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Додаток 1 

Форма № 01-ЗВІТ (квартальний) 

 

Звіт 

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки 

за січень-березень 2021 року 
 

Департамент освіти і науки 
 

№ п/п 
Назва завдання/заходу 

Програми 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки1 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми2 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання3 

 

1 2 3 4 5 

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

Сектор 1.3. Ринок праці 

Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва 

Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу 

17 Підвищення попиту на ринку 

праці за рахунок створення 

нових робочих місць у 

перспективних секторах 

економіки та залучення нових 

роботодавців на ринок праці 

міста 

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 

Завдання 1.2. Підвищення кваліфікації робочої сили 

19 Створення новітніх навчально-

практичних центрів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

2021-2023 Підготовлено документи на проведення електронних торгів щодо закупівлі 

інструментів, обладнання та проведення ремонтних робіт у Київському 

професійному енергетичному ліцеї, Київському вищому професійному училищі 

швейного та перукарського мистецтва. Розпочато проведення ремонтних робіт у 

Вищому професійному училищі № 33 м. Києва,  Державному професійно-

технічному навчальному закладі «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 

м. Києва». 

 

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 

                                                           
1 У стовпці 3 – відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід; 
2 У стовпці 4 – зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та основні показники, що характеризують його виконання за відповідний 

звітний рік; 
3 У стовпці 5 – зазначаються причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, що вживалися для їх виконання. 
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Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів 

Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора 

48 Комплексна термомодернізація, 

зокрема, через застосування 

ЕСКО-механізму, механізму 

співфінансування з 

громадянами та шляхом 

впровадження системи 

кредитування 

2021-2023 У звітному періоді роботи з термомодернізації будівель не виконувались.  

 

 

Сектор 2.7. Адміністративні послуги 

Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг 

Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді 

141 Розширення кількості 

адміністративних послуг, що 

надаються в електронному 

вигляді 

2021-2023 Здійснено організаційні заходи щодо видачі 22 ліцензій суб’єктам 

господарювання приватної форми власності та 161 ліцензію комунальної форми 

власності на право провадження освітньої діяльності у сферах загальної 

середньої та дошкільної освіти в місті Києві (усього – 183 ліцензії).  

На виконання розпорядження КМДА від 26.03.2019 № 517 «Про функціонування 

системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти 

територіальної громади міста Києва - "СЕЗ ЗДО"» 

адміністратором/модераторами системи «СЕЗ ЗДО» підтверджуються наявні у 

батьків або осіб, які їх замінюють, пільги на першочергове/позачергове 

зарахування дітей до ЗДО на підставі оригіналів або скан-копій документів про 

наявність такої пільги. Документи надаються заявниками особисто або 

надсилаються на офіційні електронні пошти ДОН/РУО.  

 

Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг 

144 Оптимізація процедур 

отримання адміністративних 

послуг за допомогою 

розширення спектра 

комплексних послуг за 

життєвими подіями та 

«швидких» послуг, які 

надаються за одне звернення до 

ЦНАП 

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 

Сектор 2.8. Освіта 

Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу 

Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти 

145 Розвиток ЗДО, ЗЗСО (зокрема, 

шляхом будівництва, 

реконструкції, капітального 

ремонту та відновлення 

непрацюючих закладів) 

2021-2023 У звітному періоді створено 260 місць шляхом введення у експлуатацію ЗДО 

№168 у Солом’янському районі.  

Тривають роботи у ЗДО:  
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• - будівництво (вул. Бахмацька, 35) у Святошинському районі, проєктна 

потужність – 135 місць. Замовник будівництва – КП «Спецжитлофонд». 

Виконано -  45%;  

- реконструкція ЗДО № 497 (вул. Академіка Корольова, 5-а) у Святошинському 

районі, проєктна потужність – 190 місць. Замовник – Святошинська РДА. 

Виконано -  30%.  

Тривають роботи у ЗЗСО:  

• - реконструкція з добудовою ЗЗСО № 22 (просп. Відрадний, 36-в) у 

Солом'янському районі, проєктна потужність – 425 місць. Замовник будівництва 

– Солом'янська РДА. Виконано -  90%;  

• - реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 (вул. Велика 

Китаївська, 85) у Голосіївському районі, проєктна потужність – 1521 місць. 

Замовник будівництва – Голосіївська РДА. Виконано -  80%. 

146 Сприяння розвитку мережі 

приватних закладів освіти  

2021-2023 Мережу приватних закладів столиці розширено на 15 установ, які отримали 

ліцензію на право здійснення 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.) 

Отримали ліцензію на здійснення освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти та введено у мережу закладів загальної середньої освіти 9 

приватних ЗЗСО:  

- Голосіївський район - ТОВ «Заклад загальної середньої освіти Іві плюс 

приватна школа»; 

- Дарницький район - Київський інститут інтелектуальної власності та права 

національного університету «Одеська юридична академія», Приватний заклад 

освіти «КМДШ» (філія, Осокорки); 

- Оболонський район - Приватна організація (установа, заклад) «Приватний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Демократична школа "Альтерра 

скул"», ТОВ «Приватна школа «Мала академічна гімназія»; 

- Печерський район - ТОВ «Київський ліцей «Крила»; 

- Подільський район – Приватний заклад загальної середньої освіти «Ай ті степ 

скул Київ»;  

- Солом’янський район - Приватна організація «Заклад освіти І ступеня 

«Політехнічна школа», ТОВ «Юкрейніан глобал скул». 

 

147 Створення сучасних навчально-

практичних центрів з 

2021-2023 Підготовлено документи на проведення електронних торгів щодо закупівлі 

інструментів, обладнання та проведення ремонтних робіт у Київському 
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підготовки фахівців різного 

галузевого спрямування на базі 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

професійному енергетичному ліцеї, Київському вищому професійному училищі 

швейного та перукарського мистецтва. Розпочато проведення ремонтних робіт у 

Вищому професійному училищі № 33 м. Києва,  Державному професійно-

технічному навчальному закладі «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 

м. Києва». 

148 Розвиток мережі інклюзивних 

класів ЗЗСО 

2021-2023 У 201 закладі загальної середньої освіти функціонує 827 інклюзивних класів, в 

яких здобувають освіту 1401 учень з особливими освітніми потребами в тому 

числі діти з інвалідністю.  

Для забезпечення особистісно орієнтованого спрямування освітнього процесу в 

інклюзивних класах введено 616 ставок асистентів вчителів. Для забезпечення 

освітніх та соціальних потреб дітей із складними порушеннями розвитку під час 

їх перебування в закладі загальної середньої освіти на громадських засадах 

працюють 79 асистентів дитини. 

Для учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в 

інклюзивних класах, командою психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами розроблені індивідуальні програми розвитку 

дітей, здійснюється їх психолого-педагогічний супровід. 

 

149 Підтримка діяльності 

позашкільних ЗО як центрів 

виховної роботи та поширення 

неформальної освіти 

2021-2023 У системі освіти міста Києва функціонує 42 заклади позашкільної освіти 

комунальної форми власності: із них 5 закладів міського; 37 – районного 

підпорядкування. Позашкільною освітою в місті Києві охоплено 77 020 

вихованців, які відвідують 5 274 гуртки.  

Проведено: 

- Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» (01-25 лютого); 

- X Відкритий методичний фестиваль «Київ М-FEST»: «Заклади позашкільної 

освіти – сучасна платформа соціалізації, розвитку та самореалізації 

вихованців» (17-19 лютого). 

 

Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів 

150 Модернізація лабораторій та 

комп’ютерних класів, 

забезпечення ЗО сучасними 

навчальними засобами 

2021-2023 Проводилися публічні закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення модернізації лабораторій та 

комп’ютерних класів.  

У звітному періоді для закладів освіти Києва придбано:  

- ноутбуки, комп’ютери, монітори, проєктори, принтери.  

Тривають тендерні процедури.  

 

Оперативна ціль 2. Підвищення актуальності та якості освіти 

Завдання 2.1. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм 

151 Реалізація концепції 

реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» 

2021-2023 За програмою Нової української школи навчаються  29,9 тис. першокласників, 

31,5 тис. другокласників, 33,3 тис. третьокласників та понад 800 учнів четвертих 

класів – учасників Всеукраїнського експерименту.  

Питання створення нового освітнього середовища НУШ у 2021/2022 

навчальному році обговорено на нарадах з начальниками РУО 12.02.2021 та 

03.03.2021. 
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Від початку 2021 року за Типовими освітніми програмами Нової української 

школи організовано та проведено: 

- підвищення кваліфікації 37 вчителів початкових класів, які навчають учнів 

початкових класів у 2020-2021 навчальному році; 

-  для 330 керівників та заступників керівників ЗЗСО, які підвищують 

кваліфікацію у 2020/2021 навчальному році проведено 127 навчальних модулів, 

що розроблені на компетентнісній основі у відповідності до потреб НУШ. 

152 Стимулювання інноваційної та 

дослідницької діяльності у 

закладах освіти 

2021-2023 Здійснювалась дослідно-експериментальна робота:  

- регіонального рівня у 116 закладах освіти;  

- всеукраїнського рівня у 109 закладах освіти.  

 

153 Розвиток єдиної інформаційної 

системи управління освітою у 

місті, зокрема, впровадження 

електронних форм освіти 

2021-2023 У зв’язку із введенням обмежувальних заходів для запобігання розповсюдженню 

коронавірусу спеціалісти управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій отримують необхідну інформацію шляхом участі в онлайн 

нарадах. Районні управління освіти ведуть інформаційні сторінки дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти на офіційних сайтах. Окремо 

функціонують сайти закладів освіти, сторінки у мережі Фейсбук, телеграм-

канали, вайбер-групи для батьків та працівників закладів.  

В Інформаційній системі управління освітою (ІСУО, isuo.org) розміщені 

(зареєстровані) дані ЗДО і ЗЗСО.  

Інформація про освітню сферу Києва висвітлюється на каналах Департаменту 

освіти і науки у Фейсбук (facebook.com/kyivosvita), Телеграм (t.me/kyivosvita), 

Ютуб (youtube.com/channel/UCSHO4EbqGUn_HKxI3z26NNA), Інстаграм 

(instagram.com/kyivosvita) та Саундклауд (soundcloud.com/kyivosvita).  

 

Завдання 2.2. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва 

154 Проведення освітніх заходів, 

націлених на піднесення 

престижу української мови, 

культури, історичної пам’яті 

2021-2023 На платформі електронного освітнього простору позашкілля Києва «Все буде 

Добре! ОК!» 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 Дня народження Лесі Українки, 

Шевченківських днів, Всесвітнього дня поезії. 

 

Завдання 2.3. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці 

155 Посилення співпраці між 

закладами освіти та науково-

дослідницькими 

установами/підприємствами з 

метою професійного 

спрямування учнівської молоді 

2021-2023 Проведено: І етап загальноміського заходу «Вернісаж педагогічної творчості» у 

онлайн форматі (22.03.2021).  

 

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста 

Умова 1. Бюджетно-фінансова політика 
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190 Реалізація пілотних проєктів із 

застосуванням механізму 

державно-приватного 

партнерства 

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 

191 Залучення в установленому 

порядку коштів приватних 

компаній до фінансування 

міських проєктів у якості 

спонсорської/меценатської 

допомоги 

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 

192 Проведення та участь у заходах, 

направлених на посилення 

співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями і 

донорами: 

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 

192.1  проведення презентацій 

проєктів за стратегічними 

секторами міського розвитку за 

участі ключових донорів, які 

представлені в Україні 

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 

192.2  реалізація проєктів із 

залучення коштів міжнародних 

фінансових організацій та 

донорів  

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 

Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом 

Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів 

193 Активізація роботи з існуючими 

партнерами та пошуку нових на 

національній та міжнародній 

арені для реалізації спільних 

проєктів та обміну досвідом 

(зокрема, через співпрацю з 

асоціаціями, містами-

побратимами тощо) 

2021-2023 У напрямі міжнародного співробітництва заклади загальної середньої освіти 

міста Києва мають понад 200, а заклади фахової передвищої та вищої освіти 

понад 100 укладених угод із зарубіжними закладами освіти щодо співпраці в 

галузі освіти. Крім того, ЗЗСО Києва співпрацюють із міжнародними 

громадськими організаціями, дипломатичними представництвами, культурними 

центрами, інститутами та діаспорами, беруть участь у міжнародних проєктах та 

програмах, зокрема: «GoCamp», PEARSON, «Europa – da mache ich mit!», ABC 

POLSKIEJ KLASY, Global Dignity Day Ukraine, Cambridge Assessment 

International Education, «Global Gateway», Nicolaus Copernicus University in Tornu 

NCU, "SРARE", "World Independence Day", British Council, eTwinning Plus, YOFI, 

«FLEX», Intela SKILLS NETWORK, National Geographic Learning та інші. 
Понад 30 закладів загальної середньої освіти міста Києва є членами 

Міжнародного проєкту «Асоційовані школи ЮНЕСКО».  

 

Завдання 2.2. Співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проектів 

194 Розробка взаємовигідних 

механізмів реалізації спільних 

2021-2023 На виконання рішення КМР від 13.09.2018 №1369/5433 «Про затвердження 

Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі 
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проєктів з громадами територій, 

прилеглих до м. Києва 

базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» проведено зустріч 

з депутатами територіальної громади Києво-Святошинського району щодо  

прийому їх дітей до комунальних дошкільних закладів міста Києва та 

можливості оплати послуг. 

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб 

Завдання 5.2. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій 

216 Розробка і впровадження 

системи управлінської звітності 

для комунальних підприємств 

міста Києва, які мають 

стратегічне значення для 

столиці у відповідності до 

міжнародних практик 

2021-2023 Щоквартально надається звіт про фінансово-господарську діяльність КНП 

«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА». 

 

217 Вдосконалення системи 

внутрішнього контролю 

відповідно до Порядку СВК та 

моделі COSO 

2021-2023 У звітному періоді проведено аудит функціональних повноважень:  

- вивчено ключові процеси роботи Департаменту з метою виявлення ризиків, 

- оцінено ефективність використання ресурсів Департаменту (навантаження, 

продуктивність).  

 

218 Розробка та затвердження 

стратегічних планів діяльності 

підприємств, установ, 

організацій комунальної 

власності м. Києва на 

середньострокову перспективу 

2021-2023 Стратегічний план КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» на 

середньострокову перспективу затверджено в установленому порядку.  

 

219 Підвищення фінансової та 

операційної ефективності 

діяльності комунальних 

підприємств міста Києва 

шляхом покращення якості 

виконання покладених на них 

функцій і завдань та оптимізації 

їх кількості 

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 

220 Підвищення ефективності 

видатків структурних 

підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) та комунальних 

підприємств територіальної 

громади міста Києва шляхом 

оптимізації процедур публічних 

закупівель (створення 

централізованої закупівельної 

2021-2023  Не належить до компетенції 

ДОН. 
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організації міста Києва) 

 


