка тендерних процедур.

49,6

2019-2023

2019-2023

2019-2023

207 721,7

0,0

207 721,7

0,0

49,6

0,0

49,6

0,0

80 044,4

80 044,4

18 618,2

18 618,2

Триває реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту на основі базового фінансового нормативу. За даними управлінь освіти районів у приватних закладах дошкільної освіти повного дня виховується 6,3 тис. дітей дошкільного віку.
У звітному періоді 33% вихованців приватних закладів, які зареєстрованї у місті Києві, отримали компенсацію вартості освітньої послуги за укладеними тристоронніми угодами.

3 934 062,2

3 934 062,2

1 201 614,4

1 201 614,4

Триває реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту на основі базового фінансового нормативу, запровадженого з 01.01.2019 року. За звітний період до комунальних закладів дошкільної освіти зараховано 2200 дітей дошкільного
віку, з них зареєстровано у Єдиному реєстрі територіальної громади міста Києва 1107 осіб, ще у 24 дітей батьки мають муніципальну картку "Картка киянина".
У звітному періоді базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для дітей, які не зареєстровані у місті Києві, становить 4036 грн. щомісяця. Батьки 159 дітей - вихованців 114 комунальних ЗДО сплачують БФН.

753 766,3

753 766,3

12 012,1

12 012,1

2019-2023

2019-2023

Заклад дошкільної освіти №628 фінансується з бюджету Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Департаментом освіти і науки підготовано звернення до власника щодо передачі будівлі до комунальної власності міста.

2019-2023
4 767 872,9

0,0

4 767 872,9

0,0

1 232 244,7

0,0

1 232 244,7

0,0

5 828 405,3

0,0

5 487 387,6

341 017,7

1 233 544,3

0,0

1 233 544,3

0,0

3. Підпрограма "Повна загальна середня освіта"
3.1. Створення умов для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
Апробація навчальних матеріалів в межах Департамент освіти і
680,0
680,0
Всеукраїнського експерименту
науки, Київський
«Розроблення і впровадження навчальноуніверситет імені
методичного забезпечення початкової
Бориса Грінченка
3.1.1. освіти в умовах реалізації нового
2019-2022
Державного стандарту початкової загальної
освіти»

0,0

Триває апробація навчальних матеріалів для 34 закладів загальної середньої освіти міста Києва у межах Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної освіти» (наказ МОН України від 11.01.2019 № 27 «Про розширення бази проведення експерименту всеукраїнського рівня на базі закладів загальної середньої освіти на 2017-2022 роки»).
За програмою Нової української школи навчаються понад 800 учнів - учасників всеукраїнського експерименту.
Здійснюється постійний науково-методичний супровід діяльності всіх педагогів початкових класів закладів загальної середньої освіти, які беруть участь в експерименті: моніторинг результатів експерименту, консультації, обмін досвідом та
навчання педагогів.
За звітний період ІПО Університету Грінченка надано 11 консультацій в онлайн-форматі для педагогів експериментальних закладів.
Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи, обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з
друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії заплановано у
наступних кварталах 2021 року. На зазначені цілі бюджетом міста Києва затверджені кошти в сумі 209,1 млн грн.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Організація та проведення семінарівДепартамент освіти і
практикумів, тренінгів, круглих столів,
науки,
робочих зустрічей для вчителів початкової
Київський
школи, заступників директорів та
університет імені
директорів закладів загальної середньої
Бориса Грінченка
освіти щодо впровадження нового
Державного стандарту початкової освіти,
викладання з використанням нових форм
та методів, розробки власних освітніх
програм, автономії закладів освіти,
академічної доброчесності
Проведення моніторингу щодо виконання Департамент освіти і
ст. 30 Закону України «Про освіту»
науки, КНП «Освітня
«Прозорість та інформаційна відкритість
агенція»
закладів освіти»
Проведення заходів, спрямованих на
Департамент освіти і
формування наскрізних вмінь та
науки,
компетентностей (організація та
Київський
проведення учнівських олімпіад і
університет імені
конкурсів)
Бориса Грінченка

Відзначення стипендіями досягнень учнів
ЗЗСО в навчанні, олімпіадах, конкурсах,
МАН
Разом п.3.1.
3.2. Створення сучасного освітнього середовища
Забезпечення ЗЗСО меблями, обладнанням
і дидактичними матеріалами, засобами
навчання, у тому числі для викладання
3.2.1. природничо-математичних дисциплін,
облаштування ігрових, розвивальних та
відпочинкових локацій, необхідних для
впровадження компетентнісного навчання
Проведення капітальних ремонтів із
заміною обладнання (заміна вікон, ремонт
приміщень, харчоблоків, спортивних та
3.2.2. актових залів, бібліотечних
приміщень, придбання та облаштування
ігрових майданчиків, розвивальних
локацій, створення медіотеки тощо)
Створення методологічного центру з
організації харчування в закладах загальної
3.2.3.
середньої освіти відповідно до порядку
затвердженого рішенням КМР
3.1.5.

Реалізація положень абзацу 3 частини 3
статті 56 ЗУ "Про освіту"

Департамент освіти і
науки

12,5

районні в місті Києві
державні
адміністрації,
Департамент освіти і
науки
КНП «ОСВІТНЯ
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»

0,0

Для педагогічних працівників закладів освіти організовано та проведено:
- вебінари щодо організації дистанційного навчання;
- онлайн-наради з директорами закладів освіти щодо організації освітнього процесу в умовах посилених карантинних обмежень;
- 14 тематичних вебінарів із психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в закладах в умовах посилених карантинних обмежень.
Проведено навчання 1-х груп вчителів початкової школи (16 осіб) за освітніми програмами Нової української школи.
На сайті ІПО розміщено матеріали для вчителів:
- «Нормативні документи та методичні рекомендації на 2020/2021 навчальний рік»;
- «Методичний кейс матеріалів для дистанційного навчання».
Для вчителів-предметників, психологів, соціальних педагогів проведено 11 вебінарів та 6 онлайн-конференцій щодо організації освітнього процесу у закладах освіти ("Дистанційне навчання: особливості та технології", "Методичні рекомендації
щодо викладання предметів при «змішаній» та дистанційній формах організації навчання").
Розроблено: методичний посібник «Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник»; навчально-методичний посібник «Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва»; рамкові
пропозиції для ЗЗСО, ЗДО та ЗП(ПТ)О щодо роботи в умовах адаптивного карантину.

0,0

КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" проведено аналіз інформації на відкритому ресурсі "Освітня карта Києва" (https://osvita-map.monitoring.in.ua). Надіслано листи районним управління освіти, щодо надання актуальної інформації для
розміщення.

Протягом звітного періоду було проведено конкурси та олімпіади:
- міський етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;
- міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення»;
- інтелектуальні змагання з навчальних предметів «Ерудит -2021» з української мови та літератури, англійської мови, іспанської мови, французької мови, німецької мови, історії, правознавства, математики, фізики, хімії, біології, екології, географії,
економіки, офісних технологій.
Усього взяли участь понад 10.6 тис. учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва.

2019-2023

2019,
2021, 2023

0,0

989,0

989,0

0,0

1 000,0

1 000,0

300,0

2019-2023

Виплачено 100 учням закладів загальної середньої освіти стипендії Київської міської ради за січень-березень 2021 року.

300,0

2019-2023
2 681,5

районні в місті Києві
державні
адміністрації,
Департамент освіти і
науки

0,0

2 681,5

0,0

300,0

0,0

300,0

149 402,5

149 402,5

764,4

764,4

100 000,0

100 000,0

6 579,5

6 579,5

0,0
Управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій проаналізовано пропозиції ЗЗСО щодо закупівлі у 2020 році меблів, обладнання і дидактичних матеріалів, засобів навчання, необхідних для впровадження компетентнісного
навчання. РУО розпочато процедуру закупівель.

2019-2023

Замовники виконання робіт - РДА. Ремонтні роботи виконуються переважно у канікулярний період. У звітному періоді здійснювалися організаційні заходи.

2019-2023

Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2021 № 263 "Про організацію харчування учнів за рахунок бюджету міста Києва".
Організовано та проведено нараду під головуванням заступника голови КМДА В.Мондриївського з головами РДА щодо впровадження змін у організації харчування учнів у 2021 році (результати процедур закупівлі, вартість харчування,
розпорядження РДА, форми організації харчування тощо).
Забезпечено участь у Партнерському форумі "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрямки" з питань організації харчування учнів у ЗЗСО.

0,0

0,0

0,0

77 175,1

0,0

0,0

Районними в місті Києві державними адміністраціями здійснено організаційні заходи щодо проведення капітального ремонту місць загального користування у закладах освіти. Ремонтні роботи виконуються переважно у канікулярний період.

0,0

0,0

Районними в місті Києві державними адміністраціями здійснено організаційні заходи щодо проведення капітального ремонту огорожі у закладах освіти. Ремонтні роботи виконуються переважно у канікулярний період.

0,0

0,0

Організовано та проведено:
- моніторинг змін в організації харчування;
- моніторинг наповненості та проєктної потужності закладів освіти;
- наради з керівниками закладів загальної середньої освіти, начальниками управлінь освіти РДА, керівниками підприємств, що організовують харчування (КП, ТОВ, ПП, ФОП) з питань впровадження змін організації харчування та щодо якісного
харчування учнів та закупки обладнання для харчоблоків;
- розроблено критерії фабрики-кухні, технічні вимоги, опис обладнання, прораховано вартість;
- створено опис концепції фабрик-кухонь.

2019-2023

Виконавчий орган
Київської міської
ради (КМДА)

3.2.4.

3.2.5.

12,5

Підготовлено та видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2021 №263 «Про організацію харчування учнів за рахунок коштів бюджету міста Києва».
Безкоштовне харчування отримують всі учні 1-4 класів (125,3 тис.), учні 5 - 11 класів (11,4 тис.) із числа: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних класах (групах); дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей киян - учасників антитерористичної
операції, дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні
або зникли безвісти; дітей киян - Героїв Небесної Сотні.
Всього безкоштовним харчуванням охоплено 136,7 тис. учнів.

77 175,1

2019-2023

Проведення капітальних ремонтів місць
загального користування
Капітальний ремонт огорожі в ЗЗСО

Районні в місті Києві
державні
адміністрації
Районні
в місті Києві
державні
адміністрації

3.2.6.
Створення комплексу із 10 ФАБРИККУХОНЬ та переобладнання 374 об'єктів
видачі готових страв

2019-2023

2019-2023

Районні в місті Києві
державні
адміністрації

3.2.7.

2020-2023

Разом п.3.2.
249 402,5
0,0
249 402,5
0,0
84 519,0
0,0
84 519,0
0,0
3.3. Оптимізація існуючої мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців міста Києва та приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства
Організовано та проведено наради, робочі зустрічі з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступниками (начальниками відділів), Асоціацією керівників закладів освіти міста Києва щодо розвитку
Проведення інвентаризації закладів
Департамент освіти і
0,0
0,0
мережі ЗЗСО та внесення змін до планів трансформації з урахуванням положень ЗУ «Про повну загальну середню освіту» (в т.ч. у форматі онлайн).
загальної середньої освіти та
науки, районні в
За пропозиціями управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій Департаментом освіти і науки розроблено проєкт «Програми трансформації закладів освіти міста Києва» (розвиток мережі ЗЗСО шляхом будівництва та
наповнюваності класів в них з метою
місті Києві державні
3.3.1.
2019-2023
реконструкції; трансформація ЗЗСО; школи «росту»; будівлі ЗЗСО, роки введення в експлуатацію тощо). Проєкт розглянуто на засіданні колегії Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
формування мережі у відповідності до
адміністрації
адміністрації) 27.01.2021. Колегією (протокол колегії від 27.01.2021 № 1/2021) доручено управлінням освіти спільно з керівниками закладів загальної середньої освіти, керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти та керівникам
потреб мешканців міста Києва та
закладів фахової передвищої освіти доопрацювати інформацію щодо приведення типів закладів освіти відповідно до вимог чинного законодавства.
проведення попереднього комплектування
На засіданні Київської міської ради прийнято рішення про зміну типу та найменувань:
класів, учнівтипів закладів загальної
Приведення
районні в місті Києві
0,0
0,0
- спеціального загальноосвітнього дитячого будинку "Малятко" для дітей дошкільного та шкільного віку м. Києва на Спеціальну школу І рівня (від 04.03.2021 № 359/400);
середньої освіти та їх статутів у
державні
- санаторної школи І-ІІ ступенів № 20 Шевченківського району м. Києва на Гімназію № 20 Шевченківського району м.Києва (від 04.03.2021 № 356/397).
3.3.2. відповідність до вимог Закону України
2019-2023
адміністрації
«Про освіту»
Проведення інвентаризації наявних
Департамент освіти і
профільних шкіл та попереднє формування
науки, районні в
профільних класів
місті Києві державні
адміністрації,
КНП «Освітня
агенція»
3.3.3.

3.3.4.

0,0

0,0

Проведено:
- інвентаризацію ЗЗСО щодо профільної освіти та сформовано орієнтовний перелік ліцеїв для надання профільної освіти;
- наради з начальниками управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступниками (начальниками відділів) щодо формування мережі ліцеїв з урахуванням положень ЗУ "Про повну загальну середню освіту" (в т.ч. у
форматі онлайн).
Голосіївський р-н: станом на звітний період у районі відсутні профільні школи;
Дарницький р-н: у 32 ЗЗСО функціонують 179 класів старшої школи з профільним навчанням, у яких навчаються 5125 учнів. Профілі навчання: математичний, фізико-астрономічний, інформаційно-технологічний, економічний, правовий, хімічний,
біолого-екологічний, історичний, географічний, спортивний, української філології, іноземної філології;
Деснянський р-н: у 43 ЗЗСО будуть функціонувати профільні класи, з них в 13 закладах - мультипрофільні класи (згідно з прогнозованою мережею на 2021-2022 н.р.);
Дніпровський р-н: оформлено орієнтовний перелік ліцеїв для надання профільної освіти;
Печерський р-н: у 17 ЗЗСО функціонують профільні класи. Профілі навчання: українська мова, іноземна філологія, біологія та екологія, інформаційно-технологічний, економіка, мова національних меншин, фізика та астрономія, математика, хімія,
історія України, правознавство;
Подільський р-н: функціонує 77 класів старшої профільної школи, у яких навчається 2092 учні;
Оболонський р-н: у 22 ЗЗСО функціонує 70 класів старшої школи з профільним навчанням;
Соломянський р-н: функціонує 21 "профільна школа", у 46 закладах освітих ведуться профільні предмети, де здобувають освіту 4088 учнів;
Шевченківський р-н: у 25 ЗЗСО функціонує 102 класи старшої школи з профільним навчанням, у яких навчається 2372 учнів. Профілі навчання: іноземна філологія, українська філологія, математика, інформатика, економіка, історія України, хімія,
технології, біологія і екологія, зарубіжна література, «Захист України», фізична культура.

0,0

Наразі триває реконструкція навчально-адміністравтивного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17. Створення профорієнтаційно-консультативного центру для учнівської молоді та
проведення моніторингу (тестування) учнів 8-11 класів щодо вибору професії відбуватиметься після завершення робіт з реконструкції.
Реалізацію не розпочато через відсутність фінансування.

2019-2022

Створення профорієнтаційноДепартамент освіти і
консультативного центру для учнівської
науки,
молоді та проведення моніторингу
Київський
(тестування) учнів 8-11 класів щодо вибору
університет імені
професії
Бориса Грінченка

500,0

500,0

2020-2023

Разом п.3.3.
500,0
0,0
3.4. Створення умов для забезпечення територіальної доступності освіти та виконання нормативів наповнюваності класів
Будівництво та реконструкція ЗЗСО
Районні в місті Києві
845 305,7
(Перелік об’єктів затверджується щорічно)
державні
3.4.1.
2019-2023
адміністрації,
Департамент
будівництва

500,0
526 569,1

0,0
318 736,6

0,0
820,8

0,0

0,0
820,8

0,0
Триває:
- реконструкція з добудовою ЗЗСО № 22 (просп. Відрадний, 36-в) у Солом'янському районі, проєктна потужність – 425 місць. Замовник будівництва – Солом'янська РДА. Виконано - 90%;
- реконструкцію з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 (вул. Велика Китаївська, 85) у Голосіївському районі, проєктна потужність – 1521 місць. Замовник будівництва – Голосіївська РДА. Виконано - 80%.

3.4.2.

Оптимізація розподілу територій
Районні в місті Києві
обслуговування та формування мережі
державні
класів з нормативом наповнення не більше
адміністрації
30 учнів

0,0

Підготовлено та видано накази Департаменту освіти і науки від 10.03.2021 № 37, від 28.04.2021 №71 "Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році", від 07.04.2021 №58 "Про внесення змін до наказу від
10.03.2021 № 37". Районними в місті Києві державними адміністраціями закріплено території обслуговування за закладами загальної середньої освіти на 2021/2022 навчальний рік. Видано 10 розпоряджень районних в місті Києві державних
адміністрацій, якими закріплені за ЗЗСО території обслуговування. Розпорядження розміщено на сайті Департаменту освіти і науки, РДА та РУО.

0,0

2019-2023

Разом п.3.4.
УСЬОГО підпрограма "Повна загальна середня освіта"

845 305,7

0,0

526 569,1

318 736,6

820,8

0,0

820,8

0,0

1 097 889,7

0,0

779 153,1

318 736,6

85 639,8

0,0

85 639,8

0,0

4. Підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"
4.1. Реформування/ перепрофілювання/трансформація інтернатних закладів. Оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів
Оптимізація мережі спеціальних
Департамент освіти і
0,0
науки,
4.1.1. загальноосвітніх та загальноосвітніх
2019-2020
санаторних шкіл-інтернатів
районні в місті Києві
державні
Системна підготовка педагогічних
Департамент освіти і
2,7
2,7
працівників, які працюють у спеціальних
науки,
закладах
освіти
Київський
4.1.2.
2019-2023
університет імені
Бориса Грінченка
4.1.3.

Оновлення матеріально-технічної бази у
спеціальних закладах освіти

4.1.4.

Проведення капітальних ремонтів у
спеціальних закладах загальної середньої
освіти

Департамент освіти і
науки, районні в
місті Києві державні
Департамент
освіти і
науки, районні в
місті Києві державні
адміністрації

2019-2023

Обладнання медіатеками та іншим
Районні в місті Києві
устаткуванням закладів загальної середньої
державні
освіти
адміністрації

Змінено типи та найменування 2 спеціальних закладів освіти (спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів № 8 Шевченківського району м. Києва на спеціальну школу № 8 Шевченківського району м. Києва; спеціального загальноосвітнього дитячого
будинку "Малятко" для дітей дошкільного та шкільного віку м. Києва на спеціальну школу І рівня "Малятко" м. Києва).

0,0

Протягом звітного періоду ІПО Університету Грінченка підвищили кваліфікацію 45 педагогів, які працюють у спеціальних (інклюзивних) закладах або групах/класах, а саме:
- соціальні педагоги закладів освіти - 8 педагогів;
- асистент вчителя в інклюзивних класах - 12 педагогів;
- асистент вихователя в інклюзивних групах - 15 педагогів;
- учителі-дефектологи та учителі-логопеди закладів дошкільної освіти - 10 педагогів.

3 163,7

3 163,7

36,1

46 123,2

46 123,2

0,0

49 289,6

0,0

49 289,6

0,0

0,0

4.3.2.

Департамент освіти і
науки,
Київський
університет імені
Бориса Грінченка

Спільно з управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться аналіз стану капітальних ремонтів спеціальних закладів освіти на кінець навчального року.

250 567,0

211 363,6

13 219,8

13 219,8

39 203,4

36,1

0,0

36,1

0,0

0,0

У закладах дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних) виховується 6148 дітей з особливими освітніми потребами. Ще 322 дитини дошкільного віку виховуються в інклюзивних групах ЗДО.

0,0

Протягом звітного періоду відкрито 2 інклюзивні групи (ЗДО № 513 Голосіївського району, ЗДО № 52 Оболонського району).
Мережа закладів/груп компенсуючого типу для дітей дошкільного віку оптимізована відповідно до потреб: у 107 ЗДО функціонує 555 спеціальних груп, у яких виховуються майже 6,2 тис. дітей з особливими освітніми потребами, у 59 санаторних
ЗДО функціонує 406 груп, у яких виховуться 7,5 тис. дітей.
У 86 ЗДО функціонує 159 інклюзивних груп, у яких виховується 322 дитини з особливими освітніми потребами.
У ЗЗСО утворено 81 спеціальний та 872 інклюзивних класів з метою забезпечення індивідуальних освітніх потреб учнів з особливими освітніми потребами. Мережу груп інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти у звітному періоді
збільшено на 7%.

0,0

У закладах загальної середньої освіти, в яких утворені спеціальні та інклюзивні класи з метою забезпечення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами, поетапно облаштовується безпечне середовище для дітей з особливими освітніми
потребами з врахуванням їх індивідуальних особливостей. Наразі облаштовано 120 ресурсних кімнат.

2019-2023

Разом п.4.2.
263 786,8
0,0
224 583,4
39 203,4
4.3. Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти
Створення інклюзивно-ресурсних центрів
Департамент освіти і
0,0
0,0
(далі – ІРЦ)
науки,
районні в місті Києві
4.3.1.
2019-2020
державні
адміністрації
Забезпечення системної підготовки
фахівців ІРЦ

Спільно з управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться аналіз стану оновлення матеріально-технічної бази спеціальних закладів освіти.

36,1

2019-2023

Разом п.4.1.
4.2. Реалізація та поширення моделі інклюзивного навчання у закладах освіти
Проведення моніторингу кількості дітей з Департамент освіти і
особливими освітніми потребами в
науки,
закладах дошкільної освіти віком від 3 до 6 районні в місті Києві
державні
4.2.1. років з метою вчасної підготовки закладів
2019-2023
загальної середньої освіти до прийому
адміністрації,
дітей на навчання в інклюзивних та
КНП «ОСВІТНЯ
спеціальних класах
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»
Розширення мережі спеціальних та
Департамент освіти і
інклюзивних класів (груп) у закладах
науки,
дошкільної,
загальної
середньої
освіти
районні
в місті Києві
4.2.2.
2019-2023
відповідно до потреб мешканців міста
державні
Києва
адміністрації

4.2.3.

0,0

48,0

48,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Опрацьовані зауваження Департаменту фінансів та розроблено проєкт рішення Київської міської ради «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів», який передбачає утворення 8 інклюзивно-ресурсних центрів, що забезпечить своєчасне надання
послуг та зменшить навантаження працівників функціонуючих 10 ІРЦ. Проєкт рішення проходить погодження у встановленому порядку.

Протягом звітного періоду «Ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти» здійснено методично-консультативний супровід працівників інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва:
- організовано круглий стіл з навчально-методичним відділом Київського палацу дітей та юнацтва щодо співпраці з інклюзивно-ресурсним центром №10 Шевченківського району міста Києва;
- за результатами спільного проєкту ІПО та VemaKids «Від соціальної до освітньої інклюзії» напрацьовані відео-матеріали, які доступні працівникам ІРЦ та педагогам міста Києва;
- організовано спільну робочу зустріч "Взаємодія фахівців соціальної роботи та інклюзивно-ресурсних центрів» за участі Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представників ІРЦ та Ресурсного центру підтримки
інклюзивної освіти;
- розроблені та опубліковані відео-матеріали на YouTube для директорів, вчителів ЗЗСО та батьків дітей з особливими освітніми потребами в рамках роботи «Школа інклюзивної освіти: Інклюзія від А до Я». Матеріали доступні для використання
фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів у своїй роботі;
- організовано інформування працівників ІРЦ за результатами робочих зустрічей з МОН (щомісячно після наради РЦПІО з МОН);
- надано консультативну та методичну підтримку: фахівцям ІРЦ щодо участі в командах психолого-педагогічного супроводу в закладах загальної середньої освіти (ІРЦ №5 Оболонського району та ІРЦ №10 Шевченківського району); фахівцям ІРЦ
щодо проведення онлайн-зустрічей з батьками дітей з питань організації інклюзивного навчання у закладах освіти; педагогічним колективам, які ще не мають досвіду відкриття інклюзивних класів та груп щодо проведення семінарів в онлайнрежимі спільно з працівниками ІРЦ (за запитом).

0,0

2019-2023

Разом п.4.3.
48,0
0,0
48,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4. Партнерська підтримка фахівців серед колег, інклюзивно-ресурсних центрів, громадських організацій, з метою поширення передового досвіду і кращих практик для створення у закладах освіти якісного освітнього процесу
Сайт "Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти" (http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua) забезпечує взаємодію вчителів, науковців, громадських організацій, батьківської громадськості. Фахівцями Ресурсного центру ведеться рубрика «ЗапитуйтеСтворення освітньої платформи для
Департамент освіти і
0,0
0,0
відповідаємо». На допомогу педагогічним працівникам публікується інформація про технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, організовано онлайн-консультування та обмін досвідом.
можливості взаємодії вчителів, науковців,
науки,
громадських організацій, батьківської
Київський
громадськості
університет імені
4.4.1.
2019-2023
Бориса Грінченка,
районні в місті Києві
державні
адміністрації
Разом п.4.4.
УСЬОГО підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

313 124,4

0,0

273 921,0

39 203,4

36,1

0,0

36,1

0,0

5. Підпрограма "ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА"
5.1. Розвиток мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення
Проведення моніторингу щодо
Департамент освіти і
0,0
використання нерухомого майна закладами
науки,
НКП «ОСВІТНЯ
5.1.1. позашкільної освіти
2019
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»
Реставрація закладів позашкільної освіти
(перелік об’єктів затверджується щорічно)
5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.

Реконструкція з прибудовою закладів
позашкільної освіти (перелік об’єктів
затверджується щорічно)
Будівництво ЗПО (перелік об’єктів
затверджується щорічно)

Проведено організаційні заходи щодо вивчення питання забезпечення закладів позашкільної освіти приміщеннями. Якісний стан нерухомого майна, відсоток його спрацювання, технічний стан відображено в Освітній карті міста Києва. Перевірка
(аналіз) коректності занесення даних до карти здійснювалася протягом І кварталу 2021 року.
У системі освіти міста Києва функціонує 42 заклади позашкільної освіти, з них 5 закладів - міського підпорядкування, 37 закладів - районного підпорядкування.

100 000,0

100 000,0

0,0

Розроблено проєкт реставрації Київського міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57 (замовник виконання робіт – КП «Житлоінвестбуд-УКБ»). Отримано позитивний висновок експертизи від 19.12.2018 № 00-1554-18/ЦБ. Проєкт
розпорядження КМДА про затвердження ПКД не затверджено.

175 453,9

175 453,9

0,0

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва у 2021 році введення в дію об’єктів будівництва або реконструкції закладів позашкільної освіти не передбачено.

68 338,5

68 338,5

0,0

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва у 2021 році введення в дію об’єктів будівництва або реконструкції закладів позашкільної освіти не передбачено.

74 906,4

74 906,4

0,0

Замовники виконання робіт - РДА. Здійснюються організаційні заходи. Ремонтні роботи виконуються переважно у канікулярний період.

0,0

Тривають організаційні заходи щодо забезпечення приміщеням закладу позашкільної освіти "Київська Мала академія наук учнівської молоді". Наразі комунальний заклад позашкільної освіти "Київська Мала академія наук учнівської молоді"
перебуває в приміщенні Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» корпус 26 (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 19) на умовах тимчасової оренди.

2019-2022

Солом’янська РДА
2020-2021

Департамент
будівництва та
житлового
Проведення капітального ремонту закладів Районні в місті Києві
позашкільної освіти
державні
адміністрації
Створення «Центру дитячої науки»

5.1.6.

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

0,0

Департамент освіти і
науки, Київська Мала
академія наук
учнівської молоді

2020-2021

2019-2023
315,0

315,0

2019-2023

Разом п.5.1.
5.2. Створення сучасного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти

419 013,8

0,0

418 698,8

315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Зміцнення матеріально-технічної бази ЗПО Департамент освіти і
шляхом придбання обладнання та розвитку
науки, районні в
гурткової роботи за різними напрямами
місті Києві державні
позашкільної освіти у тому числі
адміністрації
придбання комплексного обладнання для
забезпечення діяльності гуртків (груп) з
інклюзивним навчанням у закладах
позашкільної освіти
Створення та реалізація пілотного проекту Департамент освіти і
«Інноваційна система допрофільної
науки, Київський
підготовки та профільного навчання учнів
Палац дітей та
на базі закладу позашкільної освіти»
юнацтва

Створення та реалізація пілотного проекту Департамент освіти і
«Концептуальні основи модернізації змісту
науки,
позашкільної освіти»
Шевченківська
районна в місті Києві
державна
адміністрація,
Центр творчості
дітей та юнацтва
«Шевченківець»
Створення та реалізація
експериментального проекту «Музейна
педагогіка» на базі ЗПО

Департамент освіти і
науки, Київська Мала
академія наук
учнівської молоді

175 914,6

249,1

249,1

150,0

150,0

0,0

Триває реалізація дослідно-експериментальної роботи за темою «Організаційно-педагогічні умови допрофільної підготовки та профільного навчання у позашкільному навчальному закладі» на базі Київського Палацу дітей та юнацтва (наказ МОН
від 08.06.2017 № 814).
Розроблено 9 навчальних програм за темою проєкту. Впроваджується профільне навчання учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Києва на базі Київського Палацу дітей та юнацтва, у тому числі в онлайн-режимі в період
карантинних обмежень.

150,0

150,0

0,0

У звітному періоді продовжено реалізацію дослідно-експериментальної роботи за темою "Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти" на базі Центру творчості дітей та юнацтва "Шевченківець" міста Києва відповідно до
програми, затвердженої наказом МОН від 30.06.2016 року № 723.

71,7

71,7

0,0

Налагоджено системну співпрацю Київської Малої академії наук учнівської молоді з 7-ми музеями міста Києва, на базі яких відбулось 7 освітньо-музейних проєктів; розроблено 4 освітні програми історичного напряму для учнів початкових класів та
5-х класів закладів загальної середньої освіти.

2019-2023

2019-2021

2019-2021

2020-2023

Разом п.5.2.
176 286,3
0,0
176 286,3
0,0
249,1
0,0
5.3. Створення сучасної моделі реалізації основних напрямів позашкільної освіти щодо формування ключових компетентностей дітей та учнівської молоді, поширення неформальної освіти
Забезпечення національно-патріотичного
Департамент освіти і
1 654,0
1 654,0
0,3
виховання учнів міста Києва шляхом
науки, районні в
проведення освітніх заходів, націлених на
місті Києві державні
піднесення престижу української мови,
адміністрації,
культури, історичної пам’яті, інтеграції
Київський центр
патріотичного виховання в освітній процес
дитячо-юнацького
туризму,
краєзнавства та
військово5.3.1.
2019-2023
патріотичного
виховання,
Київський Палац
дітей та юнацтва,
НКП «ОСВІТНЯ
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»
Розвиток державно-громадського
управління освітою шляхом проведення
тематичних заходів
5.3.2.

Проведення заходів за напрямами
позашкільної освіти

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Департамент освіти і
науки,
Київський Палац
дітей та юнацтва,
районні в місті Києві
державні
адміністрації
Департамент освіти і
науки, Київський
Палац дітей та
юнацтва,
Київський центр
дитячо-юнацького
туризму,
краєзнавства та
військовопатріотичного
виховання,
районні в місті Києві
державні
адміністрації

Участь дітей у міських, всеукраїнських,
Департамент освіти і
міжнародних конкурсах, змаганнях,
науки, районні в
фестивалях тощо, відповідно до
місті Києві державні
затверджених Міністерством освіти і науки
адміністрації
України планів та заходів
Організація дозвілля дітей під час канікул, Департамент освіти і
проведення новорічних та різдвяних свят з
науки, Київський
використанням компетентнісного підходу
Палац дітей та
юнацтва,
районні в місті Києві
державні
адміністрації
Розвиток мережі таборів відпочинку з
денним перебуванням дітей та мовних
таборів на базі закладів освіти міста Києва

Департамент освіти і
науки, районні в
місті Києві державні
адміністрації

УСЬОГО підпрограма "ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА"
6. Підпрограма "МИСТЕЦЬКА ОСВІТА"

1 100,0

1 100,0

5 500,0

4 400,0

1 100,0

249,1

0,0
На платформі електронного освітнього простору позашкілля "Все буде Добре!ОК" (ОК - Освіта Києва) організовано та проведено :
- національно-патріотичні онлайн-проєкти до Дня Соборності України, Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту, Дня вшанування Кіборгів, Дня вшанування Героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня
Героїв Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної мови, Дня українського добровольця;
- літературно-мистецькі проєкти до 150-річчя Лесі Українки, Шевченківських днів, Всесвітнього дня поезії, Міжнародного дня театру.
У звітному періоді взято участь у дискусії "Майдан і майбутнє: виклики політики пам`яті" (лютий); організовано засідання міського штабу з проведення етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")
(березень).

0,3

У звітному періоді взято участь у Всеукраїнському онлайн-семінарі координаторів обласних рад учнівського самоврядування (лютий).

0,0

2019-2023

1 100,0

Організовано та проведено:
- ІІ (районний) етап Кубку "Кришталева тура";
- міську нараду з питань позашкільної освіти та виховання дітей і учнівської молоді в закладах освіти міста Києва (лютий, березень);
- конкурс "Інноваційний урок з фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу" (березень).
Забезпечено роботу міської оглядової комісії щодо перегляду (в онлайн-форматі) звітних концертів дитячих творчих колективів закладів освіти міста Києва на присвоєння/підтвердження почесних звань "Народний художній колектив", "Зразковий
художній колектив".

1 883,4

1 883,4

1 100,0

117,3

117,3

3 000,0

3 000,0

0,0

Заклади позашкільної освіти Києва здійснювали діяльність під час канікул за напрямами позашкільної освіти відповідно до власних планів та з огляду на карантинні обмеження.

1 200,0

1 200,0

0,0

Питання відкриття таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти міста Києва буде розглянуто після зняття обмежувальних карантинних заходів з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров’я України та після отримання закладами освіти відповідних дозволів Держпрожспоживслужби.

2019-2023

Протягом звітного періоду забезпечено участь дітей у тематичних заходах (конкурсах, змаганнях, фестивалях) всеукраїнського та міжнародного рівнів відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України планів та заходів.

2019-2021

2019-2023

2019-2023

Разом п.5.3.
5.4. Створення психологічно-комфортного середовища в закладах позашкільної освіти
Проведення семінарів, тренінгівДепартамент освіти і
практикумів для педагогічної та
науки, районні в
місті Києві державні
5.4.1. батьківської
2019-2023
громадськості з метою ефективного
адміністрації
попередження небезпечних залежностей у
дитячому та підлітковому середовищі
Проведення заходів з питань протидії
Департамент освіти і
булінгу в учнівському середовищі
науки, районні в
місті Києві державні
5.4.2.
2019-2023
адміністрації
Разом п.5.4.

Здійснено організаційні заходи (визначено перелік обладнання) щодо зміцнення матеріально-технічної бази ЗПО шляхом придбання обладнання та розвитку гурткової роботи за напрямами позашкільної освіти, у тому числі придбання
комплексного обладнання для забезпечення діяльності гуртків (груп) з інклюзивним навчанням у закладах позашкільної освіти.

175 914,6

13 554,0

0,0

12 454,0

1 100,0

2 001,0

0,0

2 001,0

0,0

17,5

17,5

0,0

Проведено Х Відкритий методичний фестиваль "Київ М-Фест" на тему: "Заклади позашкільної освіти - сучасна платформа соціалізації, розвитку та самореалізації вихованців (лютий); забезпечено участь у роботі робочої групи з розробки міського
плану дій (заходів) на 2021 рік, реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" (протягом кварталу).

17,5

17,5

0,0

У закладах освіти проведено: інформаційно-просвітницькі та виховні заходи щодо прав неповнолітніх, направлені на запобігання випадків насильства над особистістю, безвідповідальної поведінки по відношенню до особистості; тематичні заходи
інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції, бесіди із включенням інтерактивних ігор, уроки-спілкування, зустрічі за круглим столом, правові конкурси, ігри), направлені на запобігання випадків булінгу (цькування), протидії проявам
ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві; культурно-мистецькі та оздоровчі акції.
Триває загальноміський проєкт "Школа без булінгу. Сім`я без насильства. 365"; проведено стратегічну сесію "Створення безпечого освітнього середовища дитини" (березень); взято участь у онлайн-зустрічі "Безпека дітей в інтернеті", презентації
проєкту міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024" (березень).

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

608 889,1

0,0

607 474,1

1 415,0

2 250,1

0,0

2 250,1

0,0

6.1. Забезпечення державних стандартів позашкільної мистецької освіти
Впровадження інформаційно-методичного
супроводу. Організаційно-правове
забезпечення діяльності закладів
мистецької освіти.
6.1.1

Впровадження гендерної політики у
дитячих мистецьких школах
6.1.2

6.1.3

6.1.4

Департамент
культури,
КЗ «Київський
міський методичний
центр закладів
культури та
навчальних
закладів»,
районні в місті Києві
державні
адміністрації

2019– 2023

Департамент
культури,
районні в місті Києві
державні
адміністрації

2019– 2023

Впровадження інноваційного мистецькоосвітнього проекту «Творчі портрети
українських композиторів у форматі 3D»
(курс відео-лекцій)

Департамент
культури,
КЗ «Київський
міський методичний
центр закладів
культури та
навчальних закладів»

Оновлення спеціалізованого бібліотечного
фонду мистецьких шкіл

Районні в місті Києві
державні
адміністрації

40,0

40,0

0,0

0,0

Здійснено підготовчі організаційні заходи. Кошти заплановано на IV квартал.

0,0

Викладачами мистецьких шкіл міста забезпечується рівний підхід до всіх учнів та створено всі умови для навчання, незалежно від статі.
Протягом звітного періоду проведено моніторинг гендерного складу серед працівників мистецьких шкіл, зібрані статистичні дані управліннями культури, туризму та охорони культурної спадщини. Відповідно до даних цього моніторингу кількість
викладачів жіночої статі становить переважну більшість (78%) від загальної кількості викладачів. Кількість чоловіків серед штатних працівників мистецьких шкіл в середньому складає 22%. Більша частка жінок припадає на педагогічний персонал.
Серед загальної кількості учнів, що навчаються в закладах мистецької освіти дівчата становлять 85% (у розрізі відділень цей показник варіюється).

300,0

300,0

0,0

Триває робота над реалізацією новітніх інноваційних технологій для популяризації української музичної культури серед дітей і молоді, створення віртуальних 3D експедицій по місцях життєвого шляху видатних українських композиторів.

150,0

150,0

0,0

Проведено моніторинг потреб на 2021 рік у мистецьких школах Печерського району: підручники з сольфеджіо, теорії музики, музичної літератури відповідно до нових програм, в т.ч. спеціалізовані підручники (аудіо книги або книгишрифтом
Брайля) для дітей з вадами зору (ДМШ № 9).

2019– 2023

2019– 2023

Разом п.6.1.

490,0

0,0

490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2. Створення умов для забезпечення здобуття початкової мистецької освіти особами з особливими освітніми потребами
Розробка програм з інклюзивної освіти
мистецького спрямування
6.2.1

Департамент
культури,
КЗ «Київський
міський методичний
центр закладів
культури та
навчальних закладів»

Організація та проведення циклів семінарівДепартамент
тренінгів для педагогічних працівників
культури,
мистецьких шкіл з питань інклюзивної
КЗ «Київський
освіти
міський методичний
центр закладів
культури та
Разом п.6.2.
6.2.2

50,0

50,0

0,0

Проведено 4 онлайн наради з робочими групами щодо обговорення освітньої програми елементарного підрівня початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва для дітей з особливими освітніми потребами та освітньої програми
елементарного підрівня початкової мистецької освіти з хореографічного мистецтва «Танець» для дітей з особливими освітніми потребами. Отримано схвальні експертні висновки від незалежних експертів Національної академії педагогічних наук
України, Інституту людини Університету Грінченка, Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІПО Університету Грінченка; Психологічної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У рамках апробації освітньої програми елементарного підрівня початкової мистецької освіти з хореографічного мистецтва для дітей з інвалідністю проведено онлай урок від викладача КДШМ № 2 ім. М. Вериківського.
У рамках апробації освітньої програми елементарного підрівня початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва для дітей з інвалідністю проведено:
- 2 презентації онлайн-виставок;
- онлайн урок з предмету «Декоративно-прикладне мистецтво» викладача КДХШ № 9;
- онлайн урок з предмету «Образотворче мистецтво» викладача КДХШ № 9.

50,0

50,0

0,0

Триває підготовка до проведення циклів № 6 та № 7 семінарів-тренінгів для педагогічних працівників мистецьких шкіл з питань інклюзивної освіти за темою: «Розвиток творчих здібностей дитини з особливими освітніми потребами за допомогою
різних видів мистецтв: проблеми та їх вирішення».

2019

2019– 2023

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3. Формування позитивного іміджу столичної мистецької освіти серед громадськості
Проведення великого мистецького проекту
«Київська дитяча філармонія» 49-54
сезони, (цикл кожного з 6 концертів)
6.3.1.

Проведення всеукраїнських та
загальноміських заходів з удосконалення
професійної та виконавської майстерності
учасників освітнього процесу
6.3.2.

6.3.3.

Історико-мистецький проект «Історія
Київської мистецької школи як складова
світових виконавських шкіл»

Разом п.6.3.

Департамент
культури,
КЗ «Київський
міський методичний
центр закладів
культури та
навчальних закладів»
Департамент
культури,
КЗ «Київський
міський методичний
центр закладів
культури та
навчальних закладів»
Департамент
культури,
КЗ «Київський
міський методичний
центр закладів
культури та

100,0

100,0

0,0

У рамках 51-го концертного сезону Київської дитячої філармонії проведено прослухування та 3 онлайн-концерти: «Віншуємо ювілярів», «І знову класика», «Мандруючи країною. Закарпаття» абонементу № 4 «Київська дитяча філармонія» 157-го
концертного сезону. Захід переглянули онлайн понад 7 тисяч глядачів.

120,0

120,0

0,0

Здійснено підготовчі заходи. У зв'язку з введенням карантинних обмежень, проведення заходів призупинено.

75,0

75,0

0,0

Здійснено підготовчі заходи, зокрема, завершено підбір матеріалу. Видатки заплановано на IV квартал.

2019- 2023

2019- 2023

2019- 2023

295,0

0,0

295,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.4. Модернізація, оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази та її зміцнення
Придбання музичних інструментів;
комп’ютерної техніки, звукової апаратури,
аудіо- та відео-обладнання, реквізиту,
6.4.1. сценічних костюмів та взуття, шкільних
меблів та меблів для залів, предметів,
матеріалів, обладнання та інвентаря;
предметів довгострокового користування
мистецьких шкіл.
Разом п.6.4.

Департамент
культури, районні в
місті Києві державні
адміністрації,
керівники
мистецьких шкіл

35 956,4

35 956,4

436,8

Здійснено організаційні заходи щодо проведення закупівель.
Придбано:
- Дарницький р-он: телевізор, лавки, канцелярське приладдя, господарчі товари;
- Оболонський р-он: банкетки до фортепіано, музичне обладнання та аксесуари;
- Солом’янський р-он: крани-змішувачі, бактерицидні опромінювачі, дошка маркерна та гіпсові фігури;
- Шевченківський р-н: господарчі товари та меблі.

436,8

2019- 2023

35 956,4

0,0

35 956,4

0,0

436,8

0,0

436,8

0,0

6.5. Доступність мистецької освіти

6.5.1.

Будівництво та реконструкція мистецьких
шкіл (Перелік об’єктів затверджується
щорічно)

Капітальний ремонт мистецьких шкіл
6.5.2.

Департамент
містобудування та
архітектури, районні
в місті Києві
державні
адміністрації
Районні
в місті Києві
державні
адміністрації

155 814,0

13 224,5

142 589,5

0,0

При формуванні бюджетного запиту на 2021 рік подано об’єкт на будівництво Дитячої школи мистецтв № 4 м. Київ, мікрорайон - 2, житловий масив «Позняки», вул. Урлівська, ділянка № 24.
На реконструкцію будівлі з надбудовою третього поверху Київської вечірньої музичної школи №1 ім. К.Г Стеценка по вул. Антоновича,19-Б у Голосіївському районі, що включено до програми «Освіта Києва. 2019-2023», у 2021 році фінансування не
передбачено.

56 890,0

332,6

56 557,4

0,0

Здійснено підготовчі заходи, зокрема, при формуванні бюджетного запиту подано об'єкти (дитяча школа мистецтв № 4 - капітальний ремонт внутрішніх приміщень; дитяча школа мистецтв № 9 - капітальний ремонт покрівлі та фасаду; дитяча
музична школа № 21 - капітальний ремонт покрівлі; дитяча музична школа №39, №28, № 4 ім. Д. Шостаковича - капітальний ремонт, КДМШ № 35 та КДХШ №10 - заміна вікон).

2019- 2022

2019- 2023

Разом п.6.5.

212 704,0

0,0

13 557,1

199 146,9

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЬОГО підпрограма "Мистецька ОСВІТА"

249 545,4

0,0

50 398,5

199 146,9

436,8

0,0

436,8

0,0

7. Підпрограма "Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним замовленням"
7.1. Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним замовленням

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Формування регіонального замовлення на Департамент освіти і
підготовку робітничих кадрів
науки
(кваліфікований робітник та молодший
спеціаліст) у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти з
урахуванням оплати послуги на основі
Формування регіонального замовлення на Департамент освіти і
підготовку фахівців у закладах фахової
науки, Департамент
передвищої та вищої освіти з урахуванням
культури,
оплати послуги на основі укладених
Департамент охорони
договорів
здоров'я
Формування регіонального замовлення на Департамент освіти і
підвищення кваліфікації та перепідготовку
науки,
кадрів за кошти бюджету м. Києва, у тому Департамент охорони
числі для медичних сестер закладів освіти
здоров'я

Розробка методики визначення
середньострокового прогнозу потреби у
фахівцях, робітничих, наукових і науковопедагогічних кадрах на ринку праці міста
7.1.4. Києва (та її апробація) з метою формування
регіонального замовлення на підготовку
фахівців, наукових і науково-педагогічних
кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів за кошти бюджету
міста Києва
Розробка
механізму оплати вищим
навчальним закладам І-ІІ рівнів
акредитації, професійно-технічним
7.1.5. навчальним закладам послуг з підготовки
фахівців, наукових і науково-педагогічних
кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів за кошти бюджету
Разом п.7.1.

718 739,1

718 739,1

179 995,1

179 995,1

Сформовано пропозиції закладів професійної (професійно-технічної) освіти для проєкту розпорядження КМДА "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік" №890-пр.

1 035 975,8

1 035 975,8

301 034,6

301 034,6

Сформовано пропозиції закладів фахової передвищої та вищої освіти для проєкту розпорядження "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік".
Підготовлено проєкт розпорядження №890-пр "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на
2021 рік».

56 641,6

55 141,6

9 660,6

9 660,6

Сформовано пропозиції закладів вищої освіти для проєкту розпорядження "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік".
Підготовлено проєкт розпорядження №890-пр "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на
2021 рік».
За І квартал 2021 року підвищили кваліфікацію 4900 працівників освітньої галузі (за кошти бюджету м. Києва).

2019-2023

2019-2023

1 500,0

2019-2023

Департамент освіти і
науки

0,0

0,0

Методику розроблено у 2019 році.
Методику враховано при підготовці проєкту розпорядження №890-пр "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти
бюджету міста Києва на 2021 рік» та визначення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, робітничих, наукових і науково-педагогічних кадрах.

0,0

0,0

При підготовці проєкту розпорядження №890-пр "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на
2021 рік» було визначено орієнтовну середню вартість підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва керуючись розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 994-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» та розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2016 № 1115 "Про організаційні питання формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва".

2019

Департамент освіти і
науки, Департамент
культури,
Департамент охорони
здоров'я

2019

УСЬОГО підпрограма "Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним
замовленням"

1 811 356,5

0,0

1 809 856,5

1 500,0

490 690,3

0,0

490 690,3

0,0

1 811 356,5

0,0

1 809 856,5

1 500,0

490 690,3

0,0

490 690,3

0,0

8. Підпрограма "ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА"
8.1. Формування освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста
Створення центрів професійної освіти для Департамент освіти і
0,0
окремих галузей економіки шляхом
науки
оптимізації:
- Київського вищого професійного
училища будівництва і архітектури та
Київського професійного ліцею
8.1.1. будівництва і комунального господарства;
2020-2023
- ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне
училище автомобільного транспорту та
будівельної механізації» та ДПТНЗ
«Міжрегіональний центр ювелірного
мистецтва м .Києва»;
- ДНЗ «Київський центр професійнотехнічної освіти» та ДПТНЗ «Київське
Створення сучасних навчально-практичних Департамент освіти і
4 870,0
науки
8.1.2. центрів з підготовки фахівців різного
2019-2023
галузевого спрямування на базі закладів
професійної (професійно-технічної) освіти
Разом п.8.1.
4 870,0
8.2. Модернізація та оновлення ресурсного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Придбання обладнання та устаткування,
Департамент освіти і
16 600,0
модернізація навчально-виробничих
науки
8.2.1. майстерень, кабінетів професійної та
2019-2023
загальноосвітньої підготовки, лабораторій,
спортивної та актової зали, інших
Разом п.8.2.
16 600,0
8.3. Здійснення капітального ремонту на об’єктах закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Проведення капітального ремонту:
Департамент освіти і
24 912,0
- заміна вікон,
науки,
- приміщень (харчоблоків) із заміною
заклади професійної
обладнання,
(професійно- спортивних залів з допоміжними
технічної) освіти
приміщеннями,
8.3.1.
2019-2023
- інше (приміщень,
місць загального користування, фасадів,
вхідних груп, покрівель,
електричних мереж,
інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,
каналізації),
Разом п.8.3.
забезпечення архітектурної доступності до
8.4. Створення умов для формування якісного трудового потенціалу столиці
Проведення заходів щодо підвищення
Департамент освіти і
кваліфікації кухарів
науки,
заклади професійної
(професійно8.4.1.
технічної) освіти,
2019-2023
районні в місті Києві
державні
адміністрації

24 912,0

0,0

Підготовлено та подано пакети документів для здійснення передачі закладів освіти з державної до комунальної власності. Оптимізація відбудеться після оформлення документів.

4 870,0

0,0

У закладах освіти підготовлено документи на проведення електронних торгів щодо закупівлі інструментів, обладнання (Київський професійний енергетичнийу ліцей, Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва) та
розпочато проведення ремонтних робіт (Вище професійне училище № 33 м. Києва, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва»).

0,0

4 870,0

0,0

16 600,0

0,0

16 600,0

0,0

0,0
16 624,6

8 287,4

0,0
Здійснено підготовчі заходи. Розпочато процес придбання обладнання та устаткування.

0,0

132,4

0,0
Здійснено підготовчі заходи. Оголошено конкурс на проведення електронних торгів за допомогою системи Prozorro.

0,0

0,0

0,0

0,0
Проведення заходів заплановано на ІІ квартал.

0,0

485,5

0,0

0,0

0,0

9,2

0,0
230,0

0,0
132,4

132,4

16 624,6

0,0

0,0

0,0

0,0

485,5

0,0

0,0
132,4

8 287,4

485,5

Разом п.8.4.
485,5
8.5. Забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти системами протипожежного захисту
Оснащення приміщень системами
Департамент освіти і
0,0
протипожежного захисту (автоматичною
науки
8.5.1.
2019-2023
пожежною сигналізацією та оповіщенням
про пожежу)
Разом п.8.5.
0,0
8.6. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці
Посилення співпраці між навчальними
Департамент освіти і
230,0
закладами та науково-дослідницькими
науки
установами/підприємствами з метою
професійного спрямування учнівської
молоді шляхом проведення
8.6.1. профорієнтаційних заходів з популяризації
2019-2023
робітничих професій для:
- самовизначення та обрання професій;
- формування кар’єрного зростання
здобувачів освіти;
- формування лідерських якостей та

0,0

0,0

9,2
60,7

0,0

0,0
Розпочато процедуру електронних торгів у 6 закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

9,2

0,0

9,2
60,7

0,0
В онлайн-режимі проведено І етап загальноміського заходу "Вернісаж педагогічної творчості".

Разом п.8.6.
УСЬОГО підпрограма "ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА"

230,0

0,0

230,0

0,0

60,7

0,0

60,7

0,0

47 097,5

0,0

30 472,9

16 624,6

202,3

0,0

202,3

0,0

9. Підпрограма "ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ОСВІТА І НАУКА"
9.1. Створення умов для забезпечення здобуття вищої освіти особами з інвалідністю
Розвиток центру підтримки осіб з
інвалідністю

9.1.1

Департамент освіти і
науки,
Київський
університет імені
Бориса Грінченка,
ДВНЗ "Київський
коледж легкої
промисловості"

0,0

Заходи не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування на 2021 рік.

0,0

2019-2023

Разом п.9.1.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2. Посилення співпраці закладів вищої освіти з сектором економіки

9.2.1

Розвиток координаційного центру
Департамент освіти і
підготовки фахівців для сфер виробництва
науки,
та обслуговування із залученням провідних Київський коледж
підприємств та компаній різних форм
зв’язку
власності
Київський міський
центр зайнятості

600,0

600,0

Здійснено підготовчі організаційні заходи щодо реалізації завдання.

0,0

2019-2023

Разом п.9.2.

600,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.3. Забезпечення високоякісної підготовки кваліфікованих педагогічних, науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти охорони здоров’я міста Києва
9.3.1.

Забезпечення модернізації навчального
процесу згідно з вимогами сучасної освіти

Департамент охорони
здоров’я

585,3

585,3

31,8

Для закладів освіти придбано 23 од.комплектуючих для ремонту оргтехніки на загальну суму 7,0 тис. грн; 13 од. комплектуючих для комп'ютерної техніки на загальну суму 5,7 грн; 18 од. веб-камер для навчального процесу на суму 19,1 тис. грн.

31,8

2019-2023

Разом п.9.3.

585,3

0,0

585,3

0,0

31,8

0,0

31,8

0,0

9.4. Розвиток мережі закладів вищої мистецької освіти комунальної форми власності шляхом впровадження нових освітніх програм
Модернізація навчального процесу,
впровадження нових програм та
інноваційних методик у закладах вищої
мистецької освіти

Департамент
культури, заклади
вищої мистецької
освіти

9.4.1.

5 464,8

5 464,8

У КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря":
- відбувся третій випуск здобувачів вищої освіти програм бакалаврського рівня та перший випуск студентів, що навчались на бакалаврських програмах за регіональним замовленням (бюджет) за акредитованими освітніми програмами
бакалаврського рівня за спеціальністю 024 "Хореографія" на базі вищої освіти ОКР молодший спеціаліст (3 семестри навчання). Усього - 27 випускників;
- підготовлено навчальний відеоматеріал та проведено організаційну роботу з другої освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів мистецької освіти (2 кредити ЄКТС, 60 годин очнозаочного навчання), із 3 тематичних блоків - хореографія, музичний супровід в хореографії, загальнопедагогічні компетентності.
У КМАМ ім. Р.М. Глієра:
- реалізовано Міжнародний науковий проєкт «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до репрезентації», ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці».
У КМАЕЦМ:
- відбувся збір, оновлення та доопрацювання робочих програм;
- розроблено зразок силабусу навчальних дисциплін, проведено їх збір на доопрацювання та перевірку;
- у процесі розробки відомості самооцінювання освітніх програм для акредитації;
- викладачі закладу пройшли курси підвищення кваліфікації.

0,0

2019-2023

Разом п.9.4.
Реалізація інноваційних мистецьких
проектів.
Відновлення старих та постановка нових
9.5.1. вистав, шоу-програм.
Проведення мистецьких заходів та звітів у
рамках освітнього процесу та практики

Департамент
культури, заклади
вищої мистецької
освіти

5 464,8
998,2

0,0

998,2

0,0

5 464,8
998,2

0,0

998,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Проведено:
КМАЕЦМ - конкурси, творчі онлайн-зустрічі, творчі акції, зйомка відео, кастинг. Відбувається активне наповнення Ютуб-каналу, офіційних сторінок у соціальних мережах та нового сайту КМАЕЦМ. Створено офіційне промо-відео для КМАЕЦМ;
КМАМ ім. Р.М. Глієра - культурно-мистецькі проєкти, інтерактивні проєкти. Ютуб-канал наповнюється творчими медіа проєктами студентів та викладачів закладу;
КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря» - продовжена робота над постановкою балету "Лускунчик", хореографія Д. Клявіна; балету "Малюк", хореографія О.Нестерова та Д. Клявіна; концертною програмою яка складається з номерів зі спадку
хореографічних номерів Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського;
МЗВО «КАМ» - онлайн концерт. Взято участь онлайн конкурсах, онлайн семінарах-практикумах, онлайн конференціях, інтернет-конкурсах.

0,0

2019-2023

Разом п.9.5.

0,0

0,0

0,0

0,0

9.6. Формування позитивного іміджу столичної освіти серед громадськості

9.6.1.

Проведення загальноміських заходів,
спрямованих на розвиток та реалізацію
креативної індустрії

Департамент
культури, заклади
вищої мистецької
освіти

1 008,6

1 008,6

Проведено:
КМАМ ім. Р.М. Глієра - фестиваль мистецтв, Міжнародний онлайн конкурс, Всеукраїнський конкурс;
КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря» - онлайн концерт до свята до 8 березня. Взято участь в організації та проведенні Другого всеукраїнського дитячого онлайн конкурсу танцю "Хореограф і Я";
МЗВО «КАМ» - театральний проєкт. Взято участь у концертах, Всеукраїнській художній виставці.

0,0

2019-2023

Разом п.9.6.

1 008,6

0,0

1 008,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.9. Реалізація суспільно значущих проектів, спрямованих на модернізацію вищої освіти і науки

9.9.1.

9.9.2.

9.9.3.

9.9.4.

9.9.5.

Розробка та випробування корекційнокомпенсаторної складової (методики)
інтеграції дітей з особливими освітніми
потребами у соціальне середовище

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

Дослідження феномена професійного
«вигорання» вчителів закладів середньої
освіти м. Києва: розробка та випробування
програми профілактики і подолання
Дослідження сучасних механізмів взаємодії
ринку праці та ринку освітніх послуг в
контексті розвитку м. Києва. Побудова
динамічної моделі
Дослідження організаційно-педагогічних
умов когнітивного та психоемоційного
розвитку учнів у процесі реалізації
концепції Нової української школи

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

Дослідження особливостей процесу
соціалізації дитини у закладах освіти
великого міста

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

Київський
університет імені
Бориса Грінченка
Київський
університет імені
Бориса Грінченка

475,0

475,0

0,0

Проведено підготовчі заходи щодо розробки та випробування корекційно-компенсаторної складової (методики) інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у соціальне середовище. На 2021 рік фінансування Київському університету імені
Бориса Грінченка не було передбачено.

540,0

540,0

0,0

Проведено підготовчі заходи щодо формування інструментарію дослідження феномена професійного «вигорання» вчителів закладів середньої освіти м. Києва. На 2021 рік фінансування Київському університету імені Бориса Грінченка не було
передбачено.

250,0

250,0

0,0

Проведено підготовчі заходи щодо дослідження сучасних механізмів взаємодії ринку праці, ринку освітніх послуг в контексті розвитку м. Києва та побудови динамічної моделі. На 2021 рік фінансування Київському університету імені Бориса
Грінченка не було передбачено.

475,0

475,0

0,0

Проведено підготовчі заходи та сформовано діагностичний інструментарій дослідження організаційно-педагогічних умов когнітивного та психоемоційного розвитку учнів у процесі реалізації концепції Нової української школи. На 2021 рік
фінансування Київському університету імені Бориса Грінченка не було передбачено.

775,0

775,0

0,0

Проведено підготовчі заходи щодо дослідження особливостей процесу соціалізації дитини у закладах освіти великого міста.
На 2021 рік фінансування Київському університету імені Бориса Грінченка не було передбачено.

2019-2021

2019-2021

2019-2023

2019-2021

2019-2021

Разом п.9.9.

2 515,0

0,0

0,0

2 515,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.10. Розвиток та оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти охорони здоров’я міста Києва
Забезпечення підвищення якості: освіти,
9.10.1. поповнення та оновлення бібліотечних
фондів
Оновлення технологічно застарілого та
фізично зношеного обладнання
9.10.2. (комп’ютери, мультимедійні комплекси,
тощо). Укомплектування кабінетів
фантомами, муляжами, інструментарієм,
Разом п.9.10.

Департамент охорони
здоров’я

2019-2023

Департамент охорони
здоров’я

306,5

306,5

0,0

Проведено моніторинг потреб закладів щодо оновлення бібліотечних фондів. Закупівлі планується здійснити протягом року.

1 438,5

1 438,5

0,0

Триває процедура торгів та заключення договорів на 2021 рік по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів дострокового користування". Кошти будуть витрачені протягом поточного року. Закупівлі планується здійснити протягом року.

2019-2023

1 745,0

0,0

1 745,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.11. Розвиток та оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти охорони здоров’я міста Києва
Поточний ремонт лабораторій, кабінетів,
9.11.1. навчальних кабінетів (поточний ремонт
зовнішньої каналізаційної системи)

Департамент охорони
здоров’я

2 058,0

120,0

1 938,0

Проведення ремонтних робіт заплановано на період літніх канікул.

0,0

2019-2023

Разом п.9.11.
9.12. Оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої мистецької освіти

2 058,0

0,0

120,0

1 938,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Придбання реквізиту, сценічних костюмів
та взуття, а також обладнання для їх
9.12.1. утримання та ремонту

Департамент
культури,
заклади вищої
мистецької освіти

Придбання спеціалізованої навчальної
літератури, поповнення бібліотечного
9.12.2. фонду. Забезпечення підручниками та
навчально-методичними комплексами

Департамент
культури,
заклади вищої
мистецької освіти

Придбання предметів, матеріалів,
обладнання та інвентаря; предметів
довгострокового користування;
транспортних засобів задля забезпечення
9.12.3. транспортних перевезень студентського
творчого колективу, реквізиту та сценічних
костюмів для здійснення мистецьких
заходів та звітів у рамках навчального
процесу та практики
Разом п.9.12.

Департамент
культури, заклади
вищої мистецької
освіти

1 461,1

1 461,1

0,0

У КМАЕЦМ проведено тендерну закупівлю та укладено договір на придбання сценічних костюмів.
У КХМ «КМАТ імені Сержа Лифаря» проведено торги на електронному майданчику «ProZorro» та заключено договір на закупівлю сценічних костюмів для балету.

607,0

607,0

0,0

КМАМ ім. Р.М. Глієра здійснено підготовчі заходи для проведення закупівлі навчально-методичної літератури у кількості 100 примірників.

10 093,7

5 400,0

2019-2023

2019-2023

4 693,7

70,0

У КМАМ ім. Р.М. Глієра здійснено підготовчі заходи для проведення закупівлі 4 ноутбуків.
У КМАЕЦМ придбано ляльку для факультету сценічного мистецтва (використання у навчальному процесі та участь у заходах).

70,0

2019-2023

12 161,8

0,0

7 468,1

4 693,7

70,0

0,0

70,0

0,0

9.13. Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації
Придбання предметів, матеріалів,
обладнання, інвентаря, оснащення
9.13.1. лабораторій, кабінетів, тощо

Департамент освіти і
науки,
ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації

26 740,0

15 440,0

11 300,0

14,7

Київським університетом імені Бориса Грінченка закуплено 3 одиниці обладнання за КПКВ 0611110 та здійснено організаційні заходи щодо придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, оснащення лабораторій, кабінетів тощо для
коледжу університету.
Придбання матеріалів за кошти міста іншими закладами фахової передвищої освіти (закладами вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації) м. Києва буде здійснено після завершення процедури передання закладів з державної до комунальної власності.

14,7

2019-2023

Разом п.9.13.

26 740,0

0,0

15 440,0

11 300,0

14,7

0,0

14,7

0,0

9.16. Будівництво закладів фахової передвищої, вищої освіти
Будівництво об'єктів Київського
університету імені Бориса Грінченка
(Перелік об'єктів затверджується щорічно)
9.16.1.

Київський
університет імені
Бориса Грінченка,
Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

4 500,0

4 500,0

У звітному періоді роботи по будівництву навчально-адміністративного корпусу не розпочато. Згідно з помісячним розподілом асигнувань на 2021 рік фінансування з міського бюджету передбачено з квітня.

0,0

2019-2021

Разом п.9.16.

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.17. Капітальний ремонт об’єктів закладів фахової передвищої, вищої освіти
Капітальний ремонт об’єктів Київського
університету імені Бориса Грінченка
9.17.1.

Капітальний ремонт та благоустрій
територій об’єктів закладів вищої
9.17.2. мистецької освіти, у тому числі розробка
проектно-кошторисної документації

Департамент освіти і
науки,
Київський
університет імені
Бориса Грінченка
Департамент
культури,
заклади вищої
мистецької освіти

Капітальний ремонт закладів вищої освіти Департамент охорони
охорони здоров’я.
здоров’я
Створення умов дотримання санітарних
9.17.3. правил і норм влаштування закладів вищої
освіти, забезпечення безпеки, у т. ч.
протипожежної, забезпечення виконання
заходів з енергоефективності: та
Разом п.9.17.

28 573,0

28 573,0

0,0

Триває виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єктах. Роботи з капітального ремонту заплановано виконати до кінця 2021 року.

7 877,0

7 877,0

0,0

Проведено підготовчі заходи щодо здійснення капітального ремонту та благоустрою територій об’єктів закладів вищої мистецької освіти.

1 325,0

1 325,0

0,0

Здійснено організаційні заходи для проведення капітальних ремонтів.

2019-2022

2019-2023

2019-2023

37 775,0

0,0

37 775,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.18. Капітальний ремонт об’єктів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації
Проведення капітальних та поточних
Департамент освіти і
науки,
9.18.1. ремонтних робіт приміщень та комунікацій

6 000,0

6 000,0

У Київському університеті імені Бориса Грінченка триває виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єктах. Роботи з капітального ремонту заплановано виконати до кінця 2021 року.
Проведення таких робіт у інших закладах фахової передвищої освіти (закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації) м. Києва буде здійснено після завершення процедури передання закладів з державної до комунальної власності.

0,0

2019-2023

Разом п.9.18.
УСЬОГО підпрограма "ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ОСВІТА І НАУКА"

6 000,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102 151,7

0,0

75 105,0

27 046,7

116,5

0,0

116,5

0,0

10. Підпрограма "ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ"
10.1. Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою в місті, у тому числі впровадження електронних форм освіти
Забезпечення закладів освіти сучасними
засобами навчання
10.1.1

Підключення до швидкісного Інтернету
закладів освіти столиці
10.1.2.

Впровадження елементів е-навчання у
закладах загальної середньої освіти

10.1.3.

Департамент освіти і
науки,
районні в місті Києві
державні
адміністрації,
КНП «ОСВІТНЯ
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»
Департамент
інформаційнокомунікаційних
технологій

29 000,0

29 000,0

60,6

2019-2023

20 200,0

20 200,0

27 450,0

2019-2023

27 450,0

За кошти міського бюджету закуплено:
- 4 ПК на суму 60,636 тис.грн.
У Солом'янському районі отримано:
- 3 ноутбуки для 2 ЗЗСО (№115 та №142) на суму 39,697 тис.грн;
- 1 монітор для ЗЗСО №115 на суму 13 тис.грн;
- 1 принтер для ЗЗСО №142 на суму 4,894 тис.грн;
- 1 проектор для ЗДО №630 на суму 10,545 тис.грн;
3 мультимедійні комплекси для 2 ЗЗСО (Політехнічний ліцей, Технічний ліцей) на суму 360,63562 тис.грн.

0,0

Заклади дошкільної освіти Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського,Святошинського, Солом’янського, Шевченківського районів підключені до мережі інтернет.
У межах реалізації пункту 16.9 «Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури» напрямів діяльності та заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019- 2022 роки» до переліку об’єктів для
підключення до мережі передачі даних входить 304 заклади освіти міста Києва. Тривають тендерні закупівлі за допомогою електронної системи Prozorrо (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-29-007376-c).

0,0

КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" укладено договір на розробку програмного забезпечення.
- Дарницький район: початкові школи ЗЗСО використовують е-журнал Єдина школа (37 ЗЗСО); запроваджені е-журнали "Нuman Школа", "Atoms", "Єдина школа" у 5-11 класах закладів освіти; впроваджуються елементи е-навчання через участь у
інноваційно-освітніх проєктах та експериментах регіонального рівня у ЗЗСО №№255, 316, гімназіях №№237, 267, 290, Київській інженерній гімназії. Дистанційне навчання організоване за допомогою поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype,
Instagram, Google, Hangouts тощо; заздалегідь записаних відеоуроків, із зовнішніх освітніх ресурсів, інтерактивних презентацій від учителів з використанням mozaBook; використання безкоштовних веб серверів та платформ: Google Classroom,
Moodle, Microsoft Teams тощо. Педагоги користуються записами уроків «Всеукраїнської школи онлайн». У рамках міського проєкту «Відриктий урок» 35 педагогів закладів освіти району демонстрували свої уроки через канал «ТРК Київ».
- Деснянський район: у всіх ЗЗСО запроваджено ведення електронного класного журналу; на офіційних сайтах шкіл у розділі "Дистанційне навчання" викладено уроки з матеріалами; проект "Організаційні, психолого-педагогічні умови
впровадження в навчальних закладах елементів е-навчання в школі" реалізується у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №264 з поглибленим вивченням англійської мови та передбачає розбудову інформаційно-освітнього середовища навчального
закладу, розробку методичних рекомендацій щодо запровадження елементів е-навчання в освітній процес.
- Дніпровський район: у всіх початкових школах ЗЗСО впроваджено електронні класні журнали («Єдина школа»); запроваджено пілотний проєкт «Електронний класний журнал» у 5-8 класах закладів загальної середньої освіти № № 30, 31, 120, 141,
182, 195, 208, 228, Технічного ліцею та позашкільному навчальному закладі «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва; три ЗЗСО (спеціалізована школа № 234 з поглибленим вивченням економіки і
права м. Києва, спеціалізована школа-інтернат № 14 з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу та ліцей № 208 м. Києва) беруть участь у експериментальному дослідженні регіонального рівня «Організаційні, психологопедагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» та використовують е-підручники.
- Оболонський район: триває дослідження "Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі" у школі-інтернаті № 4, НВК №143, НВК № 240 "Соціум". У рамках дослідження проведено заходи: онлайн тренінг
для педагогічного колективу НВК №143 «Особливості роботи на єдиній платформі Microsoft Teams. Перевага. Зручність. Безпека», практичні заняття з учнями 5-11 класів «Особливості роботи на єдиній платформі Microsoft Teams», онлайн семінарпрактикум «Мозаїка шкільних відносин через електронну призму», педагогічна рада «Креативність як ключова якість сучасного педагога», онлайн-конференція для вчителів НВК №240 «Соціум» на тему «Удосконалення освітнього процесу з
використанням ІКТ на уроках», онлайн-зустріч учнів «Як я використовую всі можливості портативного комп’ютера на уроках».
- Печерський район: Києво-печерський ліцей №171 "Лідер" та спеціалізована школа №47 продовжують участь в експерименті "Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі" та використовують епідручники.
- Солом'янський район: усі ЗЗСО використовують інформаційні, електронні технології з метою запровадження елементів дистанційного навчання. НВК "Ерудит" продовжує участь в експерименті "Організаційні, психолого-педагогічні умови
впровадження елементів е-навчання в школі".
Шевченківський район: усі початкові школи ЗЗСО (37 ЗЗСО) здійснюють ведення електронних класних журналів на безоплатній основі у автоматизованій системі "Єдина школа".

2019

Департамент освіти і
науки,
районні в місті Києві
державні
адміністрації,
КНП «ОСВІТНЯ
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»

60,6

Разом п.10.1.
10.2. Забезпечення неформальної STEM-освіти через мережу STEM та STEAM-центрів
Створення профільних STEM та STEAMДепартамент освіти і
центрів
науки,
районні в місті Києві
державні
адміністрації,
10.2.1.
2019-2023
КНП «ОСВІТНЯ
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»

76 650,0

Розробка та впровадження програмного
забезпечення за освітніми напрямками

Департамент освіти і
науки,
КНП «ОСВІТНЯ
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»

56 450,0
24 000,0

Разом п.10.2.
24 000,0
10.3. Регіональний проект «Інформаційний освітній медіа простір столиці»
Розвиток освітнього інформаційноКНП «ОСВІТНЯ
21 119,5
АГЕНЦІЯ МІСТА
10.3.1. медійного простору
2019-2023
КИЄВА»
Разом п.10.3.
21 119,5
10.4. Прозорість та інформаційна відкритість освітнього простору на «Освітній карті міста Києва»
Розширення функціоналу "Освітньої карти Департамент освіти і
2 000,0
міста Києва", верифікація даних
науки,
КНП «ОСВІТНЯ
10.4.1.
2020-2023
АГЕНЦІЯ МІСТА
КИЄВА»

10.4.2.

20 200,0

24 000,0

0,0

0,0
9 919,5

0,0

9 919,5

24 000,0
11 200,0

0,0

60,6

0,0
Проведено підготовчі заходи щодо створення профільних STEM та STEAM-центрів при закладах освіти.
Дарницький район: у ЗЗСО (Київська інженерна гімназія, ліцей «Наукова зміна», гімназія «Діалог», Скандинавська гімназія, Слов’янська гімназія тощо) створені і функціонують сучасні STEM-центри. У закладах освіти району працюють гуртки
робототехніки та Lego-студії. Проведені заходи: тематичні уроки робототехніки: «ТЕКО - майбутній інженер», уроки неформальної STEM-освіти в Музеї науки для учнів 8-9 класів; математичний онлайн-марафон «Святкування Міжнародного Дня
числа Пі». Учні взяли участь у конкурсах та проєктах: Всеукраїнському STEM-проєкті «Інженерний тиждень 2021», Міжнародному дитячому конкурсі архітектурних моделе-проектів, національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної
творчості школярів ISEF 2021- ЕКО ТЕХНО Україна в секціях «Енергетика», «Екологія», Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет», Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму
з учнями природничого профільного навчання, національних змаганнях з робототехніки Make X Starter Ukraine, Міжнародному відкритому конкурсі з Web-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів, фестивалі стартапів «Class ідея
2021».
Дніпровський район: навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» та навчально-виховний комплекс №167 з поглибленим вивченням німецької мови беручи участь в експериментальному дослідженні всеукраїнського рівня «Створення та апробація
методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM-освіти».
Печерський район: на базі Природничо-наукового ліцею №145, Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" та Українського гуманітарного ліцею КНУ ім.Тараса Шевченка створено STEM-класи.

0,0

0,0

0,0

0,0
Проведено підготовчі заходи, укладено договір на підтримку транслювання радіо "ПОРШ" в ефірі.
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На онлайн ресурсі "Освітня карта міста Києва" (https://osvita-map.monitoring.in.ua) та на офіційних веб-сторінках закладів освіти висвітлюється інформація про діяльність закладів освіти та оновлюється функціонал карти щодо якісного та технічного
стану приміщень закладів освіти.
У звітному періоді сформоване технічне завдання, яке перебуває на погодженні в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
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Проведено підготовчі заходи щодо розробки та впровадження програмного забезпечення за освітніми напрямками.
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11. Підпрограма "ГРАНТИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ"
11.1. Надання грантів Київського міського голови

11.1.1

Проведення загальноміських конкурсів на
отримання гранту Київського міського
голови у галузі «Освіта»

Департамент освіти і
науки
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Кошти для реалізації у 2021 році проєктів переможцями конкурсу на отримання грантів Київського міського голови доведені до головних розпорядників коштів.
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Аналіз виконання за видатками в цілому
Заплановані бюджетні асигнування
на I квартал 2021 року з урахуванням змін

Проведені видатки за звітний період
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