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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ  

 
БФН  Базовий фінансовий норматив 

ДОН 
 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

ДПА  Державна підсумкова атестація 

ДФРР  Державний фонд регіонального розвитку 

ЗНО  Зовнішнє незалежне оцінювання 

ЗО  Заклади освіти, до них належать: 

 ЗВО  Заклади вищої освіти 

 ЗДО  Заклади дошкільної освіти 

 ЗЗСО  Заклади загальної середньої освіти 

 ЗПО  Заклади позашкільної освіти 

 ЗПТО  
(ДПТНЗ, ДНЗ)  

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
(Державний професійно-технічний навчальний заклад, Державний навчальний заклад) 

 ЗФПО  Заклади фахової передвищої освіти 

ІПО  Інститут післядипломної освіти 

КМАН  Київська Мала академія наук учнівської молоді 

КМДА  Київська міська державна адміністрація 

КМР  Київська міська рада 

КМУ  Кабінет Міністрів України 

КНП  Комунальне некомерційне підприємство 

КРЦОЯО  Київський регіональний центр оцінювання якості освіти 

HACCP 
 Система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок  

(англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) 

МЗС  Міністерство закордонних справ України 

МКЦП  Міська комплексна цільова програма 

МОЗ  Міністерство охорони здоров’я України 

МОН  Міністерство освіти і науки України 

РДА  Районна державна адміністрація 

РУО  Районне управління освіти 

СЕЗ  Система електронного запису 

ЦМУ МЮ  Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО РОБОТУ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ   

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

 

 

Протягом 2021 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх 

послуг за пріоритетними напрямами.  

 

Дошкільна освіта  

Протягом 2021 року проведено роботу щодо виконання заходів, 

передбачених Міською комплексною цільовою програмою «Освіта Києва. 2019 – 

2023 роки», спрямованих на розширення мережі закладів дошкільної освіти та 

підвищення якості освітніх послуг для дітей дошкільного віку. 

Збережено та розширено мережу закладів дошкільної освіти різних типів 

і форм власності. Функціонує 864 установи (організації, заклади), контингент 

вихованців у яких – 105,8 тис. дітей дошкільного віку, з них у закладах 

дошкільної освіти виховується 100,8 тис. дітей. У комунальних закладах 

дошкільної освіти виховується 97 тис. дітей, з них дітей, зареєстрованих 

у територіальному реєстрі міста Києва – 59683 (61,5% від спискового складу 

вихованців). Протягом року всього зараховано до комунальних закладів 

дошкільної освіти 34211 дітей від 1 до 6(7) років, із них 21442 дитини-«кияни». 

5010 дітей прийняті у комунальні садки першочергово (776 дітей, батьки яких 

мають статус тимчасово переміщених осіб; 1520 – діти батьків-учасників АТО, 

військовослужбовців, військовослужбовців Національної гвардії; 2061 дитина, 

брат/сестра яких вже утримуються в дитсадку; 338 дітей працівників ЗДО, 

271 дитина, батьки яких мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС, 

25 дітей, які проживають не на території обслуговування закладів, 19 дітей 

батьків-дипломатів). Черга на зарахування до ЗДО налічує 3310 заявок дітей-

«киян» від 3 до 6 років. На кінець року в комунальних закладах дошкільної освіти 

налічується 6,5 тис. вільних місць. 

Попередньо показник укомплектованості закладів дошкільної освіти – 

109 дітей на 100 місць.  

Протягом року  створено додатково 2540 місць для дітей дошкільного віку: 

˗ завершено будівництво та розпочато роботу ЗДО № 168 на 14 груп/260 місць 

у Солом’янському районі; ЗДО № 327 на 14 груп/260 місць у Деснянському 

районі;  

˗ відновлено роботу після капремонтів ЗДО № 151 на 6 груп/110 місць 

у Подільському районі; ЗДО № 661 на 14 груп/250 місць у Оболонському 

районі; № 741 на 12 груп/220 місць у Дарницькому районі; 

˗ відкрито додатково 20 груп на 370 місць у 19 діючих комунальних ЗДО та 

ШДС  (НВК «Ромашка» (20)  Голосіївського району; НВК «Струмочок» (20), 

ЗДО № 438 (20),  № 441 (15),  № 521 (15), № 568 (20)  Дніпровського  району; 

№ 758 (30) Деснянського району; № 663 (20), дошкільний підрозділ 

ліцею № 299 (55) Оболонського району; № 819 (15), НВК «Довіра» (20), 

«Лілея» (20) Святошинського району), у тому числі за рахунок зміни типу 

шкіл-дитячих садків на заклади дошкільної освіти № 103 «Перлина» (20), 
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№ 802 «Паросток» (20) Подільського району; 

˗ уведено в мережу закладів освіти міста 63 суб’єкти господарювання  

(на 990 місць), які протягом 2021 року отримали ліцензію на провадження 

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, 25 з них створені фізичними 

особами-підприємцями.  

У 2021 році введено 100% оплату батьками вартості харчування дітей 

у ЗДО. Пільгами в оплаті за харчування протягом року користувалися 

21720 дітей дошкільного віку, із яких: 4338 дітей учасників АТО (вартість 

харчування 1 грн), 3684 дитини зі статусом внутрішньо переміщених осіб, 

7044 дитини з особливими освітніми потребами та дитини з інвалідністю, 

467 дітей-сиріт, під опікою та з малозабезпечених родин; ще 6073 дитини 

із багатодітних родин отримують харчування за 50% від суми батьківської плати. 

Оплата компенсації вартості харчування дітей пільгових категорій 

здійснювалася Департаментом соціальної політики згідно з міською цільовою 

програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2021 рік. Протягом другого півріччя 

у ЗДО проведено підготовчу роботу та розробку картотек страв дитячого 

харчування на осінній, зимовий періоди з метою забезпечення з 01 січня 2022 

року переходу на організацію харчування дітей відповідно до норм, 

встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». У звітному періоді 

застосовувалися норми харчування, затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 № 1591; у середньому встановлені норми харчування 

дітей виконані на 99,6%.  

Наприкінці 2021 року у 120 закладах дошкільної освіти працює 223 групи 

інклюзивного навчання, у яких виховується 410 дітей з особливими освітніми 

потребами. Мережа інклюзивних груп збільшилася на 50,7% у порівнянні 

з відповідним періодом 2020 року. Інклюзивні групи забезпечені асистентами 

вихователя. 

Триває реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту на 

основі базового фінансового нормативу: протягом звітного періоду батьки  

452 дітей у 167 комунальних ЗДО сплачували БФН у розмірі 4036 грн, 

112 суб’єктів господарювання отримали компенсацію за навчання 3838 дітей-

«киян».  

Продовжується оновлення функціоналу системи електронного запису дітей 

до комунальних закладів дошкільної освіти «СЕЗ-ЗДО». В електронний табель 

системи внесена можливість формування та оплати квитанцій за харчування 

дитини онлайн, сформовані електронні таблиці звітності про діяльність ЗДО 

протягом року (форма 85-к). 

Усі комунальні заклади дошкільної освіти підключені до мережі інтернет.  

 

Загальна середня освіти 

У 2020/2021 начальному році в мережі закладів загальної середньої освіти  

міста – 580 установ різних типів та форм власності: 425 закладів комунальної 

форми власності (крім того 2 підпорядковані Департаменту культури), 145 – 

приватної форми власності та 8 закладів державної форми власності. 
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Зростання мережі закладів загальної середньої освіти у 2021 році відбулося 

за рахунок закладів загальної середньої освіти приватної форми власності. У 

порівнянні з минулим 2020 – 2021 навчальним роком кількість приватних 

закладів збільшилася на 17. 

 У закладах загальної середньої освіти м. Києва навчається 335 298 учнів. 

Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти щорічно збільшується. У 

2021 році контингент учнів у порівнянні з минулим роком збільшився на 10,5 

тисяч учнів.  

Оновлено перспективні плани розвитку мережі закладів загальної 

середньої освіти на період 2021 – 2027 років з урахуванням Закону України «Про 

повну загальну середню освіту». 

Організовано та проведено робочі зустрічі, наради із начальниками  

управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, їх 

заступниками (начальниками відділів) щодо формування мережі класів та 

закладів загальної середньої освіти, трансформації ЗЗСО та приведення типів 

закладів освіти та їх статутів у відповідність до вимог закону України «Про 

освіту». Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо наповнюваності 

класів та ЗЗСО.  

Питання трансформації закладів освіти міста Києва, у тому числі 

створення мережі профільних закладів загальної середньої освіти в 2021 році 

обговорено на засіданнях колегій Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  27 

січня 2021 року та 22 грудня 2021 року.  

Проаналізовано причину та динаміку зростання кількості учнів; 

потужність закладів загальної середньої освіти та їх наповнюваність; середню 

щільність наповнюваності класів; надані районними управліннями освіти 

статистичні дані щодо прийому до перших класів тощо. 

До 1-х класів закладів загальної середньої освіти (1078 класів) у 2021 – 

2022 навчальному році зараховано 29 098 учнів. Видано 10 розпоряджень 

районних в місті Києві державних адміністрацій, якими закріплено за закладами 

загальної середньої території обслуговування.  

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

харчування у закладах загальної середньої освіти міста Києва здійснюється 

відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

06.09.2021 № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти 

на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)». 

З метою забезпечення впровадження та неухильного дотримання в закладах 

загальної середньої освіти вимог законодавства щодо організації харчування 

Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) за погодженням з  Головним 

управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві підготовлено наказ  від 

12.08.2021 № 121 «Про організацію харчування  учнів у комунальних закладах 

загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва у 2021/2022 

навчальному році». Наказом передбачено продовження запровадження 

мультипрофільного харчування в закладах загальної середньої освіти столиці. 
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Харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва за 

бюджетні кошти здійснюється відповідно до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 31.08.2021 № 1850 «Про організацію харчування 

учнів за рахунок коштів бюджету міста Києва». 

З 01 листопада 2021 року харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти міста Києва за бюджетні кошти буде здійснюватися відповідно до 

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2021 № 2241 

«Про внесення змін до підпункту 1.1 пункту 1 розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 

серпня 2021 року № 1850 ». 

Відповідно до зазначеного розпорядження за рахунок бюджету міста Києва 

здійснюється харчування усіх учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгових 

категорій. 

У 100% закладах загальної середньої освіти міста Києва запроваджено нові 

фоорми харчування учнів: 

˗ мультипрофільне меню – 48 % ЗЗСО; 

˗ дабл-меню – 43 % ЗЗСО; 

˗ монопрофільне меню – 9% ЗЗСО. 

З метою популяризації формування культури харчування та розвитку 

принципів здорового харчування інформація висвітлюються на офіційних сайтах 

та на сторінках соціальних мереж Facebook закладів освіти, управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій, Департаменту освіти і науки. 

З метою контролю за організацією харчування Департаментом  

систематично проводиться відео-моніторинг в закладах загальної середньої 

освіти. 

Апробація навчальних матеріалів нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти у 2020 – 2021 навчальному році відбувалася в четвертих класах 

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

продовжували експериментальне впровадження Концепції Нової української 

школи та нового Державного стандарту початкової освіти в межах 

всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1028. Упродовж 

навчального  року освітній процес у зазначених закладах відбувався як в очному, 

так і дистанційному та змішаному форматах.  

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021        

№ 406 та від 29.09.2021 № 1032 у 2021/2022 навчальному році розпочато 

реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою: 

«Розроблення і провадження навчально-методичного забезпечення для закладів 

загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової 

середньої освіти» (далі – Проєкт).  Апробація навчальних матеріалів у межах 

Проєкту  здійснюється на базі 26 закладів загальної середньої освіти міста Києва 

(близько 1000 учнів , 35 класів).  

На створення освітнього середовища Нової української школи (закупівлю 

дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп’ютерного обладнання) 

у 2021 році м. Києву з державного бюджету  розподілено 70 967,4 тис грн, 
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освоєно 53 097,6 тис грн, що становить 74,8%. З місцевого бюджету м. Київ 

запланував     38 604,2 тис грн, освоєно 37 109,0 тис грн, що становить 96,1%.  

Розроблено навчально-методичний посібник «Дистанційне навчання: 

виклики, результати та перспективи. Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста 

Києва».  

Інклюзивна освіта 

Проведено роботу щодо виконання заходів, передбачених Міською 

комплексною цільовою програмою «Освіта Києва. 2019 – 2023 роки», 

спрямованих на розширення мережі закладів загальної середньої освіти 

з інклюзивними класами та підвищення якості освітніх послуг для учнів 

з особливими освітніми потребами. 

У 2021 – 2022 навчальному році у 251 закладі загальної середньої освіти 

(у 2020 році – 205 шкіл) функціонують 1196 інклюзивних класів (у 2020 році – 

837 класів), у яких навчаються 1907 осіб з особливими освітніми потребами 

(у 2020 році – 1403 дітей з ООП). У 2021 році показники кількості шкіл 

збільшено на 22%, класів – на 43% та учнів – на36 %. До штатних розписів 

закладів загальної середньої освіти введено 1190 ставок асистентів учителів 

(у 2020 році – 816 ставок), що на 46 % більше в порівнянні з минулим навчальним 

роком. 

У 18 ЗЗСО утворено 79 спеціальних класів, у яких здобувають освіту 

715 осіб з особливими освітніми потребами.  

Для кожного учня з особливими освітніми потребами командою психолого-

педагогічного супроводу, за участю батьків дитини, розроблена Індивідуальна 

програма розвитку, здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів.  

У закладах загальної середньої освіти, в яких утворені спеціальні та 

інклюзивні класи, поетапно облаштовується безпечне середовище для учнів 

з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних 

особливостей. Наразі облаштовано 164 ресурсні кімнати. Учні з особливими 

освітніми потребами мають змогу відпочити і розвиватися в спеціально 

обладнаному освітньому просторі, який розділений на зони: психологічного 

розвантаження, формування навичок самообслуговування, інших видів 

діяльності. 

У місті Києві утворено 14 інклюзивно-ресурсних центрів (по одному ІРЦ 

в кожному районі міста, а в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, 

Оболонському районах по 2 ІРЦ). Інклюзивно-ресурсні центри облаштовані 

кабінетами логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, практичних психологів, 

залою для занять з лікувальної фізкультури, сенсорними кімнатами тощо.  

Штатні розписи інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва становлять 

216,75 ставок. Аналіз штатних розписів ІРЦ показав, що кількість педагогічних 

ставок становить 158 ставок, із них зайнятих – 115,5, вакансій – 39,5. 

У середньому в одному ІРЦ працюють 15 педагогічних працівників. 

Найбільша чисельність штатних одиниць у ІРЦ № 1 Голосіївського району – 

29,5 ставок, ІРЦ № 4 Дніпровського району – 28,75 ставок, ІРЦ № 2 Дарницького 

району – 27,5 ставки. Найменша чисельність штатних одиниць у ІРЦ № 9 

Солом’янського району – 16 ставок та ІРЦ № 10 Шевченківського району – 18 

ставок. 
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Найбільша кількість вакансій педагогічних працівників у ІРЦ № 2 

Дарницького району – 6,75 ставок, ІРЦ № 5 Оболонського району – 6,25 ставок, 

ІРЦ № 8 Святошинського району  - 5, 5 ставок. 

Найменша кількість вакансій педагогічних працівників у ІРЦ № 10 

Шевченківського району – 1 ставка.  

Найбільше вакансій – на посади вчителя-тифлопедагога, учителя-

сурдопедагога, учителя-логопеда та вчителя-реабілітолога. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття дошкільної, загальної середньої, зокрема 

професійної (професійно-технічної) та інших закладах освіти за звітний період 

фахівці ІРЦ міста Києва надали 17053 послуг, із них 7225 комплексних 

психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини з метою визначення особливих 

освітніх потреб дітей та розроблення рекомендації щодо освітніх програм для 

осіб з порушеннями мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату 

та емоційно-вольової сфери, у тому числі пізнавальних процесів; 

9828 корекційно-розвиткових послуг отримали 564 осіб з особливими освітніми 

потребами дошкільного і шкільного віку. 

Проведено аналіз звітів ІРЦ за результатами проведеної роботи у 2021 році 

та отримано рейтинг ІРЦ за найбільшою кількістю наданих послуг фахівцями 

ІРЦ у 2021 році: ІРЦ № 1 Голосіївського району – 4013 послуг, ІРЦ № 8 

Святошинського району – 2927, ІРЦ № 6 Печерського району – 2237, ІРЦ № 2 

Дарницького району – 1675, ІРЦ № 4 Дніпровського району – 1346, ІРЦ № 7 

Подільського району – 1125, ІРЦ № 10 Шевченківського району – 1123, ІРЦ № 3 

Деснянського району – 1006, ІРЦ № 5 Оболонського району – 865, ІРЦ № 9 

Солом’янського району – 736 послуг. 

Найбільшу кількість комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку 

особи здійснили фахівці ІРЦ № 2 Дарницького району – 1032, ІРЦ № 1 

Голосіївського району – 955, ІРЦ № 4 Дніпровського району – 948, ІРЦ № 3 

Деснянського району – 829, ІРЦ № 5 Оболонського району – 708. 

Найбільшу кількість корекційно-розвиткових занять провели фахівці 

ІРЦ №1 Голосіївського району – 3058 занять для 66 осіб з особливими освітніми 

потребами, ІРЦ № 8 Святошинського району – 2325 занять для 224 осіб з ООП. 

Разом з тим працівники ІРЦ: брали участь у засіданнях команд психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти, а також психолого-педагогічних комісіях 

спеціальних закладів загальної середньої освіти; консультували 

батьків/законних представників осіб з ООП щодо особливостей організації 

освітнього процесу для осіб з ООП, психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг; організовували та проводили заходи з метою методичної 

допомоги, просвітницької діяльності, зокрема з допомогою онлайн-платформ 

(конференції, семінари, засідання за «круглим» столом, тренінги, марафони, 

майстер-класи з питань організації інклюзивного навчання, надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з ОПП; брали участь 

у партнерських нарадах зі спеціалістами закладів охорони здоров’я, громадських 

організацій закладів (установ) соціального захисту населення, служб у справах 

дітей щодо організації інклюзивного навчання та супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами. 
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Позашкільна освіта  

Забезпечено виконання заходів, передбачених Міською комплексною 

цільовою програмою «Освіта Києва. 2019 – 2023 роки», спрямованих на 

збереження мережі закладів позашкільної освіти та надання якісних освітніх 

послуг за напрямами позашкільної освіти.  

Збережено мережу закладів позашкільної освіти столиці: у системі освіти 

міста Києва функціонує 42 заклади позашкільної освіти, з яких 5 закладів 

міського підпорядкування та 37 – районного. У понад 5 тисячах гуртків 

здобувають позашкільну освіту більше ніж 77 тисяч вихованців.  

У палацах та центрах дитячої творчості, військових та туристських клубах, 

на станціях юних техніків столиці представлені всі 13 напрямів позашкільної 

освіти.  

Навчально-матеріальна база закладів позашкільної освіти міста Києва 

формується та оновлюється відповідно до культурних, духовних, освітніх потреб 

та запитів населення Києва. 

З метою забезпечення доступу до позашкільної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами в закладах позашкільної освіти столиці організовано 

інклюзивне навчання для 582 вихованців з особливими освітніми потребами. 

Департаментом освіти і науки міста Києва забезпечено функціонування 

Електронного  освітнього простору позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!» 

(ОК – Освіта Києва), що сприяє об’єднанню й комунікації учасників (учні, 

батьки, педагоги, студенти Києва, України і світу) та надає можливості для 

самореалізації та самоідентифікації в умовах пандемії. 

Онлайн-проєктом охоплено онлайн понад 300 тисяч учасників і реалізовано 

більш ніж 50 тисяч міні-проєктів: #Школа – простір можливостей, #Наука на 

дивані, #Підтримуємо лікарів, #Театр – це про людську душу, #Все буде добре, 

#Дайджест крутих ідей, #Вам слово, випускники, #Захисникам України 

присвячується, #Цікаві осінні канікули, #Вільні творити майбутнє, 

#30_річчя_Незалежності_України тощо. 

 Упродовж карантинних обмежень закладами позашкільної освіти міста 

Києва забезпечено організацію освітнього процесу та виконання навчальних 

програм за напрямами позашкільної освіти шляхом використання інструментів і 

технологій дистанційного навчання. Використовуючи сучасні онлайн-сервіси та 

канали комунікації, педагогами позашкілля столиці охоплено онлайн-навчанням 

понад 77 тисяч вихованців. 

 Вихованці закладів позашкільної освіти здобувають перемоги на 

міжнародних змаганнях та конкурсах, виборюють перемоги на чемпіонатах світу 

та Європи, знайомлять весь світ з культурою та традиціями України. Тільки за 

останніх 5 років юні кияни здобули майже 10 тисяч міжнародних перемог. 

 Забезпечення здобуття позашкільної освіти дітьми та учнівською молоддю 

відповідно до інтересів та індивідуальних можливостей залишається одним із 

пріоритетів освітньої політики столиці. 

 

Професійна (професійно-технічна) освіта 

У звітному році мережа професійної (професійно-технічної) освіти 

міста Києва об’єднувала 22 заклади: 12 вищих професійних училищ, 1 коледж, 
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4 професійні ліцеї, 5 центрів професійно-технічної освіти із контингентом 

11892 здобувачів освіти. 

Проведено: 

˗ 9 міських методичних секцій та 4 робочих наради для директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, заступників директорів 

з навчально-виробничої роботи та старших майстрів; 

˗ атестаційну експертизу у 9 закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти з 16 професій; 

˗ державну кваліфікаційну атестацію у формі комп’ютерного онлайн-

тестування серед учнів 21 закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

з 14 окремих професій; 

˗ неформальне навчання щодо підвищення кваліфікації фахівців громадського 

харчування, що працюють у їдальнях дошкільних закладів освіти та закладів 

загальної середньої освіти, за професією «Кухар» у Вищому професійному 

училищі № 33; 

˗ семінар, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з керівним складом, інженерами з охорони праці, 

викладачами з предмета «Охорона праці» закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

˗ профорієнтаційні тестування учнів 8-9, 11 класів; 

˗ забезпечено участь у соціальних освітніх проєктах з профорієнтації: 

у Всеукраїнському проєкті з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери 

професію своєї мрії» (Всеукраїнський онлайн урок з профорієнтації); 

конкурсному відборі школярів за програмою «Програма обміну майбутніх 

лідерів» (FLEX); проєктах «Samsung IT-школа»; «Лекторій для юних хіміків»;  

«K.Fund School. Підприємництво та програмування у школах», «Школа 

знавців права»; онлайн-уроці «Твоя суперпрофесія»; круглі-столи, тренінги 

«Вибираємо свій шлях», «Професія. Кар’єра. Успіх»; 

˗ відкриті змагання зі стрільби присвячені Дню українського добровольця серед 

команд ЗП ПТО на базі Київського військового ліцею ім. І. Богуна; 

˗ спартакіаду серед допризовної молоді закладів професійної (професійно-

технічної) освіти  присвяченого Дню Збройних сил України на базі 

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» 

Забезпечено: 

˗ організаційні заходи щодо проведення онлайн-засідання атестаційної комісії 

ІІІ рівня з питань атестації керівників та педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів м. Києва; 

˗ оснащення системами протипожежного захисту (автоматичною пожежною 

сигналізацією та оповіщенням про пожежу) приміщення гуртожитків: 

Київського професійного енергетичного ліцею та ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м. Києва»; 

˗ відкриття 4 навчально-практичних центрів: ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва» Навчально-практичний центр «Офіс-спейс» з 

професій «Адміністратор», «Секретар  керівника (організації, підприємства, 

установи)»; Вищому професійному училищі № 33 м. Києва Навчально-

практичний центр сучасного кухонного обладнання з професії «Кухар», 
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«Кондитер»; Київському професійному енергетичному ліцеї Навчально-

практичний центр за професією «Машиніст крана (кранівник)»; Київському 

вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва 

Навчально-практичний центр з професій сфери послуг «Кравець», 

«Закрійник», «Візажист», «Вишивальник», «Перукар (перукар-модельєр)», 

«Манікюрник»; 

˗ 18 закладів професійної (професійно-технічної) освіти передано з державної 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва; у 3-х закладах 

освіти здійснюються організаційно-правові заходи щодо передачі з державної 

до комунальної власності; у 1-му закладі (ДПТНЗ «Київське вище професійне 

училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій») 

нерухоме майно перебуває у державній власності та закріплено на праві 

оперативного управління за вищим навчальним закладом Національним 

педагогічним університетом ім. М.А. Драгоманова; 

˗ конкурси фахової майстерності серед здобувачів освіти: «Перукар»; 

«Штукатур»; «Помічник машиніста тепловоза»; «Електрогазозварник»; 

«Верстатник широкого профілю»; «Монтажник санітарно-технічних систем 

і устаткування» за сприяння Швейцарської фундації технічного 

співробітництва з розвитку «Свісконтакт»; конкурс серед майстрів 

виробничого навчання з професії «Токар»;  

˗ огляди-конкурси: на кращий кабінет з предмета «Англійська мова»; на кращу 

майстерню за професією «Кравець»; на кращу електротехнічну лабораторію; 

електротехніка з основами промислової електроніки; на кращу організацію 

роботи навчально-практичного центру;  

˗ міський професійний фестиваль «Від ремесл до професій»;  

˗ челендж «Світ професій ХХІ століття» до Всеукраїнського тижня професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

˗ участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 

«WORLDSKILLS UKRAINE» серед здобувачів освіти за компетенціями 

«Електромонтажні роботи», «Експлуатація та обслуговування залізничного 

транспорту», «Токарні роботи», «Кладка цегли», «Зварювальні роботи» базі 

закладів професійної (професійно-технічної освіти) м. Києва, серед здобувачів 

освіти та  молодих працівників віком від 18 до 22 років; 

˗ міські конкурси фахової майстерності серед здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з професій «Верстатник широкого 

профілю», «Помічник машиніста тепловоза», «Електрогазозварник», 

«Перукар». 

 

Фахова передвища, вища освіта і наука. Прогнозування та аналіз цільових 

програм. Міжнародне співробітництво. 

 Забезпечено виконання заходів, передбачених Міською комплексною 

цільовою програмою «Освіта Києва. 2019–2023 роки», зокрема підпрограмами: 

«Фахова передвища, вища освіта і наука», «Підготовка фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовка кадрів за регіональним замовленням», «Гранти міського голови».  

Мережа закладів освіти налічує 10 закладів фахової передвищої освіти  

м. Києва, які мають статус окремих юридичних осіб та передаються з державної 
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до комунальної власності територіальної громади міста Києва,  

1 заклад фахової передвищої освіти, що є структурним підрозділом Університету 

Грінченка та 1 комунальний заклад вищої освіти – Київський університет 

імені Бориса Грінченка.  

Здійснено організаційні заходи щодо формування та розміщення 

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 та здійснено організаційний супровід щодо видання 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 25.05.2021 № 1148 «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».  

Проведено 3 засідання конкурсної комісії з розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва. 

Здійснено організаційний супровід процесу передачі з державної до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва закладів фахової 

передвищої освіти, які відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний 

бюджет на 2018 рік» передаються до комунальної власності.  

Забезпечено координацію та інформаційну підтримку державних 

і комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти.  

Організовано та проведено:  

˗ щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів Київського 

міського голови. Підготовлено проєкт та організовано супровід видання 

розпорядження Київського міського голови від 11.11.2021 № 985 «Про 

призначення грантів Київського міського голови у галузі освіти у 2021 році»;  

˗ Фестиваль стартапів «Class ідeя»;  

˗ свято «День Наума-розумника!»;   

˗ 2 освітні фестивалі управлінської майстерності «Kyiv EdFest» для учителів 

та керівників міста Києва та всієї України.  

Здійснено організаційні заходи щодо проведення Серпневої педагогічної 

конференції міста Києва «Освіта Києва. 30 років незалежності» та засідань 

колегії. 

Забезпечено збір, аналіз та підготовку звітів про виконання:  

˗ Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 – 2023 роки»;  

˗ Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 

2020 роки.  

˗ Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. 

Взято участь у розробці та надано пропозиції в галузі «Освіта» до проєкту 

Стратегії до 2035 року;  

˗ Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2021 року;  

˗ Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 – 2022 роки; 
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˗ плану заходів з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018 – 2021 роки;  

˗ Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на 

період до 2025 року;  

˗ Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО-2021;  

˗ Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 рр.; 

˗ затвердження Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2021-2027 роки; 

˗ Плану заходів з реалізації положень Комюніке ІХ засідання Міжурядової 

українсько-німецької комісії; 

˗ Звіту щодо підтримки та розвитку потенціалу талановитої молоді; 

˗ Звіту з міжнародного співробітництва закладів освіти із зарубіжними 

закладами освіти;  

˗ Плану заходів з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії 

за співробітництва між Урядом України та Урядом КНР; 

˗ Звіту для проєкту «Євромапа України. Рейтинг європейської інтеграції 

областей»; 

˗ Плану заходів із реалізації домовленостей, досягнутих за результатами 

державного візиту Президента Швейцарської Конфедерації С. Соммаруги 

в Україну; 

Забезпечено збір, аналіз та підготовку інформації для формування 

щомісячних доповідей Президенту України.   

У 2021 році у напрямі міжнародного співробітництва заклади загальної 

середньої освіти, заклади фахової передвищої та вищої освіти міста Києва мають 

понад 300 укладених угод із зарубіжними закладами освіти щодо співпраці 

в галузі освіти. Крім того, співпрацюють із міжнародними громадськими 

організаціями, дипломатичними представництвами, культурними центрами, 

інститутами та діаспорами.  

Така співпраця передбачає: знайомство з історією, культурою, 

національними традиціями народів світу; збір інформації з історії та культури 

іншомовних країн; проведення заходів до знаменних дат; встановлення дружніх 

зв’язків між школярами різних держав (листування, інтернет-спілкування тощо); 

організація європейських днів у школі, постановка творів зарубіжних авторів 

англійською та іншими мовами; проведення круглих столів, конференцій тощо.  

32 заклади загальної середньої освіти міста Києва є членами Міжнародного 

проєкту «Асоційовані школи ЮНЕСКО». 

 

Правове забезпечення  

Здійснено юридичний супровід реалізації міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2019 – 2021 роки». Проведено правову експертизу 

рішень Київської міської ради (36), розпоряджень КМДА (747, із них 626 – 

з питань ліцензування), розпоряджень КМГ (1), 1050 накази (166 наказів 

з основної діяльності, 884 – кадрових).  

Підготовлено та подано до Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 11 звітів про видані Департаментом освіти і науки 

накази.  
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Проведено систематизацію нормативно-правових актів за 2020 рік, за 

результатами якої видано наказ Департаменту освіти і науки. Забезпечено участь 

представників відділу в 1 перевірці закладу. Опрацьовано матеріали, що 

надійшли до Департаменту, щодо ефективного використання майна закладів 

освіти та матеріали щодо проведення капітальних ремонтів закладів освіти.  

Здійснено правову експертизу 47 господарських договорів та 5 додаткових 

угод до укладених раніше договорів, правовий аналіз проєктів нормативно-

правових актів управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій 

та підвідомчих установ і організацій.   

 

Кадрове забезпечення  

В освітній галузі міста Києва станом на грудень працюють  

40882 педагогічних працівників, із них у закладах: 

˗ загальної середньої освіти (всіх типів) – 24 663; 

˗ дошкільної освіти – 10 035; 

˗ позашкільної освіти – 1 866; 

˗ дитячо-юнацьких спортивних школах – 306; 

˗ професійної (професійно-технічної) освіти – 1 868; 

˗ фахової передвищої освіти – 766; 

˗ у методичних кабінетах – 1 378 працівників. 

Серед освітян столиці жінок 89,8% і 10,2% чоловіків. 

Одним із показників якості освіти є кваліфікаційний рівень підготовки 

учителів міста Києва. Серед педагогічних працівників 95,2% мають освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста та магістра. 

Середній вік педагогічних працівників становить 45 років: 

˗ до 30 років 11,6%;  

˗ 31-40 років 20,2%; 

˗ 41-50 років 26,5%; 

˗ 51-54 роки 9,9%; 

˗ 55-60 років 12,4%; 

˗ понад 60 років 19,4%. 

Директорський корпус закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нараховує 1063 особи. З них ЗДО – 547, 

ЗЗСО – 417, ЗПО – 55, ЗПТО – 22, ЗВО – 12, ІРЦ – 10 керівників. 

Департаменту освіти і науки підпорядковано 10 закладів, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та 1 комунальне 

некомерційне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА». 

У 2021 році було проведено конкурси:  

˗ на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти. 

За результатами проведення 3-х конкурсів вперше призначено 37 керівників 

ЗЗСО; 

˗ на заміщення вакантних посад керівників закладів дошкільної освіти. 

За результатами конкурсу вперше призначено 12 керівників ЗДО; 

˗ за результатами конкурсу призначено 7 керівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  
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У 2021 році відзначено 36 переможців, лауреатів та учасників ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021», з них: 

˗ переможців за  І-ІІІ місця – 15 осіб; 

˗ учасників – 21 особу. 

Переможців та лауреатів відзначено Подяками Київського міського голови 

та грошовими преміями у розмірі: 

˗ за І місце – 24 000 грн; 

˗ за ІІ місце – 18 000 грн; 

˗ за ІІІ місце – 12 000 гр.. 

Учасників конкурсу відзначено Подяками Департаменту освіти і науки та 

преміями від Київської міської організації Профспілки працівників освіти 

і науки. 

За сумлінну працю відзначено 2724 працівників галузі освіти міста Києва: 

1. Нагородами Міністерства освіти і науки України відзначено 139 осіб: 

˗ нагрудним знаком «Василь  Сухомлинський» – 31 особу; 

˗ нагрудним знаком «Відмінник освіти» – 29 осіб; 

˗ Почесною грамотою – 9 осіб; 

˗ Грамотою – 27 осіб; 

˗ Подякою – 43 особи. 

2. Нагородами Київського міського голови відзначено 297 осіб: 

˗ Подякою Київського міського голови – 223 особи; 

˗ Почесною грамотою Київського міського голови – 52 особи; 

˗ Медаллю «Честь. Слава. Держава» – 5 осіб; 

˗ Нагрудним знаком «Знак Пошани» –  17 осіб. 

3. Нагородами Департаменту освіти і науки відзначено 2288 осіб: 

˗ нагрудним знаком «Відмінник столичної  освіти» – 89 осіб; 

˗ Почесною грамотою – 327 осіб; 

˗ Грамотою – 622 особи; 

˗ Подякою – 1250 осіб. 

За звітний період здійснено організаційні заходи щодо атестації керівників 

та працівників закладів освіти міста Києва. За результатами роботи атестаційною 

комісією у квітні 2021 року проведено атестацію 257 керівників закладів освіти 

(100% від плану). З них: ЗДО – 136; ЗЗСО – 101; ЗПО – 20. 

Атестовано 43 педагогічних працівники на  присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої  категорії» та/або педагогічного звання або про 

відповідність   працівника   раніше   присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст  вищої  категорії»,  та/або  відповідність працівника раніше 

присвоєному педагогічному званню. З них: 

˗ 432 – педагогічних працівники закладів фахової передвищої освіти; 

˗ 11 – педагогічних працівників закладів освіти, підпорядкованих Департаменту 

освіти і науки. 

 

Контрольно-аналітична та організаційна робота 

Проаналізовано роботу з документами в Департаменті освіти і науки, 

зокрема роботу зі зверненнями громадян, запитами на доступ до публічної 

інформації, запитами засобів масової інформації, звернень, що надійшли на 

телефон Урядової «гарячої лінії» та Контактного центру міста Києва тощо.  
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Опрацьовано майже 30 тисяч вхідних документів, зокрема розглянуто 

733 звернення громадян, опрацьовано 451 запитів від журналістів та 372 запитів 

на доступ до публічної інформації, 333 звернення, що надійшли на телефон 

Урядової «гарячої лінії» та Контактного центру міста Києва. 

Зареєстровано та опрацьовано 866 запитів про проведення спеціальної 

перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад 

з підвищеним корупційним ризиком. 

Надано практичну та методичну допомогу керівникам закладів освіти, 

спеціалістам районних управлінь освіти та підпорядкованих установ з питань 

організації роботи зі зверненнями громадян.  

Проведена робота з підпорядкованими установами щодо унормування 

бланків документів згідно з визначеними стандартами та відповідно до 

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.09.2018 № 1747 

«Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

У рамках плану заходів за напрямом «Медіаосвіта та громадянські 

компетентності» проведено ХІХ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-

юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», VІ Київський 

дитячо-юнацький форум «Менші 18 ‒ Ми можемо більше!».  

Ліцензування освітньої діяльності  

Прийнято та опрацьовано 216 заяв (актів), які були подані суб’єктами 

господарювання приватної форми власності через центри надання 

адміністративних послуг про отримання ліцензій на право здійснення освітньої 

діяльності у сферах загальної середньої та дошкільної освіти за відповідними 

рівнями.  

Здійснено організаційні заходи щодо видачі 185 ліцензій суб’єктам 

господарювання приватної форми власності на право здійснення освітньої 

діяльності у сферах загальної середньої та дошкільної освіти за відповідними 

рівнями. Разом з тим комунальним закладами загальної середньої освіти (за 

спрощеною процедурою ліцензування) видано 718 ліцензій на право здійснення 

освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідними 

рівнями.  
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Управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
 

№ 
Напрям 

діяльності 
Пріоритетні завдання Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

 

1. Забезпечення 

рівного 

доступу до 

дошкільної 

освіти 

1.1. Забезпечення 

розвитку мережі 

закладів дошкільної 

освіти шляхом їх 

будівництва і 

реконструкції  

Моніторинг розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти. 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта».  

 

20 лютого, 

20 квітня, 

20 липня, 

20 жовтня  

  

Збережено та розширено мережу закладів 

дошкільної освіти усіх типів і форм власності: 

функціонує 579 закладів комунальної 

власності  і 1 заклад подвійного фінансування 

(№ 628), у яких обліковується 97,1 тис. дітей 

дошкільного віку, та 274 державні заклади та 

заклади, створені суб’єктами 

господарювання, у яких виховується понад 7 

тис. дітей.  

За результатами моніторингу видані накази 

«Про зміни в мережі (обліку) закладів освіти 

міста Києва у 2020 – 2021 навчальному році» 

від 01.02.2021 № 18, від 31.03.2021 № 52, 

від 30.04.2021 № 74, від 30.06.2021 № 106, 

«Про зміни в мережі (обліку) закладів освіти 

міста Києва у 2021-2022 навчальному році» 

від 31.08.2021 № 129,  01.10.2021 № 146, 

від 04.11.2021 № 172. 

Аналіз контингенту дітей, які 

здобувають дошкільну освіту 

в закладах різних типів та форм 

власності. 

20 лютого, 

20 жовтня  

20.02.2021 року завершено аналіз 

контингенту дітей у закладах дошкільної 

освіти різних типів та форм власності: всього  

станом на 01.01.2021 року у дитячих садках 

виховувалося 107720 дітей від 1 до 6(7) років, 

з них 19327 – діти від 1 до 3 років. У 

комунальних  ЗДО виховувалося 

100070 дітей (18349 – діти від 1 до 3 років), 

у суб’єктів господарювання виховувалося 

6351 дитина (829 – діти від 1 до 3 років). 

20.10.2021 проведено аналіз контингенту 

вихованців комунальних ЗДО на початок 

2021 – 2022 навчального року виховується   

94590 дітей, з них 16846 віком від 1 до 

3 років. 
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Моніторинг наявного резерву місць 

у комунальних закладах дошкільної 

освіти.  

20 лютого Станом на 01.03.2021 у комунальних ЗДО 

відкрито 107908  місць, на яких виховується 

100523 дитини, вільних 6554 місця, 

831 запрошення надіслано  батькам. 

Моніторинг укомплектованості груп 

закладів дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку. 

20 лютого Комунальні заклади дошкільної освіти 

укомплектовані на 109% (на 100 місцях 

виховується 109 дітей). 

1.2. Забезпечення 

архітектурної 

доступності ЗДО, їх 

належного санітарно-

технічного стану  

Аналіз забезпечення архітектурної 

доступності ЗДО.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта». 

10 квітня, 

10  жовтня 

Триває забезпечення архітектурної 

доступності  у комунальних закладах 

дошкільної освіти.  

22% з них забезпечені безперешкодним 

доступом до І поверху будівлі. Встановлено 

пандуси у 81 ЗДО, 11 ЗДО облаштовані 

ліфтами та підйомниками.     

1.3. Капітальний 

ремонт приміщень, 

басейнів, що 

тривалий час не 

функціонують 

Аналіз проведення капітальних 

ремонтів басейнів, що тривалий час 

не функціонують. 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта». 

20 жовтня Заплановано відновлення  функціонування 17 

басейнів. 

Моніторинг функціонування 

басейнів у ЗДО.  

20 жовтня У комунальних ЗДО облаштовано 

92 басейни, з них функціонує – 75. 

2. Створення 

сучасного 

освітнього 

середовища  

2.1. Забезпечення 

ЗДО оргтехнічним 

обладнанням 

Моніторинг забезпечення ЗДО 

сучасним оргтехнічним 

обладнанням. 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта». 

20 жовтня Триває моніторинг забезпечення закладів 

дошкільної освіти оргтехнікою, у т.ч. 

персональними комп’ютерами.  

У заклади дошкільної  освіти придбано 

141 ноутбук, 54 ламінатори, 68 БФП, 

2 проєктори з екранами; 3 інтерактивні столи, 

6 інтерактивних панелей, 4 комплекти 

інтерактивного обладнання (ноутбук, 

інтерактивна дошка, проєктор). 

2.2. Забезпечення 

ЗДО сучасними 

дитячими меблями  

Аналіз забезпечення ЗДО сучасними 

дитячими меблями.  

10 листопада Триває оновлення дитячих меблів  у ЗДО 

відповідно до потреб. Придбано 

5597 одиниць меблів для ЗДО (столи, стільці, 

шафи, ліжка, стелажі тематичні тощо). 

2.4. Облаштування 

фізкультурних 

майданчиків 

сучасним спортивним 

обладнанням 

Моніторинг забезпечення 

фізкультурних майданчиків 

сучасним спортивним обладнанням.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта».  

25 квітня 

25 жовтня 

Здійснено ремонт та облаштування 

спортивних та ігрових майданчиків у 18 ЗДО; 

відремонтовано спортивні зали  та оновлено 

ігрове обладнання у 5 ЗДО; проведено ремонт 

асфальтового покриття доріжок у 7 ЗДО. 

2.5. Забезпечення 

будівель ЗДО 

засобами оповіщення 

про пожежу; 

обладнанням для 

системи контролю 

управління доступу 

Моніторинг забезпечення будівель 

ЗДО засобами оповіщення про 

пожежу. 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта». 

20 лютого, 

20 квітня, 

20 липня, 

20 жовтня  

 

Триває забезпечення функціонування засобів 

оповіщення про пожежу у комунальних 

закладах дошкільної освіти:  встановлено та 

виведено на пульт автоматичну пожежну 

сигналізацію у 21 ЗДО Дніпровського району, 

у 20 ЗДО Шевченківського району, у 46 ЗДО 

Голосіївського району. Протягом року 
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до закладу 

(домофонами); 

обладнанням 

харчоблоків та 

ігрових кімнат; 

групових 

майданчиків на 

території закладів 

сучасним ігровим 

обладнанням, 

тіньовими навісами; 

ЗДО з інклюзивними 

та спеціальними 

групами сенсорними 

кімнатами; 

санаторних ЗДО для 

дітей з хронічними 

неспецифічними 

захворюваннями 

органів дихання 

обладнанням соляних 

кімнат 

замінено пожежну сигналізацію в ЗДО № 215 

Дарницького району. У  всіх ЗДО 

Голосіївського,  Дарницького, Деснянського, 

Оболонського, Святошинського, 

Солом’янського районів засоби оповіщення 

встановлено. 

Аналіз наявного обладнання у ЗДО 

для системи контролю управління 

доступу до закладу (домофонами). 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта». 

20 квітня, 

20 жовтня  

 

Заклади дошкільної освіти забезпечені 

домофонами. 

Збір та узагальнення інформації 

щодо забезпечення сучасним 

технологічним обладнанням 

харчоблоків та пралень у ЗДО. 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта». 

01 березня, 

01 листопада 

 

Проведено капітальний ремонт 

20 харчоблоків ЗДО, придбано обладнання на 

харчоблоки  у 121 ЗДО. 

Відремонтовано 19 приміщень та оновлено 

обладнання у 170 пралень ЗДО.  

Також придбано 16683 одиниці кухонного 

посуду та електротоварів на харчоблоки, 

155 одиниць обладнання на пральні. 

Аналіз забезпечення групових 

майданчиків на території закладів 

сучасним ігровим обладнанням, 

тіньовими навісами. 

 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта».  

30 квітня, 

05 листопада 

 

Протягом року відремонтовано тіньові навіси 

у 32 ЗДО; 105 закладів забезпечені 

пісочницями для ігрових майданчиків, 

придбано 434 пісочниці та 56 спортивних 

комплексів, за кошти громадського бюджету 

встановлені ігрові майданчики у 5 ЗДО.                                                                                                                

Моніторинг забезпечення ЗДО 

з інклюзивними та спеціальними 

групами сенсорними кімнатами. 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта».  

15 жовтня Мережа закладів/груп компенсуючого типу 

оптимізована відповідно до потреб: 

у 108 ЗДО функціонує 553 спеціальні групи, 

у яких виховуються майже 5,8 тис. дітей 

з особливими освітніми потребами; 

у 120 ЗДО функціонує 223 інклюзивних 

групи, у яких виховуються 410 дітей 

з особливими освітніми потребами. 

У 44 закладах облаштовані сенсорні (ресурні) 

кімнати. 

Моніторинг забезпечення 

санаторних ЗДО соляними 

кімнатами. 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта».  

15 жовтня У 57 санаторних ЗДО функціонує 350 груп, 

у яких виховуються  5,5 тис. дітей; 

у 4 закладах створені соляні кімнати. 

3. Шляхи до 

автономії  

закладів 

дошкільної 

освіти 

3.1. Надання освітньої 

послуги (Базового 

компоненту 

дошкільної освіти), 

яка компенсується за 

Збір та узагальнення інформації 

щодо контингенту дітей дошкільного 

віку, охоплених різними суб’єктами 

господарювання, що мають ліцензію 

у сфері дошкільної освіти.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Дошкільна 

освіта».  

 

20 лютого, 

20 жовтня 

За даними звіту Ф № 85-к у 127 суб’єктів 

господарювання у 2020 році виховувалося 

5434 дитини дошкільного віку. На початок 

2021 – 2022 навчального року у 272 суб’єктів 

господарювання виховується понад 7 тис. 

дітей (оперативні дані). 
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рахунок коштів 

бюджету міста Києва  

Порядок здійснення 

видатків на дошкільну 

освіту в місті Києві на 

основі базового 

фінансового нормативу 

бюджетної 

забезпеченості (рішення 

КМР від 13.09.2018 

№ 1369/5433).  

3.2. Реалізація 

механізму здійснення 

видатків на 

дошкільну освіти 

у м. Києві на основі 

БФН бюджетної 

забезпеченості 

з урахуванням 

громадян, що не 

зареєстровані 

в м. Києві, але мають 

право на отримання 

багатофункціональної 

електронної картки 

«Муніципальна 

картка "Картка 

киянина"»  

Аналіз реалізації формульного 

підходу БФН у комунальних та 

приватних закладах дошкільної 

освіти.  

20 лютого, 

20 жовтня 

Триває реалізація  механізму БФН.  

У звітному періоді базовий фінансовий 

норматив бюджетної забезпеченості для 

дітей, які не зареєстровані у місті Києві, 

становить 4036 грн щомісяця.  

До комунальних  закладів дошкільної освіти 

зараховано понад 30,8 тис. дітей дошкільного 

віку, з них зареєстровано у Єдиному реєстрі  

територіальної громади міста Києва 20405 

осіб, ще у 4261 дитини батьки мають 

муніципальну картку «Картка киянина».    

Батьки 371 дитини-вихованця 

182 комунальних ЗДО сплачують БФН 

(І квартал – 159 дітей/114 ЗДО). 

За даними управлінь освіти районів понад 

37,5% вихованців (2624 особи) приватних 

закладів, які зареєстровані у місті Києві, 

отримали компенсацію вартості освітньої 

послуги за укладеними тристоронніми 

угодами (І кв. 2021 року – 33%). 

4. Інші напрями  4.1. Заходи з нагоди 

важливих дат  

Захід з відзначення Всеукраїнського 

Дня дошкілля «Київське дошкілля».  

Наказ, листи ДОН. 30 вересня Лист ДОН від 07.06.2021 № 063-3917  про 

збір інформації про розвиток дошкільної 

освіти  «Освіта Києва. 30 років незалежності» 

та узагальнення інформації  РУО  до Дня 

дошкілля. 

Лист ДОН від 09.07.2021 № 063-4697 про 

проведення закладами дошкільної освіти 

параду-подорожі  «Маленький киянин 

в незалежній Україні» у рамках святкування 

Всеукраїнського дня дошкілля. 

Онлайн-презентація матеріалів «Історія  

дошкілля  Києва: 30 років незалежності»  та 

вітання з Днем дошкілля (сайт ДОН). 

4.2. Функціонування 

системи електронного 

запису «СЕЗ ЗДО»  

Онлайн-консультації для керівників 

ЗДО щодо функціонування системи 

електронного запису дітей до 

комунальних закладів дошкільної 

освіти територіальної громади 

міста Києва «СЕЗ ЗДО». 

Порядок функціонування 

системи електронного 

запису дітей до 

комунальних закладів 

дошкільної освіти 

територіальної громади 

міста Києва – «СЕЗ ЗДО» 

Щомісяця Проведені онлайн-консультації: 

- щодо ведення електронного  табелю  

відвідування та формування платіжних 

документів батькам за харчування дітей;  

- про перевірку ідентифікаторів дітей та 

вилучення задвоєних заявок;  
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(розпорядження КМДА 

від 26.03.2019 №517). 

- про запровадження пільг  у системі 

відповідно до вимог нового Положення про 

заклад дошкільної освіти;  

- про розсилання повідомлень про 

запрошення до ЗДО;  

- про запровадження функції «міжнародна 

угода»;  

- про розміщення актуальної інформації на 

сайті ЗДО на виконання ст. 30 Закону 

України «Про освіту»;  

- про інформування батьків про 

обов’язковість медичних оглядів дітей  перед 

вступом до ЗДО;  

- про включення інтерфейсу ПМ «Реєстр 

дітей» до СЕЗ ЗДО;  

- про процедуру переведення вихованців 

у вікові групи на новий навчальний рік;  

- про зміни та заповнення електронного  звіту 

форми 85-к в СЕЗ ЗДО. 

Наказ ДОН від 20.05.2021 № 89 «Про 

оптимізацію мережі та комплектування 

комунальних ЗДО на 2021/2022 навчальний 

рік»  

Наказ ДОН від 17.09.2021 № 140 «Про 

ведення електронного табелю відвідування 

дітей у комунальних закладах дошкільної 

освіти та дошкільних підрозділах закладів 

загальної середньої освіти територіальної 

громади міста Києва». 

4.3. Щодо питань 

організації 

харчування дітей  

Онлайн-школа для керівників ЗДО 

з питань організації харчування дітей 

у комунальних закладах дошкільної 

освіти та дотримання постійно 

діючих процедур, заснованих на 

принципах системи НАССР.  

Інструкція з організації 

харчування дітей у 

дошкільних навчальних 

закладах (наказ 

МОНУ/МОЗУ 

від 17.04.2006 № 298/227, 

зі змінами).  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 24.03.2021 № 305 

«Про затвердження норм 

та Порядку організації 

харчування у закладах 

освіти та дитячих 

18 лютого  

 

 

 

 

 

 

31 травня 

 

 

 

 

 

 

07 вересня 

Онлайн-нарада зі спеціалістами з питань 

дошкільної освіти 18.02.2021 щодо 

виконання натуральних норм харчування, 

перелік пільгових категорій для зменшення 

оплати за харчування дітей, про підготовку 

розпоряджень РДА про вартість харчування 

дітей у ЗДО; 

- онлайн-засідання робочої групи  щодо 

вивчення вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про 

затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку» 

від 31.05.2021; 
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закладах оздоровлення та 

відпочинку». 

 

 

27 жовтня 

 

 

 

16 листопада 

- лист ДОН від 07.09.2021 № 063-5756 «Про 

організацію харчування у закладах 

дошкільної освіти»; 

- підготовка інформаційної довідки для 

КМДА про стан організації харчування 

у комунальних закладах освіти міста Києва 

у вересні-жовтні 2021 року (27.10.2021); 

- засідання круглого столу за участю 

Міністерства охорони здоров’я та 

Міністерства освіти України, спеціалістів 

РУО «Організація харчування дітей 

у закладах дошкільної освіти: від теорії до 

практики» від  16.11.2021. 

Наради та вебінари зі спеціалістами 

управлінь освіти районних 

в місті Києві державних 

адміністрацій з питань дошкільної 

освіти. 

«Положення про заклад 

дошкільної освіти» 

від 27.01.2021 № 86. 

«Базовий компонент 

дошкільної освіти» 

від 12.01.2021 № 33. 

18 лютого Про зміни в законодавстві України з питань 

дошкільної освіти. 

 

 

 

 

  Наказ ДОН 

від 26.02.2021 № 32 «Про 

підготовку закладів 

освіти міста Києва до 

початку  нового 

навчального року». 

Наказ ДОН 

від 30.04.2021 № 74 «Про 

зміну в мережі (обліку) 

закладів освіти 

міста Києва». 

Наказ ДОН 

від 20.05.2021 № 89 про 

оптимізацію мережі. 

31 травня Про завершення навчального року, 

проведення літнього оздоровлення дітей 

в умовах карантинних обмежень  та 

попереднє комплектування ЗДО. 

Лист МОНУ 

від 10.08.2021 № 1/9-406 

«Щодо окремих питань  

діяльності закладів 

дошкільної освіти.  

27 серпня Про початок нового навчального року, 

організації безпечного освітнього 

середовища та протидії булінгу. 

Розпорядження КМДА 

від 26.03.2019 № 517 

«Про функціонування 

системи електронного 

запису дітей до 

комунальних закладів 

08 вересня Про функціонал системи електронного 

запису «СЕЗ ЗДО» та доступ модераторів до 

системи. 
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дошкільної освіти  

територіальної громади 

міста Києва «СЕЗ ЗДО». 

Постанова Кабміну 

від 22.09.2021 № 981,  

Подання Головного 

державного санітарного 

лікаря України 

від 11.10.2021          

№ 26-04/29770/2-21 «Про 

погіршення епідемічної 

ситуації в закладах освіти 

щодо гострих кишкових 

інфекцій». 

20 жовтня Про роботу закладів дошкільної освіти 

в умовах карантинних обмежень. 

Державний стандарт 

дошкільної освіти (нова 

редакція). 

03,10,17, 24 

червня 

Онлайн-вебінари для керівників та 

педагогічних працівників ЗДО щодо 

впровадження оновленого Базового 

компоненту дошкільної освіти «Базовий 

компонент – оновлений стандарт дошкільної 

освіти». 
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ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
 

№ 
Напрям 

діяльності 
Пріоритетні завдання Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу   

Інформація  

про виконання 

 

1. Створення 

умов для 

реалізації 

державної 

політики у 

сфері 

реформування 

загальної 

середньої 

освіти «Нова 

українська 

школа» 

1.1. Апробація 

навчальних 

матеріалів у межах 

Всеукраїнського 

експерименту 

«Розроблення і 

впровадження 

навчально-

методичного 

забезпечення 

початкової освіти в 

умовах реалізації 

нового Державного 

стандарту початкової 

загальної освіти» 

Організація та проведення нарад, 

семінарів, тренінгів (спільно з ІПО КУ 

ім. Б. Грінченка) для ЗЗСО – учасників 

Всеукраїнського експерименту.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта». Листи ДОН.   

Протягом 

року 

 

Триває апробація навчальних 

матеріалів для 34 закладів загальної 

середньої освіти міста Києва та 

моніторинг результатів  впровадження 

навчально-методичних матеріалів у 

межах Всеукраїнського експерименту 

«Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти».   

За програмою Нової української школи 

навчалося  понад 800 учнів четвертих 

класів – учасників  всеукраїнського 

експерименту.   

ІПО КУ ім. Б. Грінченка здійснював 

науково-методичний супровід ЗЗСО, 

які брали участь в експерименті.  

Заклади освіти забезпечені 

дидактичними матеріалами (за кошти 

державної субвенції). 

1.2. Організація та 

проведення семінарів-

практикумів, 

тренінгів, круглих 

столів, робочих 

зустрічей для 

вчителів початкової 

школи, заступників 

директорів та 

директорів закладів 

загальної середньої 

освіти щодо 

впровадження нового 

Державного 

стандарту початкової 

Організація та проведення нарад-

семінарів, тренінгів, робочих зустрічей 

для керівників ЗЗСО, їх заступників, 

учителів: 

- розробки освітніх програм; 

- дистанційні та змішані форми 

навчання; 

- продовження діяльності «Школи 

освітніх тренерів»; 

- організація діяльності «Школи 

супервізора». 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта». Листи ДОН.  

Квітень, 

серпень,  

листопад 

Видано наказ від 20.05.2021 № 91 «Про 

створення робочої групи з питань 

розроблення методичних 

рекомендацій з дистанційного 

навчання «Дистанційне навчання: 

виклики, результати та перспективи. 

Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян 

міста Києва». 

Розроблено методичний посібник по 

дистанційному навчанню. 
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освіти, викладання з 

використанням нових 

форм та методів, 

розробки власних 

освітніх програм, 

автономії закладів 

освіти, академічної 

доброчесності 

1.3. Забезпечення 

участі закладів освіти 

в конкурсному 

відборі проєктів 

підручників для учнів 

Підготовка листів щодо участі закладів 

освіти в конкурсному відборі проєктів 

підручників для здобувачів освіти.  

накази МОНУ:  

- від 24.09.2020 № 1174; 

- від 15.09.2020 № 1141; 

- від 17.07.2020 № 1002; 

- від 24.10.2020 № 1184; 

- від 04.11.2020 № 1372. 

Січень –

червень 

Підготовлено листи для РУО 

від 12.01.2021 № 063/137 «Про вибір 

підручників для учнів 4 та 8 класів 

ЗЗСО»; від 12.03.2021 № 063-2037 

«Про вибір підручників для 8 класу»; 

від 19.03.2021 № 063-2036 «Про вибір 

підручників для 8 класу та для 4 класу 

«Математика». 

Аналіз та узагальнення інформації 

управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій щодо вибору 

проєктів підручників закладами загальної 

середньої освіти та заповнення 

спеціальної форми вибору проєктів 

підручників. 

Лютий – 

липень 

Здійснено аналіз та узагальнення 

інформації управлінь освіти районних 

в місті Києві державних адміністрацій 

щодо вибору підручників закладами 

освіти та заповнено спеціальну форму 

вибору підручників.  

Підготовлено листи для Інституту 

модернізації змісту освіти 

від 10.02.2021 № 063-983 «Про 

уточнений вибір підручника  

«Математика» для 4 класу»; від 

05.01.2021 № 063-59 «Про 

відповідального в органі управління у 

сфері освіти за забезпечення 

виконання наказів МОН від 24.09.2020 

№ 1184 та № 1174». 

Організація та проведення наради 

з питань участі закладів освіти 

в конкурсному відборі проєктів 

підручників для учнів. Підготовка 

інформаційних матеріалів. 

Січень –

червень 

Проведено онлайн-наради з питань 

вибору, замовлення та розподілу 

підручників для 4 та 8 класів ЗЗСО  

(18.02.2021; 19.03.2021). 

1.4. Здійснення 

державного 

замовлення 

підручників для учнів 

закладів освіти міста 

Києва та розподіл 

Збір та узагальнення інформації від 

управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій щодо 

замовлення підручників закладами 

загальної середньої освіти. 

Березень –

вересень 

Здійснено збір та узагальнення 

інформації від управлінь освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій по замовленню 

підручників закладами освіти та 

підготовлено листи до РУО 

від 03.03.2021 № 063/1619 «Про 
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підручників між  РУО 

та закладами освіти 

підтвердження замовлення 

підручників для 4 класу ЗЗСО»; 

від 07.04.2021 № 063-2437 «Щодо 

формування переліку посібників для 

закладів ЗЗСО» від 28.05.2021  

№ 063-3673 «Про замовлення 

підручників для осіб з особливими 

освітніми потребами»; від 24.09.2021 

№ 063-6128 «Про визначення потреби 

у посібниках для педагогічних 

працівників». 

Здійснення замовлення підручників для 

учнів шляхом заповнення спеціальної 

форми та направлення до МОНУ. 

Березень –

жовтень 

Здійснено замовлення підручників для 

здобувачів освіти шляхом заповнення 

спеціальної форми. Направлено до 

Інституту модернізації змісту освіти: 

- від 05.03.2021 № 063-1688 «Про 

підтвердження замовлення 

підручників для 4 класу ЗЗСО»; 

- від 08.04.2021 № 063-2531 «Про 

підтвердження потреби в підручниках 

для 4 та 8 класів закладів загальної 

середньої освіти»; 

- від 19.04.2021 № 063/2739 «Щодо 

формування переліку посібників для 

закладів ЗЗСО»; 

- від 04.06.2021 № 063-3875 «Про 

замовлення підручників для навчання 

дітей з особливими освітніми 

потребами»;  

- від 08.10.2021 № 063-6489 «Про 

визначення потреби у посібниках». 

Здійснення розподілу підручників для 

учнів закладів освіти між управліннями 

освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій. 

Липень –

жовтень 

Здійснено розподіл підручників для 

здобувачів освіти між управліннями 

освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій та 

направлено листи до КНП «ОСВІТНЯ 

АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА»: 

- від 28.08.2021 № 063-5529 «Про 

розподіл підручників для осіб 

з особливими освітніми потребами»;  

- від 02.07.2021 № 063-4518 «Про 

розподіл підручників для закладів 

загальної середньої освіти 

міста Києва»;  
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до РУО від: 28.05.2021 № 063-3670 

«Про надання інформації»; 28.08.2021 

№ 063-5528 «Про розподіл підручників 

для осіб з особливими освітніми 

потребами»; 02.07.2021 № 063-4519 

«Про розподіл підручників для 

закладів загальної середньої освіти 

міста Києва»; 21.10.2021 № 063-6775 

«Про розподіл підручників для учнів 5, 

6 та 7 класів ЗЗСО». 

Збір та узагальнення інформації щодо 

прогнозованої та фактичної кількості 

учнів закладів освіти, які використовують 

в освітньому процесі підручники  закладів 

загальної середньої освіти. 

Жовтень –

листопад 

Зібрано та узагальнено інформацію 

щодо прогнозованої та фактичної 

кількості учнів (студентів) закладів 

освіти, які використовують 

у навчальному процесі підручники 

закладів загальної середньої освіти та 

направлено листи до РУО 

від 05.10.2021 № 063-6371 щодо 

надання інформації про кількість учнів 

та педагогічних працівників, які 

використовують підручники та до 

Інституту модернізації змісту освіти 

від 12.11.2021  щодо кількості учнів 

та педагогічних працівників, 

які використовують підручники 

(від 04.10.2021 №22.1/10-2315). 

Аналіз забезпеченості підручниками учнів 

закладів освіти відповідно до контингенту 

та здійсненння перерозподілу підручників 

між школами району та між  управліннями 

освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій. 

Жовтень Проаналізовано забезпеченість 

підручниками здобувачів закладів 

освіти відповідно до контингенту та 

здійснено перерозподіл підручників 

між школами району та між  

управліннями освіти районних в 

місті Києві державних адміністрацій. 

Направлено листи до РУО 

від 31.05.2021 № 063-3690, 

від 22.09.2021 № 063-6098.  

Лист до Інституту модернізації 

від 27.08.2021 № 063-5544. 

1.5. Проведення 

заходів, спрямованих 

на формування 

наскрізних умінь та 

компетентностей 

(організація та 

Організаційні заходів щодо проведення 

олімпіад та конкурсів в умовах 

епідемічної ситуації (робочі зустрічі, 

опрацювання наказів, підготовка листів, 

узагальнення інформації тощо). 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта». Листи ДОН.  

Протягом  

року 

Підготовлено листи щодо проведення 

олімпіад та конкурсів від:  

- 16.02.2021 № 063-1158; 

- 16.02.2021 № 063-1144; 

- 22.02.2021 № 063-1336; 

- 15.04.2021 № 063-2675; 
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проведення 

учнівських олімпіад, 

конкурсів тощо) 

- 20.04.2021 № 063-2763; 

- 12.05.2021 № 063-3217; 

- 12.05.2021 № 063-3218; 

- 27.08.2021 № 063-5493; 

- 30.08.2021 № 063-5581; 

- 08.09.2021 № 063-5780; 

- 18.10.2021 № 063-6629; 

- 21.10.2021 № 063-6764; 

- 21.10.2021 № 063-6767. 

Здійснено координаційні заходи щодо 

виконання наказу  МОНУ 

від 17.08.2021 № 914 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

і турнірів з навчальних предметів 

у 2021/2022 навчальному році». 

Підготовлено проєкти наказів щодо 

проведення інтелектуальних змагань 

учнів закладів загальної середньої 

міста Києва «Ерудит-2021»   (наказ 

від 10.03.2021 № 38 «Про проведення 

інтелектуальних змагань учнів 

закладів загальної середньої 

міста Києва «Ерудит-2021», наказ 

від 18.05.2021 № 87 «Про підсумки 

інтелектуальних змагань учнів 

закладів загальної середньої 

міста Києва «Ерудит-2021»). 

Координація роботи та організаційні 

заходи щодо проведення ДПА у формі 

ЗНО спільно з КРЦОЯО та РУО. А саме: 

- оновлення інформації в довіднику 

закладів освіти, що міститься в ІТС 

УЦОЯО; 

- проведення онлайн-нарад, вебінарів із 

відповідальними за ЗНО в РУО, 

відповідальними за пункти проведення 

ДПА/ЗНО в  ЗЗСО, педагогічними 

працівниками та керівниками ЗЗСО;  

- формування мережі пунктів реєстрації 

та пунктів проведення ДПА/ЗНО, 

паспортизація пунктів ЗНО; 

- визначення відповідальних за пункти 

реєстрації в місті спільно з РУО; 

Накази МОНУ:  

від 30.09.2020 № 1210 

«Про підготовку до 

проведення у 2021 році 

зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів 

навчання, здобутих на 

основі повної загальної 

середньої освіти»; 

від 10.01.2017 № 25 

(зі змінами від 09.04.2020 

 № 487); 

від 09.07.2020 № 945 

«Деякі питання проведення 

в 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання 

результатів навчання, 

Протягом  

року  

Здійснено організаційні заходи 

відповідно до спільного з КРЦОЯО 

плану дій щодо організаційно-

методичного супроводу зовнішнього 

незалежного оцінювання 2021 року, 

апробації тестових завдань, 

сертифікації педагогічних працівників 

початкової школи, вступних 

випробувань для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти. 

Направлено листи до управлінь освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій щодо:  

- пунктів проведення пробного ЗНО та 

основної сесії ЗНО від 21.01.2021 

№ 063-423; від 11.02.2021 № 063-1002; 
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- визначення відповідальних за ЗНО 

в РУО; 

- добір та формування бази даних 

працівників пунктів проведення 

ДПА/ЗНО; 

- затвердження спільного наказу 

з КРЦОЯО  про організацію роботи 

пунктів проведення ДПА/ЗНО; 

- взаємодія з Головним управлінням 

Національної поліції в місті Києві 

з питань охорони правопорядку в місцях 

проведення ДПА/ЗНО; 

- взаємодія з Департаментом охорони 

здоров’я м. Києва в частині надання 

медичної допомоги учасникам 

і працівникам пунктів проведення 

ДПА/ЗНО; 

-  організація роботи пунктів перевірки. 

здобутих на основі повної 

загальної середньої 

освіти»; 

від 08.10.2020 № 163 «Про 

проведення пробного 

зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2021 році».  

 

- забезпечення роботи пунктів ЗНО та 

перевірки робіт від 13.01.2021  

№ 063-170; від 19.05.2021 № 063-3394; 

- участі у проведенні моніторингу 

готовності пунктів тестування до 

проведення ЗНО, які будуть діяти на 

базі ЗЗСО. 

Узагальнено інформацію про 

проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. Підготовлено та 

направлено листи до МОНУ 

від 20.05.2021 № 063-3458; 

від 05.03.2021 № 063-1695;  

Підготовлено онлайн-наради для РУО 

щодо проведення ЗНО у 2020 – 

2021 навчальному році (19.01.2021,  

26-27.01.2021; 18.02.2021; 19.03.2021; 

31.03.2021, 20-21.05.2021). 

Зібрано та узагальнено пропозиції 

щодо створення мережі пунктів 

проведення ЗНО (листи на КРЦОЯО 

від 25.03.2021 № 063-2132; 

від 15.03.2021 № 063-1893). 

Зібрано та узагальнено інформацію 

щодо створення мережі пунктів 

проведення пробного ЗНО (лист до 

КРЦОЯО від 04.02.2021 № 063-847). 

Зібрано та узагальнено пропозиції 

щодо створення мережі пунктів 

проведення додаткової сесії ЗНО.  

Зібрано та узагальнено інформацію 

про відповідальних працівників РУО 

за проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, лист до 

КРЦОЯО від 25.01.2021 № 063-517. 

Здійснено організаційні заходи щодо 

проведення апробацій завдань ЗНО 

серед учнів 11-х класів ЗЗСО м. Києва. 

Підготовлено проєкт спільного наказу 

«Про затвердження мережі пунктів 

проведення ЗНО в 2021 році 

в м. Києві» (від 27.04.2021 № 69). 
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Забезпечення виконання плану заходів, 

спрямованих на зміцнення державного 

статусу української мови  та активізацію 

вивчення іноземних мов.  

Закони України «Про 

повну загальну середню 

освіти», «Про забезпечення 

функціонування 

української мови як 

державної», 

Указ Президента України 

від 31.05.2018 № 156.  

Протягом  

року  

Узагальнено інформацію про мовно-

культурну ситуацію  та вжиті заходи 

щодо захисту й забезпечення розвитку 

і функціонування української мови як 

державної. 

Узагальнено та підготовлено 

інформацію до Річного звіту про стан 

дотримання Закону України «Про 

забезпечення функціонування 

Української мови як державної». 

Підготовлено узагальнену інформацію 

про виконання законодавства щодо 

всебічного розвитку та 

функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного 

життя міста Києва (на лист 

Уповноваженого із захисту державної 

мови від 21.01.2021 № 28/5-01/21-У). 

Узагальнено інформацію щодо 

поглибленого вивчення української 

мови. 

Узагальнено інформацію щодо 

вивчення здобувачами ЗЗСО 

іноземних мов та мов національних 

меншин. 

Координація роботи та організаційні 

заходи щодо проведення дослідно-

експериментальної  діяльності в ЗЗСО: 

- проведення круглого столу 

«Організація і методика дослідно-

експериментальної роботи у закладах 

загальної середньої освіти»; 

- опрацювання листів ЗЗСО  та 

підготовка клопотань щодо участі ЗЗСО 

у дослідно-експериментальній роботі.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».  

Листи ДОН.  

 

 

Протягом  

року 

 

 

Підготовлено листи до МОНУ щодо 

участі в дослідно-експериментальній 

діяльності та припиненні дослідно-

експериментальної діяльності ЗЗСО 

м. Києва від:  

- 12.02.2021 № 063-1032; 

- 23.02.2021 № 063-1348,  № 063-1351; 

- 05.03.2021 № 063-1700, № 063-1708; 

- 30.03.2021 № 063-5086; 

- 27.04.2021 № 063-2927; 

- 23.06.2021 № 063-4299; 

- 29.06.2021 № 063-4411; 

- 30.06.2021 № 063-4457, № 063-4456; 

- 30.08.2021 № 063-5574; 

- 19.10.2021 № 063-6683. 

Листи до Київського університету 

імені Бориса Грінченка щодо участі 

ЗЗСО в дослідно-експериментальній 

діяльності регіонального рівня, а саме: 
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- «Становлення сенсорної обробки 

у дітей 5-7 років для адаптації 

в початковій школі», лист 

від 26.10.2021 № 063-6913; 

- «Створення інформаційно-

комунікаційного середовища закладу 

загальної середньої освіти на основі 

моделі білінгвального навчання через 

мистецьку освітню галузь 

(інтегрований курс «Мистецтво)», лист 

від 28.07.2021 № 063-5049; 

- «Створення мистецького середовища 

у закладі загальної середньої освіти» 

лист від 04.06.2021 № 063-3861; 

- «Упровадження мультипрофільного 

навчання в середній загальноосвітній 

школі», лист від 24.02.2021  

№ 063-1415;  

- «Розвиток соціально-емоційної 

компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти», лист 

від 23.02.2021 № 063-1347;  

- «Розвиток дослідницького мислення 

учнів в умовах STEAM навчання на 

уроках інформатики», листи від 

25.05.2021 № 063-3534, від 17.05.2021 

№ 063-3333, від 13.05.2021 № 063-

3249, від 14.05.2021 № 063-3299, від 

11.05.2021 № 063-3192, від 27.04.2021 

№ 063-2930, від 27.04.2021 № 063-

2931;  

- «Розбудова інформаційно-освітнього 

середовища закладу загальної 

середньої освіти на основі 

використання системи управління 

дистанційним навчанням», листи від 

27.04.2021 № 063-2932, від 22.02.2021 

№ 063-1316, від 18.02.2021 № 063-

1264, від 15.01.2021 № 063-25. 

Взято участь у  онлайн-засіданнях 

експертної комісії з проведення 

дослідно-експериментальної роботи 

в ЗЗСО м. Києва (02.06.2021, 

20.10.2021, 10.11.2021). 
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1.6. Відзначення 

стипендіями 

досягнень учнів ЗЗСО 

в навчанні, 

олімпіадах, 

конкурсах, МАН  

Підготовка листів до Комісії Київради 

з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та 

спорту, РУО, ЗМІ щодо визначення 

претендентів та складу комісії. 

Узагальнення матеріалів РУО щодо 

претендентів на нагородження.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».  

Листи ДОН.  

Квітень –

травень 

Підготовлено та направлено листи до 

Департаменту суспільних комунікацій 

від 14.05.2021 № 063-3407 щодо 

розміщення оголошення на 

призначення стипендій Київської 

міської ради (оголошення розміщено 

в газеті «Хрещатик» від 20.05.2021). 

Підготовлено та направлено лист до 

РУО від 21.05.2021 № 063-3484 щодо 

визначення претендентів на 

нагородження.  

Підготовлено та направлено лист до 

Комісії Київради з питань освіти, 

науки, сім’ї, молоді та спорту 

від 25.05.2021 № 063-3549 щодо 

створення конкурсної комісії з 

призначення персональних стипендій. 

Здійснено заходи щодо видачі 

стипендій. 

Організація роботи комісії з визначення 

претендентів на нагородження.  

Травень –

червень 

Підготовлено інформаційні матеріали 

для членів комісії. Організовано та 

проведено 2 засідання конкурсної 

комісії (30.06.2021). 

Підготовка списків претендентів.   Червень  Підготовлено списки претендентів на 

стипендію (червень 2021). 

Підготовка проєкту рішення Київської 

міської ради. 

Липень – 

серпень 

Підготовлено проєкт рішення 

Київської міської ради «Про 

затвердження списків стипендіатів на 

отримання персональної стипендії 

Київради в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста Києва».  

Підготовка інформації для розміщення на 

сайті ДОН.  

Травень  На сайті Департаменту освіти і науки 

12.05.2021 розміщено інформацію 

щодо призначення персональних 

стипендій Київради. 

2 Створення 

сучасного 

освітнього 

середовища  

2.1. Забезпечення 

ЗЗСО меблями, 

обладнанням і 

дидактичними 

Підготовка проєкту наказу ДОН щодо 

підготовки ЗО до початку нового 2021 – 

2022 навчального року. 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».  

Лютий Наказ Департаменту освіти і науки 

від 26.02.2021 № 32 «Про підготовку 

закладів освіти міста Києва до початку 

2021 – 2022 навчального року». 



34 

матеріалами, 

засобами навчання, у 

тому числі для 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін; 

облаштування 

ігрових, розвивальних 

та відпочинкових 

локацій, необхідних 

для впровадження 

компетентнісного 

навчання 

Здійснення організаційних заходів щодо 

проведення нарад, колегій, робочих 

зустрічей стосовно підготовки ЗО до 

початку нового 2021 – 2022 навчального 

року.  

Листи ДОН.  Квітень –

жовтень  

Підготовлено матеріали до 

щомісячних нарад з начальниками 

управлінь освіти з питань підготовки 

до нового навчального року: стан 

прийому дітей до 1, 5, 10 класів, 

забезпечення ЗЗСО медичними 

сестрами, дотримання у закладах 

протиепідемічного режиму роботи, 

зміни у мережі закладів, зміни 

в організації харчування, відповідно до 

вимог  Постанови КМУ від 24.03.2021 

№ 305 «Про затвердження норм та 

порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку»  тощо. 

Підготовка інформаційних матеріалів 

з питань підготовки ЗО до початку нового 

2021 – 2022 навчального року.  

Квітень –

жовтень 

Підготовлено інформаційні матеріали 

та розміщено на сайті ДОН у розділі 

«Серпнева конференція».  

Моніторинг створення освітнього 

середовища НУШ у ЗЗСО.  

Квітень –

жовтень 

Здійснено координаційні заходи щодо 

безкоштовного забезпечення перших 

класів закладів загальної середньої 

освіти м. Києва ігровими наборами 

LEGO Play Box, лист до РУО 

від 14.05.2021 № 063-3298 

(наказ МОНУ від 02.04.2021 № 403, 

наказ ДОН від 11.05.2021 № 82). 

Зібрано та узагальнено інформацію  

про перші класи ЗЗСО  м. Києва для 

отримання ігрових наборів LEGO Play 

Box у 2021/2022 н.р. (лист до РУО 

від 07.09.2021 № 0693-5721, лист 

до МОНУ від 15.09.2021 № 063-5964). 

2.2. Реалізація 

положень абзацу 3 

частини 3 статті 56 

ЗУ «Про освіту» 

Збір та узагальнення інформації РУО 

щодо забезпечення дітей пільгових 

категорій безоплатним харчуванням.  

Моніторинг організації харчування 

в ЗЗСО.  

Підготовка інформаційної довідки щодо 

організації харчування в ЗЗСО.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».  

Листи ДОН. 

Протягом 

року 

 

Проаналізовано та узагальнено 

інформацію РУО щодо харчування 

дітей, у тому числі пільгових категорій 

(01.03.2021, 10.09.2021). 

Зібрано та узагальнено інформацію 

про підприємства, що організовують 

харчування учнів та інформацію про 

вартість харчування (01.03.2021, 

10.09.2021). 
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Розгляд питання організації харчування на 

нарадах заступників начальників РУО 

(начальників відділів).  

Проведено моніторинг змін організації 

харчування у закладах загальної 

середньої освіти міста Києва у березні 

та червні 2021 року. За результатами 

складено довідки. З 01 до 30 вересня та 

з 01 до 24 жовтня 2021 року проведено 

онлайн-моніторинг організації 

харчування у закладах загальної 

середньої освіти міста Києва.  

Підготовлено пакет документів та 

фотоматеріали для МОНУ щодо 

успішного досвіду організації 

харчування в ЗЗСО міста Києва 

(28.09.2021). 

Підготовлено інформаційно-

аналітичні матеріали з питань 

організації харчування на розширене 

засідання Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

(16.06.2021, 30.08.2021); на наради при 

заступникові Київського міського 

голови В. Мондриївському, у тому 

числі за участі голів районних 

в місті Києві державних адміністрацій, 

керівництва ГУ 

Держпродспоживслужби (07.07.2021); 

на селекторні наради КМДА 

(31.05.2021, 07.06.2021, 29.06.2021, 

16.08.2021, 30.08.2021, 04.10.2021), на 

наради при директорові Департаменту 

освіти і науки з начальниками 

управлінь освіти районних в 

місті Києві державних адміністрацій. 

Взято участь у вебінарах: «Харчова 

безпека в школах і садочках: 

підготовка до державних перевірок» 

(25.02.2021); «Формування культури 

харчування та правильних звичок» 

(23.04.2021); «Технологічне 

забезпечення шкільного харчування: 

типові проблеми та способи 

врегулювання» (20.05.2021); 

конференції «Дитяче харчування: 
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доступність, безпечність, конкуренто-

спроможність» (18.05.2021).  

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 

3.1. Проведення 

моніторингу закладів 

загальної середньої 

освіти та 

наповнюваності 

класів у них з метою 

формування мережі у 

відповідності до 

потреб мешканців 

міста Києва та 

проведення 

попереднього 

комплектування 

класів, учнів 

Організація та проведення робочих 

зустрічей, нарад із начальниками РУО, 

заступниками начальників РУО 

(начальників відділів), членами робочої 

групи щодо формування мережі класів 

ЗЗСО на 2021 – 2022 роки.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта». Наказ ДОН.  

Березень –

квітень  

Організовано та проведено робочі 

зустрічі та наради із начальниками 

РУО, заступниками начальників РУО, 

членами робочої групи щодо 

формування мережі класів ЗЗСО на 

2021 – 2022 роки. 

Збір та узагальнення інформації РУО 

щодо наповнюваності класів та ЗЗСО 

у 2021 – 2022 навчальному році.  

Травень, 

вересень 

Наказ від 30.08.2021 № 127 «Про зміни 

в мережі закладів освіти міста Києва у 

2021 – 2022 навчальному році». 

Підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо стану розвитку мережі 

ЗЗСО.  

Жовтень –

листопад 

Наказ від 16.11.2021 № 182 «Про зміни 

в мережі закладів освіти міста Києва у 

2021 – 2022 навчальному році». 

3.2. Приведення типів 

закладів загальної 

середньої освіти та їх 

статутів у 

відповідність до 

вимог Законів 

України «Про 

освіту», «Про повну 

загальну середню 

освіту».  

Проведення 

інвентаризації 

наявних профільних 

шкіл та попереднє 

формування 

профільних класів 

Аналіз проєкту плану трансформації 

ЗЗСО, відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту».  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».  

Січень –

березень 

Розширене засідання колегії 

Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації)  «Трансформація мережі 

закладів загальної середньої освіти – 

вимога освітнього законодавства» 

28.01.2021. 

Проведення наради щодо формування 

мережі ЗЗСО відповідно до  вимог Законів 

України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту».  

Травень –

червень 

На виконання пункту 5 рішення колегії 

Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27.01.2021 надано 

доручення  управлінням освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій спільно з керівниками 

ЗЗСО доопрацювати проєкт програми 

«Перспективний план трансформації 

закладів освіти міста Києва» 

з урахуванням пропозицій членів 

колегії. 

 

3.3. Створення 

профорієнтаційно-

консультативного 

центру для учнівської 

молоді та проведення 

моніторингу 

Інформування РУО та ЗЗСО щодо 

проведення профорієнтаційних заходів.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».   

Упродовж 

року 

Проінформовано РУО та ЗЗСО щодо 

проведення профорієнтаційних 

заходів, листи від 26.01.2021 № 063-

564, від 09.03.2021 № 063-1714, від 

25.03.2021 № 063-2115, від 31.03.2021 

№ 063-2295, від 31.03.2021 № 063-

https://don.kyivcity.gov.ua/news/10923.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/10923.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/10923.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/10923.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/10923.html
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(тестування) учнів 8 –

11 класів щодо 

вибору професії 

2295, від 27.04.2021 № 063-2929, від 

08.06.2021 № 063-3957, від 07.09.2021 

№ 063-5757, від 08.09.2021 № 063-

5779, від 28.09.2021 № 063-9196, від 

28.09.2021 № 063-6198, від 21.10.2021 

№ 063-6765, від 21.10.2021 № 063-

6766, від 21.10.2021 № 063-9781, від 

25.10.2021 № 063-6895. 

4. Створення 

умов для 

забезпечення 

територіальної 

доступності 

освіти та 

виконання 

нормативів 

наповнюваност

і класів 

4.1. Оптимізація 

розподілу територій 

обслуговування та 

формування мережі 

класів з нормативом 

наповнення не більше 

30 учнів 

Підготовка наказу ДОН щодо організації 

прийому до 1-х класів.  

Робочі зустрічі з РУО щодо формування 

мережі класів та закріплення територій 

обслуговування. Узагальнення інформації 

РУО.  

Моніторинг стану прийому до 1-х класів. 

Підготовка оперативної інформації.  

Підготовка аналітичної інформації щодо 

прийому до 1-х класів у 2021 році.  

Підготовка інформації щодо прийому до 

1-х класів для розміщення на сайті ДОН. 

Організація та проведення  нарад із 

заступниками начальників РУО 

(начальників відділів) з питань прийому 

до 1-х класів.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».  

Березень-

вересень 

 

Підготовлено накази Департаменту 

освіти і науки від 10.03.2021 № 37, 

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 ««Про 

прийом дітей до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти міста Києва  

у 2021 році» та підготовлено 

інформацію щодо їх виконання. 

Підготовлено та направлено листи 

до РУО від 05.02.2021 № 063-888, 

від 17.05.2021 № 063-3339,  

від 26.05.2021 № 063-3596.  

За результатами узагальнення 

інформації РУО підготовлено 

інформаційно-аналітичні матеріали 

щодо прийому дітей до 1-х класів 

станом на 21.05.2021, 28.05.2021, 

08.06.2021, 23.06.2021. 05.09.2021. 

Упродовж квітня-серпня 2021 року 

розміщувались та оновлювались 

матеріали на сайті Департаменту в 

рубриці «Прийом дітей до 1-го класу». 

Зібрано копії розпоряджень РДА про 

закріплення територій обслуговування 

за закладами загальної середньої 

освіти. 

5. Координаційна 

робота 

5.1. Координація 

роботи щодо 

забезпечення ЗЗСО 

медичними 

працівниками  

Збір та узагальнення інформації щодо 

забезпечення закладів загальної середньої 

освіти медичними працівниками.  

Координація роботи щодо проведення 

курсової перепідготовки медичних сестер 

ЗЗСО.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».  

Протягом 

року 

 

Зібрано та узагальнено інформацію 

районних управлінь освіти щодо 

забезпечення закладів загальної 

середньої освіти медичними 

працівниками (15.01.2021, 04.09.2021). 

Забезпечено проходження курсової 

перепідготовки сестер медичних ЗЗСО 



38 

Моніторинг стану роботи ЗЗСО 

в епідемічний період. Підготовка 

оперативної інформації.  

на базі Київського медичного коледжу 

імені П.І. Гаврося ( 75 осіб). 

Підготовлено лист-клопотання до 

Депратаменту охорони здоров’я щодо 

забепечення курсової перепідготовки 

на 2022 рік (від 09.11.2021                

№ 063-7227). З 01 січня 2021 до 

01 червня 2021, з 01 вересня 2021  

проведено щоденний моніторинг про 

відсутніх учнів та працівників у ЗЗСО, 

у тому числі через захворювання на 

COVID-19, та щоденне інформування 

КМДА, Київського лабораторного 

центру МОЗ, ГУ Держпродспожив-

служби в м. Києві, управління 

з надзвичайних ситуацій, Штаб 

Міністерства охорони здоров’я 

України. 

Взято участь у круглому столі 

«Український тиждень імунізації-2021: 

рутинна вакцинація в умовах  

COVID-19  (27.04.2021); у нараді МОН 

та МОЗ України щодо вакцинації 

працівників закладів освіти 

(19.05.2021). 

6 Видача та 

підтвердження  

видачі 

документів про 

освіту 

 

6.1. Робота з 

документами, 

призначеними для 

використання на 

території інших 

держав 

Заходи щодо проставлення апостиля на 

документах.  

Наказ МОНУ 

від 10.03.2009 № 220 

Протягом 

року (у міру 

надходження) 

Підготовлено 180 листів на МОНУ 

щодо проставлення апостиля на 

документах. 

6.2. Організаційні 

заходи щодо видачі 

документів про освіту 

Підготовка листів-дозволів на друк 

документів про освіту (для ЗО, що 

отримали ліцензію на надання загальної 

середньої освіти). 

Координація роботи закладів 

загальної  середньої освіти, які 

співпрацюють з освітніми центрами 

«Донбас-Україна» та «Крим-Україна». 

Співпраця з ДІСО щодо видачі документів 

про освіту Школі екстернів та Київському 

спортивному ліцею. 

Листи ДОН Червень-

вересень 

Підготовлено 56 листів-дозволів на 

друк документів про освіту (для ЗО, що 

отримали ліцензію на надання 

загальної середньої освіти). 

Підготовлено проєкт наказу щодо 

визначення уповноважених закладів 

загальної середньої освіти, що 

співпрацюватимуть із освітніми 

центрами» «Крим-Україна» та 

«Донбас-Україна» під час вступної 

кампанії 2021 року (наказ 

від 03.06.2021 № 95). 
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Організовано та проведено наради 

щодо роботи уповноважених закладів 

загальної середньої освіти, що 

співпрацюватимуть із освітніми 

центрами «Крим-Україна» та «Донбас-

Україна» під час вступної кампанії 

2021 року (08.06.2021, 11.06.2021). 

 Здійснено координаційні заходи, 

щодо роботи закладів 

загальної  середньої освіти, які 

співпрацюють з освітніми центрами 

«Донбас-Україна» та «Крим-Україна». 

7 Державний 

нагляд 

(контроль) 

щодо 

дотримання 

суб’єктом 

господарюванн

я вимог 

законодавства 

у сфері 

освітньої 

діяльності 

(повна загальна 

середня 

освіта), що 

підлягає 

ліцензуванню  

7.1. Проведення 

планових 

(позапланових) 

заходів державного 

нагляду (контролю) ) 

щодо дотримання 

суб’єктом 

господарювання 

вимог законодавства 

у сфері освітньої 

діяльності (повна 

загальна середня 

освіта), що підлягає 

ліцензуванню 

Участь у роботі комісії, надання 

пропозицій до складання акту.  

Закони України «Про 

основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», 

«Про ліцензування видів 

господарської діяльності», 

постанова КМУ 

від 05.08.2015 № 609, 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

від 09.06.2016 № 406.  

Протягом  

року 

Керуючись п. 34 Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

що встановлює тимчасову заборону 

проведення планових заходів із 

здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 

діяльності на період встановлення 

карантину або обмежувальних заходів, 

пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), 

Департаментом освіти і науки 

призупинено здійснення планових  

перевірок щодо додержання вимог 

ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладами освіти 

до зняття обмежувальних заходів. 

Проведено одну позапланову 

перевірку здійснення контролю за 

додержанням ліцензіатами виконання 

ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності у сфері 

дошкільної освіти ПРИВАТНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, 

ЗАКЛАДУ) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

«ПЛАТОША». 
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СЕКТОР ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

№ 
Напрям 

діяльності 
Пріоритетні завдання Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

 

Інформація  

про виконання 

 

1 Реформування/ 

перепрофілюва

ння/трансформ

ація 

інтернатних 

закладів. 

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

та проведення 

капітальних 

ремонтів 

1.1. Оптимізація 

мережі спеціальних 

загальноосвітніх та 

загальноосвітніх 

санаторних шкіл-

інтернатів  

Координація заходів, пов’язаних із 

реформуванням системи інституційного 

догляду та виховання дітей.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма  

«Інклюзивна та 

спеціальна освіта». 

Протягом 

року 

Змінено найменування у 7 спеціальних 

закладах освіти, а саме: №№ 5, 7, 8, 9, 11, 

18, 26. Рішенням Київської міської ради 

від 04.03.2021 № 359/400 змінено тип та 

найменування спеціального 

загальноосвітнього дитячого будинку 

«Малятко» для дітей дошкільного та 

шкільного віку м. Києва на спеціальну 

школу І рівня «Малятко» м. Києва. 

Підготовлено проєкт рішення Київської 

міської ради щодо зміни типу та 

найменування деяких закладів освіти, що 

належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва. 

1.2. Проведення 

капітальних ремонтів 

у спеціальних 

закладах загальної 

середньої освіти  

Аналіз проведення капітальних 

ремонтів.   

5 вересня  Спільно з управліннями освіти районних 

в місті Києві державних адміністрацій 

проводиться аналіз стану капітальних 

ремонтів спеціальних закладів освіти на 

початок навчального року.  

Виконано капітальні та поточні ремонти: 

дахів – у 2-х спеціальних ЗЗСО, місць 

загального користування – у 3-х закладах, 

інженерних мереж – у 2-х закладах, 

замінено вікна – у 3-х закладах. 

Спеціальні заклади загальної середньої 

освіти забезпечені технологічним 

обладнанням для харчоблоку, посудом, 

м’яким та твердим інвентарем. 

2 Реалізація та 

поширення 

моделі 

інклюзивного 

навчання в 

закладах освіти 

2.1. Розширення 

мережі інклюзивних 

класів у закладах 

загальної середньої 

освіти відповідно до 

потреб мешканців 

міста Києва 

Моніторинг кількості інклюзивних 

класів.   

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Інклюзивна 

та спеціальна освіта». 

20 січня,  

20 вересня 

У 2021 – 2022 навчальному році у 241 

закладі загальної середньої освіти 

функціонують 1119 інклюзивних класів, у 

яких навчаються 1785 дітей з особливими 

освітніми потребами. Введено 

1091 ставку асистента вчителя. 

Моніторинг кількості закладів загальної 

середньої освіти, у яких створено 

інклюзивні класи.  

20 січня,  

20 вересня 

Моніторинг забезпечення асистентами 

вчителів.  

20 січня,  

20 вересня 
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2.2. Обладнання 

ресурсних кімнат у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Моніторинг кількості обладнаних 

ресурсних кімнат.  

20 вересня У закладах загальної середньої освіти, у 

яких створено спеціальні та інклюзивні 

класи, поетапно облаштовується безпечне 

середовище для учнів з особливими 

освітніми потребами з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей. Наразі у 

145 закладах загальної середньої освіти, в 

яких здобувають освіту діти з особливими 

освітніми потребами обладнано ресурсні 

кімнати. 
  Розширення 

мережі 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів. 

Забезпечення 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами в 

закладах освіти 

3.1. Здійснення 

координації роботи 

інклюзивно-

ресурсних центрів та 

забезпечення 

контролю за їх 

діяльністю, 

дотриманням вимог 

законодавства 

Моніторинг кількісних показників 

проведених комплексних психолого-

педагогічних оцінок розвитку дитини. 

Положення про 

інклюзивно-ресурсний 

центр, затверджене 

постановою КМУ 

від 12.07.2017 № 545 

(зі змінами). 

Щокварталу Відповідно до рішення Київської міської 

ради від 08.07.2021 № 1579/1620 «Про 

створення інклюзивно-ресурсних 

центрів» у місті Києві у 2021 році 

утворено ще чотири інклюзивно-

ресурсних центри.  

Фахівці ІРЦ міста Києва провели 6329 

комплексних психолого-педагогічних 

оцінок розвитку особи з метою 

визначення особливих освітніх потреб 

дітей. 

Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів 

міста Києва надали 7982 корекційно-

розвиткових послуг  для 483 осіб з 

особливими освітніми потребами.

  

Моніторинг кількісних показників 

проведених корекційно-розвиткових 

занять.  

Щокварталу 

4 Партнерська 

підтримка 

фахівців серед 

колег, 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів, 

громадських 

організацій 

4.1. Проведення 

партнерських 

зустрічей з метою 

взаємодії фахівців 

інклюзивно-

ресурсних центрів, 

педагогічних 

працівників, 

соціальних 

працівників, 

науковців, 

громадських 

організацій, 

батьківської 

громадськості  

Проведення засідань круглих столів, 

нарад тощо.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Інклюзивна 

та спеціальна освіта».  

Щокварталу З метою надання методичної підтримки 

під час складання індивідуальної 

програми розвитку дитини за звітний 

період фахівці інклюзивно-ресурсних 

центрів міста Києва провели 369 робочих 

зустрічей із учасниками команд 

супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами закладів освіти 

 Всього охоплено 111 закладів дошкільної 

освіти та 258 закладів загальної середньої 

освіти. 

Для директорів ІРЦ проведено 

щоквартальні наради з питань організації 

роботи інклюзивно-ресурсних центрів. 

Працівники сектору інклюзивного 

навчання брали участь у партнерських 

засіданнях спільно з Департаментом 

соціальної політики, Міським центром 
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соціальних служб, депутатами Київради 

щодо розроблення соціальної послуги 

супроводу під час інклюзивного 

навчання. Результатом робочих зустрічей 

є розроблений проєкт супроводу під час 

інклюзивного навчання у закладах освіти 

м. Києва. 

Проведено семінар для директорів 

інклюзивно-ресурсних центрів, центрів 

соціальних служб та центрів реабілітації 

«Взаємодія фахівців соціальної роботи та 

інклюзивно-ресурсних центрів.  

Організація навчання у закладах освіти 

для дітей з особливими освітніми 

потребами». 

Розроблено проєкт Порядку організації 

роботи табору відпочинку з денним 

перебуванням дітей з інклюзивними 

групами на базі закладу освіти. 

Взято участь у засіданнях за участі 

заступників голови Київської міської 

державної адміністрації з питань  

реорганізації/ трансформації/ 

перепрофілювання загальноосвітніх 

спеціальних (санаторних) шкіл-

інтернатів, ДБ «Малятко»; деяких питань 

організації освітнього процесу для осіб з 

особливими освітніми потребами; 

вивчення потреби послуг «соціальне 

таксі» для осіб з інвалідністю. 
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ВІДДІЛ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

№ 
Напрям 

діяльності 
Пріоритетні завдання Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

 

 

1. 

Розвиток 

мережі 

закладів 

позашкільної 

освіти 

відповідно до 

освітніх, 

культурних, 

духовних 

потреб та 

запитів 

населення 

1.1. Забезпечення 

доступності 

позашкільної освіти 

для дітей 

та учнівської молоді 

міста Києва 

Проведення моніторингових досліджень 

з питань надання освітніх послуг 

із позашкільної освіти.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта». 

 

Протягом 

2021 року 

Проведено організаційні заходи 

щодо вивчення питання забезпечення 

закладів позашкільної освіти 

приміщеннями, стану охоплення 

позашкільної освітою (в розрізі 

напрямів позашкільної освіти, 

кількості вихованців, кількісно-

якісного складу педагогічних 

(науково-педагогічних працівників). 

Якісний стан нерухомого майна, 

відсоток його спрацювання, 

технічний стан відображено в 

Освітній карті міста Києва. 

Перевірка (аналіз) коректності 

занесення даних до карти 

здійснювалася протягом  2021 року.  

У системі освіти міста Києва 

функціонує 42 заклади позашкільної 

освіти, з них 5 закладів – міського 

підпорядкування, 37 закладів – 

районного підпорядкування.  

2. Створення 

сучасного 

освітнього 

середовища в 

закладах 

позашкільної 

освіти  

 

2.1. Зміцнення 

матеріально-технічної 

бази ЗПО шляхом 

придбання 

обладнання та 

розвитку гурткової 

роботи за різними 

напрямами 

позашкільної освіти, 

у тому числі 

придбання 

комплексного 

обладнання для 

забезпечення 

діяльності гуртків  

Оновлення та осучаснення матеріальної 

бази та придбання обладнання для 

закладів позашкільної освіти міста Києва. 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта». 

Протягом 

2021 року 

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. 
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(груп) з інклюзивним 

навчанням у закладах 

позашкільної освіти 

2.2. Створення та 

реалізація  пілотного 

проєкту «Інноваційна 

система допрофільної 

підготовки та 

профільного навчання 

учнів на базі закладу 

позашкільної освіти» 

Реалізація пілотного проєкту на базі  

Київського Палацу дітей та юнацтва.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта». 

Наказ ДОН від 27.06.2019 

№ 150. 

Протягом 

2021 року 

У звітному періоді реалізовано 

дослідно-експериментальну роботу 

за темою «Організаційно-педагогічні 

умови допрофільної підготовки та 

профільного навчання 

у позашкільному навчальному 

закладі» на базі Київського Палацу 

дітей та юнацтва (наказ МОНУ 

від 08.06.2017 № 814). 

У рамках проєкту розроблено 

10 навчальних програм. Профільне 

навчання учнів 10-11 класів закладів 

загальної середньої освіти 

міста Києва впроваджується на базі 

Київського Палацу дітей та юнацтва,  

у тому числі в онлайн-режимі 

в період карантинних обмежень.  

2.3. Створення та 

реалізація  пілотного 

проєкту 

«Концептуальні 

основи модернізації 

змісту позашкільної 

освіти» 

Реалізація пілотного проєкту на базі 

Центру творчості дітей та юнацтва 

«Шевченківець». 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта». 

Протягом 

2021 року 

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 МОНУ 

від 30.06.2016 № 723. 

2.4. Створення та 

реалізація  

експериментального 

проєкту «Музейна 

педагогіка» на базі 

ЗПО 

Реалізація експериментального проєкту на 

базі Київської Малої  академії  наук 

учнівської молоді. 

Протягом 

2021 року 

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. 

 

3. 

Створення 

сучасної 

моделі 

реалізації 

основних 

3.1. Забезпечення 

національно-

патріотичного 

виховання учнів міста 

Києва шляхом 

Творчий фестиваль «Ватра» до Дня Героїв 

Небесної Сотні. 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта».  

Лютий  Протягом звітного періоду 

організовано, проведено та 

відображено на  платформі 

електронного освітнього простору 
Загальноміський національно-

патріотичний відеопроєкт «Яке прекрасне 

рідне слово! Воно не світ, а всі світи». 

Лютий 
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напрямів 

позашкільної 

освіти щодо 

формування 

ключових 

компетентност

ей дітей та 

учнівської 

молоді, 

поширення 

неформальної 

освіти 

проведення освітніх 

заходів, спрямованих 

на піднесення 

престижу української 

мови, культури, 

історичної пам’яті, 

інтеграції 

патріотичного 

виховання в освітній 

процес. Проведення 

10 заходів 

національно-

патріотичного 

спрямування, 

націлених на 

піднесення престижу 

української мови, 

культури, історичної 

пам`яті 

Міські військово-спортивні змагання 

серед учнівської молоді міста Києва 

«Честь і звитяга» до  Дня добровольця. 

Березень позашкілля «Все буде Добре! ОК» 

(ОК – Освіта Києва):  

- 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; 

«Великодні_вітання», до Дня пам’яті 

та примирення та 76-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня вишиванки; Дня 

захисту дітей, Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни, Дня 

Конституції; Дня Державного 

Прапора України та 30-ї річниці 

незалежності України, а саме: 

патріотичний відео-проєкт «30 років 

за 30 секунд»; творчий онлайн-

марафон «Україна моя! 30 років 

Незалежності!»; відео-проєкт 

«Медіакод України»; краєзнавчі 

змагання «МОZАЇКА» до 30-річчя 

Незалежності України; патріотичний 

відео-проєкт «Тобі, Україно, наше 

слово і діло!»; творчий відео-проєкт 

«Тобі, Україно, я пісню співаю»; 

міський національно-патріотичний 

фестиваль «Патріотичний Non-Stop» 

(жовтень); міський національно-

патріотичний проєкт #Захисникам_ 

України_присвячується (жовтень, 

грудень); патріотично-

хореографічний флешмоб 

«Позашкілля Києва. 30 років разом» 

(листопад);  

- літературно-мистецькі проєкти до 

150-річчя Дня народження Лесі 

Українки, Шевченківських днів, 

Всесвітнього дня поезії, 

Конкурс читців поезії, присвячений 

творчості Тараса Шевченка. 

Березень 

 

ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

Травень 

 

Міський фестиваль-конкурс «Київський 

вальс – 2021» серед випускників 11-х 

класів закладів загальної середньої освіти 

міста Києва. 

Травень 

 

Церемонія вручення паспортів 

громадянина України кращим учням 

закладів загальної середньої освіти 

міста Києва. 

Серпень 

 

 

Національно-патріотичний фестиваль для 

учнівської молоді міста Києва 

«Патріотичний Non-Stop» до Дня 

захисника України. 

Жовтень 

 

Міський конкурсно-спортивний захід 

«Ми – діти твої, Україно» до Дня 

Збройних сил України. 

Грудень 

 

Національно-патріотичний проєкт «Ми – 

разом». 

Протягом 

2021 року 
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Міжнародного дня театру, 

Всесвітнього дня поезії,  

Міжнародного дня рідної мови, Арт-

челендж до Дня української 

писемності та мови 

#Українська_код_нації (листопад); 

Міжнародного дня дитячої книги, 

Дня вишиванки (онлайн-флешмоб 

#Моя_вишиванка); 

- екологічні онлайн-проєкти: до 

Всесвітнього дня здоров’я, Дня 

довкілля,  Всесвітнього дня землі; 

з нагоди відзначення 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

«Чорнобиль_35» (квітень). 

Протягом звітного періоду 

організовано та скоординовано  

проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (травень-червень);  

міського конкурсу юних краєзнавців 

«Перлини рідного краю» (квітень), 

ІІ медійного конкурсу учнівської 

молоді м. Києва «Українці в лавах 

Об’єднаних Націй перемогли 

агресора» (квітень-травень);  

VІ Міжнародного дитячо-юнацького 

фестивалю народного танцю 

«Київське дивоколо» в рамках 

національно-патріотичного проєкту 

«Ми – разом!» (квітень). 

Взято участь у роботі 

Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного 

виховання при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

(червень).  

Організовано участь кращих 

школярів закладів загальної 

середньої освіти міста Києва 

в урочистій церемонії підняття 

Державного прапора України та 
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врученні паспортів громадянина 

України на території Меморіального 

комплексу «Національний музей 

історії України у Другій світовій 

війні» (23 серпня).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.2. Розвиток 

державно-

громадського 

управління освітою 

шляхом проведення 

тематичних заходів 

Проведення 10 тематичних заходів. 

 

 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта».  

Протягом 

2021 року 

У звітному періоді  координатори 

обласних рад учнівського 

самоврядування взяли участь 

у Всеукраїнському онлайн-семінарі 

(лютий); взято участь у дискусії 

«Майдан і майбутнє: виклики 

політики пам’яті» (лютий);  

організовано та проведено: 

ХІХ Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячо-юнацької 

журналістики «ПРЕС-ВЕСНА на 

Дніпрових схилах» (травень); 

ІІ міський хакатон «Марафон рішень 

для столиці від Київської МАН» 

(травень); Відкритий освітній 

інтенсив «Київ надихає!» (травень); 

VІ Київський дитячо-юнацький 

форум «Менші 18 – Ми можемо 

більше!» (листопад); забезпечено 

просування соціального проєкту 

Київської МАН «Інтелект молоді – 

Києву». 

3.3. Проведення 

заходів за напрямами 

позашкільної освіти 

Проведення тематичних заходів за 

напрямами позашкільної освіти: 

- художньо-естетичний; 

- туристсько-краєзнавчий; 

- еколого-натуралістичний; 

- науково-технічний; 

- дослідницько-експериментальний; 

- фізкультурно-спортивний або 

спортивний; 

- військово-патріотичний; 

- бібліотечно-бібліографічний; 

- соціально-реабілітаційний; 

- гуманітарний; 

- пластовий, скаутський. 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта».  

Протягом 

2021 року 

Організовано та проведено: 

- ІІ та ІІІ (міський) етап VІ Кубку 

Київського міського голови з шахів 

«Кришталева тура» серед учнів 

закладів освіти міста Києва 

(березень-червень);  

- міські наради з питань позашкільної 

освіти та виховання дітей і учнівської 

молоді в закладах освіти міста Києва 

(лютий, березень, травень, вересень, 

листопад);  

- конкурс «Інноваційний урок 

з фізичної культури та урок фізичної 

культури з елементами футболу» 

(березень);  
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- фізкультурно-оздоровчий захід до 

Міжнародного дня захисту дітей 

«Рух – це здорово!»;  

- майстер-класи «Відкритий урок 

футболу» (травень);  

- районні етапи спортивно-масового 

заходу серед учнів закладів загальної 

середньої освіти «Олімпійське 

лелеченя» (січень-травень);  

- забезпечено роботу міської 

оглядової комісії щодо перегляду 

(в онлайн-форматі) 16 звітних 

концертів дитячих творчих 

колективів закладів освіти 

міста Києва на присвоєння/ 

підтвердження почесних звань 

«Народний художній колектив», 

«Зразковий художній колектив» 

(січень-вересень); 

- проведено Дні відкритих дверей 

у Київському Палаці дітей та 

юнацтва та Київському державному 

будинку художньої та технічної 

творчості; настановчу сесію – 2021 

«Наука під відкритим небом» 

Київської Малої академії наук 

учнівської молоді; забезпечено 

проведення в ЗЗСО м. Києва  

Всеукраїнського олімпійського 

уроку з нагоди  відкриття 

Всеукраїнського олімпійського 

тижня (вересень); міського 

спортивного фестивалю-марафону 

школярів (жовтень); змагань «Ігри 

столичних освітян» (жовтень); 

- заходи в рамках Всесвітнього 

фізкультурно-оздоровчого заходу 

серед учнів «ISF World Cool Games» 

(листопад). 

3.4. Участь дітей у 

міських, 

всеукраїнських, 

міжнародних 

конкурсах, змаганнях, 

Проведення тематичних заходів  (за 

окремими планами). 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта».  

Наказ МОНУ 

від 24.11.2020 № 1452. 

Протягом 

2021 року 

Протягом звітного періоду 

забезпечено участь дітей 

у тематичних заходах (конкурсах, 

змаганнях, фестивалях тощо) 

всеукраїнського та міжнародного 
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фестивалях тощо 

відповідно до 

затверджених 

Міністерством освіти 

і науки України 

планів та заходів 

рівнів відповідно до затверджених 

Міністерством освіти і науки 

України планів заходів. 

Організовано та проведено Фінал 

ІІІ Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого заходу для учнів «Cool 

Games» (травень). 

3.5. Організація 

дозвілля дітей під час 

канікул, проведення 

Новорічних та 

Різдвяних свят з 

використанням 

компетентнісного 

підходу 

Проведення заходів  з метою організації 

дозвілля дітей під час канікул; 

організація новорічно-різдвяних 

святкових вистав для дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки – учнів закладів загальної 

середньої та професійної (професійно-

технічної) освіти міста Києва. 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта». 

Протягом 

канікулярного 

періоду,  

грудень 

Заклади позашкільної освіти Києва 

здійснювали діяльність під час 

канікул за напрямами позашкільної 

освіти відповідно до власних планів 

та з огляду на карантинні обмеження. 

3.6. Розвиток мережі  

таборів відпочинку з 

денним перебуванням 

дітей та мовних 

таборів на базі 

закладів освіти міста 

Києва 

Організація роботи таборів відпочинку 

з денним перебуванням дітей та мовних 

таборів на базі закладів загальної 

середньої освіти міста Києва.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта». 

Червень 

 

З огляду на епідситуацію 

в місті Києві, запроваджені у зв’язку 

з тим обмежувальні карантинні 

заходи,  відповідно до вимог 

постанов Кабінету Міністрів України 

і Головного санітарного лікаря 

табори відпочинку з денним 

перебуванням дітей на базі закладів 

загальної середньої освіти 

міста Києва влітку 2021 року 

не функціонували. 

4. Створення 

психологічно 

комфортного 

середовища в 

закладах 

позашкільної 

освіти  

4.1. Проведення 

семінарів, тренінгів-

практикумів для 

педагогічної та 

батьківської 

громадськості з 

метою ефективного 

попередження 

небезпечних 

залежностей у 

дитячому та 

підлітковому 

середовищі 

Проведення тематичних заходів за участю  

педагогічної та батьківської 

громадськості (за окремим планом). 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта». 

Протягом 

2021 року 

Проведено Х Відкритий методичний 

фестиваль «Київ М-Фест» на тему: 

«Заклади позашкільної освіти – 

сучасна платформа соціалізації, 

розвитку та самореалізації 

вихованців» (лютий); взято участь 

в онлайн-зустрічі фахівців із 

позашкільної освіти «Позашкільна 

освіта – 2021: стан та перспективи» 

(травень); 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); взято 

участь: у засіданні Київської міської 

координаційної ради з питань 
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запобігання та протидії домашньому 

насильству, гендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми (квітень); у 

нараді з питань протидії поширенню 

наркоманії та вживання 

психотропних речовин серед 

школярів м. Києва (червень); 

у спільній нараді з представниками 

депутатського корпусу Київської 

міської ради  з питань розробки 

заходів із протидії поширенню 

наркоманії та вживання 

психотропних речовин серед 

школярів м. Києва (листопад). 

4.2. Проведення 

заходів з питань 

протидії булінгу в 

учнівському 

середовищі 

Реалізація загальноміського проєкту 

«Школа без булінгу! Сім’я без насильства! 

365». 

Закон України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)». 

Протягом 

2021 року 

У закладах освіти протягом звітного 

періоду 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.  

Протягом звітного періоду тривав 

загальноміський проєкт «Школа без 

булінгу. Сім’я без насильства. 365»; 

проведено стратегічну сесію 

«Створення безпечного освітнього 

середовища дитини» (березень); 

взято участь у онлайн-зустрічі 

«Безпека дітей в інтернеті», 

презентації проєкту міської цільової 

програми «Запобігання та протидія 
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домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі на 

2022 – 2024» (березень); 

у Всеукраїнському форумі 

«Проти#дій булінгу!» (травень); 

у міській онлайн-нараді з питань 

запобігання домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту 

прав осіб, які постраждали від такого 

насильства (червень); організовано 

проведення циклу інформаційно-

профілактичних заходів «День 

з поліцейським та рятівником» 

в ЗЗСО м. Києва (вересень); 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» (протягом листопада-

грудня). 
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Управління закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм 

ВІДДІЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
 

№ 
Напрям 

діяльності 
Пріоритетні завдання Заходи 

На виконання 

якого 

нормативно-

правового акту 

проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

 

1 Формування 

освітнього 

середовища 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти міста   

1.1. Створення центрів професійної 

освіти для окремих галузей економіки 

шляхом оптимізації:  

- ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації» 

і ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва  

м. Києва»;  

- Київського вищого професійного 

училища будівництва і архітектури та 

Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального 

господарства;  

- ДНЗ «Київський центр професійно-

технічної освіти» та ДПТНЗ «Київське 

вище професійне училище 

машинобудування та комп’ютерно-

інтегрованих технологій»  

Удосконалення мережі 

навчальних закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти з врахуванням 

модернізації матеріально-

технічної бази та потреб ринку 

праці. Забезпечення 

комунальними послугами та 

енергоносіями; забезпечення 

продуктами харчування учнів 

соціально захищених категорій.  

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019 – 

2023 роки», 

підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта».  

Щокварталу У 2021 році функціонувало 22 заклади 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, що здійснюють підготовку 

кваліфікованого робітника та молодшого 

спеціаліста з середньорічним 

контингентом 11 082 тис. здобувачів 

освіти з  96  професій.  

У зв’язку з переходом закладів освіти з 

державної форми власності до 

комунальної форми власності (рішення 

КМР від 07.07.2016 № 575/575) процес 

реорганізації (перетворення) закладів 

освіти та створення центрів професійної 

освіти триває. 

 

1.2. Створення сучасних навчально-

практичних центрів з підготовки 

фахівців різного галузевого 

спрямування на базі закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти: 
- Навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук 

України; 

- Вищого професійного училища № 33 м. 

Києва; 

- ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва  

м. Києва»; 

Створити навчально-практичні 

центри з підготовки, 

перепідготовки, підвищення 

кваліфікації з професій:  

- «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», 

«Майстер з діагностики та 

налагодження електронного 

устаткування автомобільних 

засобів»;  

- «Кухар», «Кондитер»,  

- «Адміністратор», «Секретар  

керівника (організації, 

підприємства, установи)» – 

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019 – 

2023 роки», 

підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта». 

Щокварталу Відкрито 4 навчально-практичних центри 

у грудні:  

- ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва» 
Навчально-практичний центр «Офіс-

спейс» з професій «Адміністратор», 

«Секретар  керівника (організації, 

підприємства, установи)»;  

- Вищому професійному училищі № 33 м. 

Києва Навчально-практичний центр 

сучасного кухонного обладнання з 

професії «Кухар», «Кондитер»; 

- Київському професійному 

енергетичному ліцеї Навчально-
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- Київського вищого професійного 

училища швейного та перукарського 

мистецтва; 

- ДНЗ «Центр професійної освіти 

технологій та дизайну м. Києва»  

професій офісного 

обслуговування;  

- «Кравець», «Візажист», 

«Закрійник», «Вишивальник», 

«Перукар (перукар-

модельєр)», «Манікюрник» –  

професій сфери послуг;  

- «Продавець непродовольчих 

товарів»  –професій 

торговельно-комерційної 

діяльності. 

практичний центр за професією 

«Машиніст крана (кранівник)»; 

- Київському вищому професійному 

училищі швейного та перукарського 

мистецтва Навчально-практичний центр 

з професій сфери послуг «Манікюрник», 

«Вишивальник»,  «Кравець», 

«Закрійник», «Перукар (перукар-

модельєр)», «Візажист». 

 

 

 

2 Модернізація 

та оновлення 

ресурсного 

забезпечення 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти  

2.1. Придбання обладнання та 

устаткування, модернізація навчально-

виробничих майстерень, кабінетів 

професійної та загальноосвітньої 

підготовки, лабораторій, спортивної та 

актової зали, інших приміщень  

Здійснення організаційних 

заходів для придбання 

обладнання та устаткування для 

навчально-виробничих 

майстерень за рахунок коштів 

від виробничої діяльності, 

оренди тощо. 

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019 – 

2023 роки», 

підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта». 

 

Щокварталу Придбано обладнання та устаткування 

для виробничих майстерень та кабінетів 

на суму 5641,00 тис. грн станом на 

01.11.2021. 

3 Здійснення 

капітального ре 

ту на об’єктах 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

3.1. Проведення капітального ремонту: 

- заміна вікон, 

- приміщень (харчоблоків) із заміною 

обладнання, 

- спортивних залів з допоміжними 

приміщеннями, 

- інше (приміщень, 

місць загального користування, 

фасадів, 

вхідних груп, покрівель,  

електричних мереж,  

інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, 

каналізації), 

забезпечення архітектурної 

доступності до закладів)  

Здійснення організаційних 

заходів для проведення 

капітального ремонту 

в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Створення архітектурної 

доступності маломобільних 

груп у:  

- ДНЗ «Київське регіональне 

вище професійне училище 

будівництва»;  

- Київському вищому 

професійному училищі 

будівництва і архітектури;  

- Київському професійному 

ліцеї будівництва і 

комунального господарства;  

- ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище 

автомобільного транспорту та 

будівельної механізації»;  

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019 – 

2023 роки», 

підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта».  

Щокварталу Виконано ремонтні роботи у 12 закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти на суму 10951,50 тис. грн  станом 

на 01.11.2021. 
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- Київському вищому 

професійному училищі 

технологій та дизайну одягу. 

4 Створення 

умов для 

формування 

якісного 

трудового 

потенціалу 

столиці  

4.1. Проведення заходів щодо 

підвищення кваліфікації кухарів 

Здійснення організаційних 

заходів для проведення 

підвищення кваліфікації 

фахівців громадського 

харчування, що працюють у 

їдальнях дошкільних закладів 

освіти закладів загальної 

середньої освіти за професією 

«Кухар». 

Проведення конкурсів 

професійної майстерності серед 

здобувачів освіти за 

професіями: 

- «Верстатник широкого 

профілю»; 

- «Перукар»; 

- «Штукатур»; 

- «Помічник машиніста 

тепловоза»; 

- «Електрогазозварник». 

Проведення конкурсу 

професійної майстерності серед 

майстрів виробничого навчання 

за професією: 

- «Токар». 

Огляди-конкурси: 

- на кращий кабінет з предмета 

«Англійська мова»;  

- на кращу майстерню за 

професією «Кравець»; 

- на кращу електротехнічну 

лабораторію; електротехніка з 

основами промислової 

електроніки; 

- на кращу організацію роботи 

навчально-практичного 

центру. 

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019 –  

2023 роки», 

підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта».  

Щокварталу 

Лютий, 

березень,  

квітень –

травень,  

жовтень,  

листопад,  

грудень  

Забезпечено заходи щодо підвищення 

кваліфікації фахівців громадського 

харчування за професією «Кухар» у 

кількості 91 особа на базі Вищого 

професійного училища № 33  м. Києва. 

Проведено конкурси:  

- серед здобувачів освіти: «Перукар» 

19.02.2021; «Штукатур» 26.02.2021; 

«Помічник машиніста тепловоза» 

05.03.2021; «Електрогазозварник» 

11.03.2021; «Верстатник широкого 

профілю» 13.04.2021. 

- серед майстрів виробничого навчання з 

професії токар «Токар» 28.10.2021.   

Проведено огляди-конкурси: на кращий 

кабінет з предмета «Англійська мова» 

14.05.2021; на кращу майстерню за 

професією «Кравець» 29.10.2021; на 

кращу електротехнічну лабораторію; 

електротехніка з основами промислової 

електроніки 30.11.2021; на кращу 

організацію роботи навчально-

практичного центру  

21-22.12.2021. 

4.2. Забезпечення підготовки 

робітничих кадрів за дуальною 

формою навчання 

Щопівроку  

Червень 

 

 
4.3. Формування системи оцінювання 

якості професійної (професійно-

технічної) освіти шляхом 

упровадження онлайн-тестування 

теоретичної підготовки випускників 
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5 Забезпечення 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

системами 

протипожежно

го захисту  

5.1. Оснащення приміщень  системами 

протипожежного захисту 

(автоматичною пожежною 

сигналізацією та оповіщенням про 

пожежу)   

Оснащення приміщень  

системами протипожежного 

захисту (автоматичною 

пожежною сигналізацією та 

оповіщенням про пожежу). 

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019 – 

2023 роки», 

підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта». 

Щокварталу 

 

Оснащено системами протипожежного 

захисту (автоматичною пожежною 

сигналізацією та оповіщенням про 

пожежу) приміщення гуртожитків: 

Київського професійного енергетичного 

ліцею та ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва», станом 

на 01.11.2021. 

6 Підвищення 

орієнтації 

галузі освіти на 

потреби ринку 

праці 

6.1. Посилення співпраці між 

навчальними закладами та науково-

дослідницькими 

установами/підприємствами з метою 

професійного спрямування учнівської 

молоді шляхом проведення 

профорієнтаційних заходів з 

популяризації робітничих професій 

для:  

- самовизначення та обрання професій; 

- формування кар’єрного зростання 

здобувачів освіти; 

- формування лідерських якостей та 

креативності в умовах соціального 

простору  

Проведення профорієнтаційних 

заходів (Дні відкритих дверей, 

робота навчально-практичних 

центрів, конкурси, співпраця з 

роботодавцями, культурно-

масові, виховні заходи) у 

режимі онлайн для учнів 

закладів загальної середньої 

освіти міста Києва та їх батьків.  

МКЦП «Освіта 

Києва. 2019 – 

2023 роки», 

підпрограма 

«Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта».  

Щокварталу  У форматі онлайн проведено: Дні 

відкритих дверей; створено відеоролики 

«Запрошуємо на навчання 2021»; 

щокварталу здійснюється висвітлення 

інформації «Дайджест сучасних 

професій» з використанням соціальних 

мереж Instagram, Facebook; 11-12.03.2021 

відбувся міський онлайн огляд-конкурс 

технічної творчості, декоративно-

прикладного та образотворчого 

мистецтва «ARTWORK ZPO-21» серед 

учнівської молоді 23 закладів професійної 

освіти; 17.03.2021 – відкриті змагання зі 

стрільби присвячені Дню українського 

добровольця серед команд ЗП ПТО на базі 

Київського військового ліцею ім. 

І. Богуна; 22.03.2021 в онлайн-режимі 

проведено І етап загальноміського заходу 

«Вернісаж педагогічної творчості»;  
05-07.05.2021 – флешмоб до Дня 

вишиванки; 05.06.2021 – Міський 

професійний фестиваль «Від ремесл до 

професій»; 11.06.2021 – спільну зустріч з 

налагодження співпраці між 

комунальними підприємствами 

Святошинського району та Київським 

вищим професійним училищем 

будівництва і архітектури; конкурс 

фахової майстерності з професії 

«Монтажник санітарно-технічних систем 

і устаткування» за сприяння 

Швейцарської фундації технічного 

співробітництва з розвитку 

«Свісконтакт».    
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Організація та проведення 

міського огляду-конкурсу  

художньої самодіяльності серед 

здобувачів освіти м. Києва 

«Творче джерело – 2021» за 

жанрами:  

- Вокальний жанр. Хори та 

ансамблі. 

- Вокальний жанр: солісти, 

дуети, тріо.  

- Хореографічний жанр.  

- Музичний жанр.  

- Самодіяльні барди і поети та 

гуртки художнього слова.  

- Театри.   

Лютий  Проведено у формі онлайн міський огляд-

конкурс серед здобувачів освіти закладів 

професійної освіти «Творче джерело 

2021»   

22-25.02.2021. 

Проведення літературного 

вечора серед здобувачів освіти, 

присвяченого 150-річчю від дня 

народження Лесі Українки 

«Блакитна троянда Волині» 

(онлайн-трансляція), до Дня 

рідної мови.   

Березень Проведено онлайн-трансляцію  

літературного вечора серед 23 закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 21.02.2021. 

Міський огляд-конкурс 

технічної творчості, 

декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва 

«ARTWORK ПТО – 2021». 

Березень – 

квітень 

Проведено міський огляд-конкурс серед 

23 закладів професійної (професійно-

технічної) освіти  

11-12.03.2021 

Міський хореографічний 

фестиваль серед здобувачів 

освіти ЗПТО «Подих часу – 

2021».   

Травень Проведено хореографічний фестиваль 

серед здобувачів освіти «Подих часу – 

2021». 

Фотоконкурс «Моя Незалежна 

Україна».  

Червень Проведено міську виставку фотоконкурс 

серед 22 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  21-

30.06.2021. 

Проведення квесту серед 

здобувачів освіти ЗПТО, 

присвяченого Дню Захисника 

України. Міський конкурс серед 

здобувачів освіти ЗПТО 

«Планета гумору».  

Жовтень  Проведено І етап Спартакіади серед 

допризовної молоді  22 закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  присвяченого Дню захисників та 

захисниць України на базі Київського 

вищого професійного училища 

будівництва і архітектури 12.10.2021. 
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Міський конкурс бардів та 

поетів серед  дітей та молоді м. 

Києва «Душа поезії  – 2021».  

Листопад –

грудень 

Проведено онлайн конкурс «Душа поезії  

– 2021» серед молоді закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  з 10.11 до 10.12.2021. 

Міський військово-

патріотичний конкурс серед 

учнів, присвячений Дню 

Збройних сил України.  

Грудень  Проведено ІІ етап Спартакіади серед 

допризовної молоді  22 закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  присвяченого Дню Збройних сил 

України на базі ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» 

02.12.2021. 
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ВІДДІЛ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ  
 

№ 
Напрям 

діяльності 

Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

На виконання якого 

нормативно-

правового акту 

проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу   

Інформація  

про виконання 

 

1 Вища та 

фахова́ 

передвища 

освіта  

1.1. Координація 

діяльності закладів 

фахової передвищої 

та вищої освіти 

відповідно до 

делегованих 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

повноважень  

Участь та проведення нарад з 

керівниками закладів фахової 

передвищої та вищої освіти 

щодо організації освітньої 

діяльності.  

Стаття 24 Закону 

України «Про 

Державний бюджет 

України на 2018 рік».  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Фахова 

передвища, вища 

освіта і наука». Інші 

нормативно-правові 

акти.  

Протягом 

року 

Здійснено координацію закладів з питань організації 

освітньої діяльності. Проведено робочі наради з 

керівниками закладів фахової передвищої освіти. 

Підготовлено інформаційні матеріали, порядок денний 

та матеріали за підсумками нарад.  

Участь у семінарі для 

директорів державних та 

комунальних закладів фахової 

передвищої та вищої освіти 

з питань організації та 

проведення ЗНО у 2021 році. 

Лютий – 

травень 

Здійснено інформаційне забезпечення закладів фахової 

передвищої та закладу вищої освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка щодо участі в 

семінарі та нарадах з питань організації та проведення 

ЗНО у 2021 році.  

Участь у заходах з обговорення 

питань щодо проведення 

вступної кампанії до закладів 

фахової передвищої та вищої 

освіти у 2021 році. 

Лютий – 

травень 

Здійснено інформаційне забезпечення закладів фахової 

передвищої та закладу вищої освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка щодо участі в 

нарадах з обговорення питань проведення вступної 

кампанії до закладів фахової передвищої та вищої 

освіти у 2021 році. 

Збір, аналіз та узагальнення 

статистичної звітності про стан і 

розвиток державних та 

комунальних закладів фахової 

передвищої та вищої освіти. 

Протягом 

року 

Зібрано, проаналізовано та узагальнено статистичну 

інформацію щодо: 

- кількості студентів закладів фахової передвищої та 

вищої освіти комунальної та державної форм 

власності, які мають право на реалізацію додаткових 

муніципальних гарантій киянам – учасникам 

антитерористичної операції, бійцям-добровольцям, 

які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на сході України, членам 

сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в 

проведенні АТО та киянам – учасникам АТО, які 

перебувають в полоні або зникли безвісти;  

- уповноважених осіб (керівників підрозділів) з питань 

запобігання та виявлення корупції в закладах освіти  

м. Києва; 

- проходження студентами закладів вищої освіти міста 

Києва навчальної практики на базі структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 
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- кількості здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних групах закладів фахової 

передвищої та вищої освіти державної форми 

власності, які передано на фінансування з бюджету м. 

Києва; 

- кількості учнів (студентів) І курсу закладів фахової 

передвищої та вищої освіти державної форми 

власності, які передано на фінансування з бюджету м. 

Києва;  

- об’єктів логістичної інфраструктури (студентські 

гуртожитки);  

- медичного обслуговування студентів закладів освіти; 

- аналіз дотримання карантинних обмежень у закладах 

фахової передвищої та вищої освіти відповідно до 

Регламенту ДОН та рекомендацій Головного 

санітарного лікаря України 

1.2. Передача 

закладів фахової 

передвищої освіти з 

державної до 

комунальної 

власності  

Здійснення координації процесу 

передачі закладів з державної до 

комунальної власності міста 

Києва.  

Стаття 24 Закону 

України «Про 

Державний бюджет 

України на 2018 рік», 

нормативно-правові 

акти Кабінету 

Міністрів України, 

КМР та КМДА.  

Протягом 

року 

Забезпечено координацію процесу передачі закладів 

фахової передвищої освіти з державної до комунальної 

власності територіальної громади м. Києва. 

Підготовлено листи, доручення, здійснено 

організаційно-методичний супровід підготовки 

відповідних документів закладами освіти. 

1.3. Формування 

регіонального 

замовлення на 

підготовку фахівців 

у закладах фахової 

передвищої та 

вищої освіти з 

урахуванням оплати 

послуги на основі 

укладених 

договорів  

Збір, аналіз та формування 

конкурсних пропозицій закладів 

фахової передвищої та вищої 

освіти щодо обсягів прийому та 

випуску фахівців, наукових, 

науково-педагогічних кадрів за 

регіональним замовленням у 

2021 році.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 –2023 роки». 

Підпрограма 

«Підготовка фахівців, 

наукових, науково-

педагогічних та 

робітничих кадрів, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка кадрів 

за регіональним 

замовленням».  

Розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (Київської 

міської державної 

адміністрації). від 

10.11.2016 № 1115 

Січень –

лютий 

Зібрано та проаналізовано конкурсні пропозиції від 

закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо 

обсягів прийому та випуску фахівців, наукових, 

науково-педагогічних кадрів за регіональним 

замовленням на 2021 рік.  

Підготовка проєкту 

розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) «Про 

затвердження регіонального 

замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів за 

Березень – 

травень  

Підготовлено розпорядження Київської міської 

державної адміністрації «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» від 25.05.2021 

№1148.   
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кошти бюджету міста Києва на 

2021 рік». 

«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».  

Накази, листи ДОН.  

Забезпечення проведення 

засідань комісії з розміщення 

регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку 

кадрів за кошти бюджету міста 

Києва на 2021 рік, зокрема:  

- підготовка наказу про 

затвердження складу 

конкурсної комісії у 2021 

році;  

- підготовка відповідних 

інформаційних матеріалів до 

та після засідання комісії;  

- інформування керівників 

закладів про доведене 

регіональне замовлення;  

- організаційний супровід 

роботи комісії.  

Травень, 

червень, 

жовтень,  

протягом 

року за 

потреби   

Підготовлено наказ Департаменту освіти і науки від 

12.10.2021 № 153 «Про створення конкурсної комісії з 

розміщення регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва».  

Здійснено організаційний супровід щодо роботи 

комісії. Підготовлено та розіслано членам комісії 

інформаційні матеріали до та після засідання, у тому 

числі протоколи засідання конкурсної комісії.  

Забезпечено інформування та координацію участі 

закладів освіти у конкурсі з  розміщення регіонального 

замовлення.  

Збір, аналіз та узагальнення 

інформації:  

- про виконання обсягів 

регіонального замовлення 

закладів фахової передвищої 

та вищої освіти;  

- про контингент здобувачів 

освіти І-ІІ курсів закладів 

фахової передвищої освіти за 

регіональним замовленням.  

Січень, 

вересень,  

жовтень  

 

Здійснено аналіз виконання обсягів регіонального 

замовлення закладами фахової передвищої та вищої 

освіти, які підпорядковуються Департаменту освіти і 

науки, Департаменту культури та Департаменту 

охорони здоров’я.  

Сформовано звіт та надіслано до Департаменту 

фінансів.  

Зібрано та проаналізовано інформацію щодо кількості 

здобувачів освіти І-ІІ курсів для розрахунку субвенції. 

Звіт надіслано відповідальному виконавцю.  



61 

1.4. Формування 

державного 

замовлення на 

підготовку фахівців, 

наукових, науково-

педагогічних та 

робітничих кадрів, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовку 

кадрів 

Опрацювання та узагальнення 

матеріалів закладів фахової 

передвищої та вищої освіти 

державної форми власності 

м. Києва, наукових установ 

медичного спрямування 

відповідно до делегованих 

Міністерством освіти і науки 

України повноважень щодо 

проєктних показників обсягів 

випуску та прийому за 

державним замовленням.  

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

20.05.2013 № 363 

«Про затвердження 

Порядку формування 

державного 

замовлення на 

підготовку фахівців, 

наукових, науково-

педагогічних та 

робітничих кадрів, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовку 

кадрів» 

Лютий, 

березень,   

червень, 

липень 

Опрацьовано матеріали закладів фахової передвищої та 

вищої освіти державної форми власності м. Києва, 

наукових установ медичного спрямування та 

погоджено у межах повноважень обсяги випуску та 

прийому за державним замовленням.  

2 Наука, 

міжнародне і 

регіональне 

співробітництв

о та проєкти  

2.1. Популяризація 

наукової діяльності, 

розвиток наукового 

світогляду та 

створення умов для 

пошуку й  

підтримки 

обдарованої 

учнівської молоді  

Організація та проведення ІІ 

(міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої 

академії наук України.  

Накази МОН України,  

накази, листи ДОН  

Січень ‒ 

травень 

Підготовлено наказ Департаменту освіті і науки  

від 25.10.2021 №161 «Про організацію та проведення І 

(районного) та ІІ (міського) етапів Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Київського територіального відділення Малої 

академії наук України, Комунального позашкільного 

навчального закладу "Київська Мала академія наук 

учнівської молоді" у 2021-2022 навчальному році». 

Організація та проведення 

фестивалю стартапів «Сlass 

ідея» серед здобувачів освіти та 

педагогічних працівників.  

Наказ ДОН Квітень Організовано та проведено Фестиваль стартапів «Сlass 

ідея» 8-10 квітня 2021 року в онлайн форматі. 

Розроблено методичні рекомендації щодо проведення 

фестивалю. Підготовлено наказ ДОН «Про організацію 

та проведення Фестивалю стартапів "Class ідея"» від 

11.01.2021 № 3.  

Інформаційні матеріали за посиланням:  

https://bit.ly/3u2AuQr  

Координація процесу 

підготовки документів для 

призначення стипендій 

Президента України.  

Листи МОН України Липень –

серпень 

Здійснено збір та узагальнення інформації щодо 

підготовки документів для призначення стипендій 

Президента України переможцям IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і претендентів на 

призначення стипендій переможцям ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України від м. Києва.  

Організація та проведення свята 

«День Наума-розумника!».  

Наказ, листи ДОН  Жовтень -

Грудень  

До Дня Наума 14 грудня 2021 року проведено 

нагородження 18 переможців міжнародних предметних 

олімпіад та міжнародних конкурсів – учнів закладів 

освіти м. Києва та 24 наукових керівники.  



62 

Організація та проведення 

нарад-семінарів стосовно 

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої 

академії наук України.  

Листи ДОН Протягом 

року 

Здійснено координацію та проведено наради-семінари з 

питання захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України щодо проведення 

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України.  

Сприяння впровадженню 

академічної доброчесності 

щодо неприпустимості плагіату 

та інформаційно-

просвітницькому пропагуванню 

в системі освіти та науки.  

Посадові обов’язки.  

Листи ДОН 

Протягом 

року  

Здійснено координацію та проведено наради з питання 

впровадження академічної доброчесності щодо 

неприпустимості плагіату та інформаційно-

просвітницькому пропагуванню в системі освіти та 

науки. 

Збір та узагальнення інформації 

щодо підтримки та розвитку 

потенціалу талановитої молоді. 

Лист Адміністрації 

Президента України 

від 22.12.2018 № 04-

01/2982 щодо 

підтримки та розвитку 

потенціалу 

талановитої молоді.  

Протягом 

року 

Підготовлено узагальнені щоквартальні звіти про 

створення належних умов для розвитку потенціалу 

талановитої молоді 

2.2. Забезпечення  

організації та 

координації 

міжнародного та 

регіонального 

співробітництва в 

галузі освіти  

Збір, аналіз та узагальнення 

інформації про:  

- співробітництво із 

зарубіжними закладами 

освіти;  

- співпрацю з міжнародними 

громадськими організаціями 

та дипломатичними 

представництвами;  

- діяльність євроклубів, 

осередків дружби;  

- план заходів Асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО на 2021 рік.  

Доручення КМДА, 

листи МОН України, 

листи ДОН.  

Січень –

березень 

Здійснено збір та узагальнення інформації про; 

співробітництво із зарубіжними закладами освіти; 

співпрацю з міжнародними громадськими 

організаціями та дипломатичними представництвами; 

діяльність євроклубів, осередків дружби; участі у 

міжнародних проектах та програмах; план заходів 

Асоційованих шкіл ЮНЕСКО на 2021 рік. 

Департамент освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) активно співпрацює з Департаментами 

освіти, закладами освіти та громадськими 

організаціями зарубіжних країн. 

У 2021 році в напрямі міжнародного співробітництва 

заклади загальної середньої освіти міста Києва мають 

понад 300 укладених угод із зарубіжними закладами 

освіти щодо співпраці в галузі освіти. Крім того, 

співпрацюють із міжнародними громадськими 

організаціями, дипломатичними представництвами, 

культурними центрами, інститутами та діаспорами.  

Така співпраця передбачає: знайомство з історією, 

культурою, національними традиціями народів світу; 

збір інформації з історії та культури іншомовних країн; 

проведення заходів до знаменних дат; встановлення 

дружніх зв’язків між школярами різних держав 

(листування, інтернет-спілкування тощо); організація 

європейських днів у школі, постановка творів 
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зарубіжних авторів англійською та іншими мовами; 

проведення круглих столів, конференцій тощо.  

Понад 30 закладів загальної середньої освіти міста 

Києва є членами Міжнародного проєкту «Асоційовані 

школи ЮНЕСКО».  

Збір, аналіз та узагальнення 

інформації про стан реалізації:  

- Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 

2018 – 2021 роки;  

- Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з 

питань євроатлантичної 

інтеграції України.  

Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України 

від 25.10.2017 № 779-

р.  

Указ Президента 

України від 

21.02.2017 № 43/2017.  

Доручення КМДА, 

листи МОН України, 

листи ДОН.  

Протягом 

року 

Здійснено збір, аналіз та узагальнення інформації з 

реалізації «Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018 – 2021 роки» та щодо Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України.  

Опрацьовано інформацію від закладів загальної 

середньої освіти, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти.  

Організаційний супровід 

проведення загальноміського 

конкурсу-фестивалю «Діалог 

держав: партнерство в освіті».  

Наказ ДОН, листи 

ДОН. 

Січень –

квітень 

Здійснено організаційний супровід щодо координації 

районних етапів ХVІI загальноміського конкурсу-

фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті» під 

гаслом «Україна у світі – Україна у серці», присвячених 

до Дня Європи в місті Києві 

Підготовка відповідних звітів та 

сприяння проведенню заходів:  

- до Європейського тижня 

демократії;  

- щодо реалізації положень 

Комюніке 11-го засідання 

міжурядової українсько-

німецької комісії із 

співробітництва у справах 

осіб німецького походження, 

які проживають в Україні;  

- з нагоди відзначення Дня 

Європи в Україні тощо.  

Доручення КМДА, 

листи МОН України, 

листи ДОН. 

Протягом 

року 

Здійснено організаційні заходи щодо підготовки 

відповідних звітів та сприяння проведенню заходів: до 

Європейського тижня демократії; щодо реалізації 

положень Комюніке 11-го засідання міжурядової 

українсько-німецької комісії із співробітництва у 

справах осіб німецького походження, які проживають в 

Україні; з нагоди відзначення Дня Європи вУкраїні 

тощо. 

Опрацювання матеріалів щодо 

виїзду учнів закладів освіти, 

підпорядкованих ДОН, за 

кордон.  

Доручення КМДА, 

листи МОН України, 

листи ДОН. 

Протягом 

року 

Опрацювання нормативної бази щодо виїзду учнів 

закладів освіти за кордон. Через covid-19 опрацювання 

матеріалів щодо виїзду учнів закладів освіти, 

підпорядкованих ДОН, за кордон не проводилося. 

Збір, аналіз та узагальнення 

інформації про стан виконання 

Річної національної програми 

під егідою Комісії Україна – 

НАТО.  

Доручення КМДА, 

листи МЗС України. 

Протягом 

року 

Здійснено збір, аналіз та узагальнення інформації щодо 

звіту про стан виконання Річної національної програми 

під егідою Комісії Україна – НАТО. 
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2.3. Проведення 

щорічного  

загальноміського 

конкурсу на 

отримання грантів 

Київського міського 

голови в галузі 

освіти  

Підготовка наказу 

Департаменту освіти і науки 

«Про проведення щорічного 

загальноміського конкурсу на 

отримання грантів Київського 

міського голови у галузі освіти 

за напрямами «Заклад з ідеєю» 

та «Новий освітній простір» 

у 2021 році».  

Розпорядження 

Київського міського 

голови «Про 

запровадження 

щорічного 

загальноміського 

конкурсу на 

отримання грантів 

Київського міського 

голови в галузі 

освіти» від 16.08.2016 

№ 806.  

Підпрограма «Гранти 

міського голови» 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки».  

Червень  Здійснено організаційні заходи щодо проведення 

щорічного загальноміського конкурсу на отримання 

грантів Київського міського голови у галузі освіти за 

напрямами «Заклад з ідеєю» та «Новий освітній 

простір».  

Підготовлено наказ ДОН «Про проведення щорічного 

загальноміського конкурсу проєктів на отримання 

грантів Київського міського голови в галузі освіти за 

напрямами «Заклад з ідеєю» та «Новий освітній 

простір» у 2021 році» від 16.08.2021 № 123.  

Формування складу конкурсної 

комісії з визначення 

переможців та підготовка 

відповідного наказу.  

Липень – 

серпень  

Сформовано склад конкурсної комісії та підготовлено 

наказ Департаменту освіти і науки «Про утворення 

комісії з визначення переможців щорічного 

загальноміського конкурсу на отримання грантів 

Київського міського голови у галузі освіти за 

напрямами «Заклад з ідеєю» та «Новий освітній 

простір» у 2021 році» від 17.08.2021 № 126.  

За підсумками роботи конкурсної комісії підготовлено 

протокол засідання.  

Проведення конкурсу-

презентації проєктів з 

визначенням переможця.  

Вересень  Забезпечено здійснення організаційних заходів щодо 

проведення конкурсу онлайн та презентації проєктів 

учасниками.  

Підготовка проєкту 

розпорядження Київського 

міського голови «Про 

присудження грантів 

Київського міського голови в 

галузі освіти у 2021 році».  

Жовтень  Підготовлено проєкт та видано розпорядження 

Київського міського голови «Про присудження грантів 

Київського міського голови в галузі освіти у 2021 році» 

від 11.11.2021 № 985.  

2.4. Проведення 

освітніх заходів для 

управлінців та 

учнівської молоді  

Організація та проведення 

Серпневої конференції 

педагогічних, науково-

педагогічних працівників міста 

Києва.  

Наказ ДОН  Серпень  Здійснено організаційний супровід проведення 

щорічної Серпневої педагогічної конференції м. Києва 

"Освіта Києва: 30 років незалежності!".  

Забезпечено діджитал підтримку, розроблено 

платформу kyivosvita.com, здійснено підготовку 

візуальних матеріалів та інформаційного збірника.  

Організаційне забезпечення 

проведення освітнього 

фестивалю управлінської 

майстерності «Kyiv EdFest».  

Наказ ДОН  Березень, 

Жовтень 

Організовано та проведено тижневі освітні фестивалі 

управлінської майстерності «Kyiv EdFest» у змішаному 

(онлайн та офлайн) форматі у березні та жовтні.  

Участь у фестивалях взяли понад 1500 педагогів та 

керівників закладів освіти.  

Сприяння організації та 

проведенню Київського дитячо-

юнацького форуму «Менші 18 – 

Ми можемо більше».  

Наказ ДОН  Жовтень  Здійснено організаційний супровід проведення 

Київського дитячо-юнацького форуму «Менші 18 – 

Ми можемо більше». Зокрема розроблено лендингову 

сторінку форуму (kyivosvita.com/m18forum), здійснено 
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модерацію майстер-класу щодо обговорення 

цифрового середовища у місті Києві.   

3 Прогнозування 

та аналіз 

системи освіти  

3.1. Здійснення 

заходів щодо 

аналізу звітної 

інформації галузі 

«Освіта» та міських 

цільових програм  

Підготовка звіту про стан 

виконання Міської комплексної 

цільової програми «Освіта 

Києва. 2019 – 2023 роки»:   

- збір, аналіз та узагальнення 

інформації;  

- розміщення звіту про 

виконання Програми в 

Інформаційній системі 

моніторингу програм 

розвитку міста.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

затверджена 

рішенням Київської 

міської ради 

від 18.12.2018 

№ 467/6518.  

Щокварталу Забезпечено збір та узагальнення річного та 

щоквартальних звітів про виконання Міської 

комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 – 

2023 роки».  

Забезпечено внесення до Інформаційної системи 

моніторингу програм розвитку міста Києва інформації 

про виконання міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019 – 2023 роки».  

Здійснено звітування про виконання Програми до 

Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту 

фінансів, профільних комісій Київради.  

Підготовка звіту про стан 

виконання Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року у сфері 

освіти і науки:  

- збір, аналіз та узагальнення 

інформації;  

- розміщення звіту про 

виконання Програми в 

Інформаційній системі 

моніторингу програм 

розвитку міста.  

Стратегія розвитку 

міста Києва до 2025 

року, затверджена 

рішенням Київської 

міської ради від 

15.12.2011 

№ 824/7060 

(у редакції від 

06.07.2017 

№ 724/2886).  

Щокварталу  Забезпечено виконання Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року в галузі 

«Освіта».  

Узагальнено інформацію та сформовано квартальні та 

річні звіти про результати моніторингу та з оцінки 

результативності реалізації Плану заходів. Інформацію 

розміщено в Інформаційній системі моніторингу 

програм міста. Надіслано звітну інформацію до 

Департаменту економіки та інвестицій.  

Забезпечено збір, аналіз та узагальнення пропозицій 

для проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 

року. Взято участь у роботі робочої групи.  
Підготовка звіту про стан 

виконання Програми 

економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2021 – 

2023 роки:   

- збір, аналіз та узагальнення 

інформації;  

- розміщення звіту про 

виконання Програми в 

Інформаційній системі 

моніторингу програм 

розвитку міста.  

Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку м. Києва на 

2021 – 2023 роки.  

Щокварталу  Забезпечено збір, аналіз та узагальнення річного та 

щоквартальних звітів про виконання «Програми 

економічного та соціального розвитку міста Києва на 

2021 – 2023 роки».  

Забезпечено внесення до Інформаційної системи 

моніторингу програм розвитку міста Києва інформації 

про виконання «Програми економічного та соціального 

розвитку міста Києва на 2021 – 2023 роки».  

Здійснено звітування про виконання Програми до 

Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту 

фінансів, профільних комісій Київради. 

Підготовка та узагальнення 

звіту про виконання завдань 

Плану заходів  

на 2021 – 2023 роки з реалізації 

Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021 

– 2027 роки.  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 05.08.2020 № 695 

«Про затвердження 

Державної стратегії 

регіонального 

Двічі на рік Здійснено збір, узагальнення інформації та надіслано до 

Департаменту економіки та інвестицій: 

- звіт про виконання завдань Державної стратегії 

регіонального розвитку; 

- звіт з оцінки результативності реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку; 
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розвитку на 2021 – 

2027 роки». 

- інформаційно-аналітичну записку про основні 

результати соціально-економічного розвитку м. Києва, 

досягнуті у звітному періоді, що вплинули на 

виконання завдань Державної стратегії регіонального 

розвитку. 

Узагальнення інформаційних 

матеріалів про стан виконання 

Комплексної міської цільової 

програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості 

та споживчого ринку на 2019 – 

2022 роки.  

Комплексна міська 

цільова програма 

сприяння розвитку 

підприємництва, 

промисловості та 

споживчого ринку  

на 2019 – 2022 роки, 

затверджена 

рішенням Київської 

міської ради 

від 12.11.2019 

№ 59/7632. 

Щокварталу Здійснено збір, узагальнення інформації та надіслано до 

Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва звіт про результати виконання 

Комплексної міської цільової програми сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку на 2019 – 2022 роки.  

Узагальнення інформації та 

підготовка:  

- звіту про результати роботи 

Департаменту освіти і науки 

у 2021 році;  

- плану роботи Департаменту 

освіти і науки на 2022 рік.  

Положення про 

Департамент освіти 

і науки, затверджене 

розпорядженням 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) від 

10.07.2020 № 1027.  

Листопад –  

грудень  

Здійснено збір, аналіз та узагальнення інформації 

щодо формування:  

- звіту про роботу Департаменту освіти і науки у 2021 

році;  

- плану роботи Департаменту освіти і науки на 2022 

рік.  

Узагальнення інформації для 

підготовки щомісячних 

доповідей Президенту України.  

Доручення КМДА. Щомісяця  Здійснено збір, аналіз та узагальнення інформації для 

підготовки щомісячних доповідей Президенту України.   
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Управління капітальних видатків  

ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОСВІТИ  
 

№ 
Напрям 

діяльності 
Пріоритетні завдання Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

       

1 Моніторинг 

розвитку 

матеріально-

технічної бази 

закладів освіти 

міста 

1.1. Забезпечення 

належної підготовки 

закладів освіти до 

2021 – 2022 

навчального року та 

до роботи в осінньо-

зимовий період 

Моніторинг  виконання наказу ДОН про 

підготовку  закладів освіти міста Києва до 

нового 2021 – 2022 навчального року. 

Наказ ДОН від 26.02.2021 

№ 32. 

Протягом 

року  

Під час підготовки до нового  

2021 – 2022 навчального року 

відремонтовано 57 дахів, 37 фасадів, 

55 харчоблоків, замінено вікна 

у 32 закладах освіти. 

Моніторинг виконання розпорядження 

КМДА про підготовку міського 

господарства до осінньо-зимового періоду 

2021 – 2022 років. 

Розпорядження КМДА 

від 24.06.2021 № 1449. 

Квітень – 

жовтень 

Проведено моніторинг готовності 

міських установ та закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період 

2021 – 2022  років. 

Моніторинг та звітування КМДА  щодо 

стану мереж електро-, тепло-, 

водопостачання та дотримання 

температурного режиму в  закладах 

освіти. 

Січень –

квітень, 

жовтень –

грудень 

Для забезпечення безперебійної 

роботи закладів освіти в осінньо-

зимовий період проводився  щоденний 

моніторинг стану мереж тепло-, 

електро-, водопостачання та 

температурного режиму 

у приміщеннях закладів освіти 

(відповідна інформація щоденно 

надавалась до ДЖКІ та КМДА). 

Підготовка та надання інформації до 

Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури про завершення 

опалювального сезону 2020 – 2021 років у  

закладах освіти. 

Розпорядження КМДА 

від 31.03.2021 № 747. 

Квітень Управліннями освіти районних 

в місті Києві державних адміністрацій 

спільно з теплопостачальними 

організаціями  станом на 13.04.2021 

відключено опалення в закладах освіти 

(оперативну інформацію надіслано 

КМДА, ДЖКІ). 

Моніторинг підключення закладів освіти 

до мереж теплопостачання. 

Розпорядження КМДА від 

30.09.2021 № 2092 

Жовтень Управліннями освіти районних 

в місті Києві державних адміністрацій 

спільно з теплопостачальними 

організаціями  своєчасно підключено 

заклади освіти до систем 

теплопостачання (за заявками їх 

керівників). 
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Моніторинг кількості встановлених вузлів 

обліку теплової енергії в закладах освіти 

міста. 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 03.04.2017 № 275-р.  

Щомісяця 

до 5 числа 

Проведено моніторинг кількості 

встановлених вузлів обліку теплової 

енергії в закладах освіти міста. 

Моніторинг проведення капітальних 

ремонтів у закладах освіти.  

Розпорядження районних 

в місті Києві державних 

адміністрацій. 

Щомісячно Проводився моніторинг виконання 

капітальних ремонтів у закладах освіти 

05 та 20 числа кожного місяця. 

1.2. Проведення  

моніторингу розвитку 

інфраструктури 

закладів освіти міста 

Опрацювання детального плану території 

(ДПТ) у розрізі запроєктованих закладів 

освіти із подальшим наданням висновків 

щодо їх доцільності Департаменту 

містобудування та архітектури.  

Розпорядження КМДА. Протягом 

року 

Опрацьовано детальні плани території 

(ДПТ) у розрізі запроєктованих 

закладів освіти із подальшим наданням 

висновків щодо їх доцільності 

Департаменту містобудування та 

архітектури. 

Моніторинг стану оформлення права 

користування земельними ділянками 

закладів освіти.  

Рішення КМР 

від 24.12.2009 № 908/2977 

(зі змінами). 

Протягом 

року 

Проведено моніторинг стану 

оформлення права користування 

земельними ділянками закладів освіти. 

Моніторинг встановлення паркувальних 

стійок біля закладів освіти (підготовка 

переліку, його погодження та  пропозицій 

щодо внесення змін до розпорядження).  

Розпорядження КМДА 

від 23.01.2020 № 79 

(зі змінами). 

Протягом 

року 

Проведено моніторинг встановлення 

паркувальних стійок біля закладів 

освіти (підготовка переліку, його 

погодження та  пропозицій щодо 

внесення змін до розпорядження). 

2 Будівництво 

нових та 

реконструкція 

існуючих 

закладів освіти 

2.1. Проведення 

моніторингу 

виконання програми 

Президента «Велике 

будівництво» у 2021 

році  

Аналіз виконання та звітування 

Міністерству розвитку громад та 

територій України, Офісу Президента 

України та секретаріату КМУ щодо 

будівництва, реконструкції закладів 

освіти, включених до програми «Велике 

будівництво» у 2021 році. 

Доручення Офісу 

Президента України. 

Протягом 

року 

Проведено аналіз виконання та 

прозвітовано Міністерству розвитку 

громад та територій України, Офісу 

Президента України та секретаріату 

КМУ щодо будівництва, реконструкції 

закладів освіти, включених до 

програми «Велике будівництво» у 

2021 році. 

2.2. Проведення 

моніторингу 

виконання Програми 

економічного і 

соціального розвитку 

м. Києва на 2021 рік  

Аналіз стану виконання Програми 

економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2021 рік.  

Розпорядження КМДА. Протягом 

року 

Проведено  аналіз стану виконання 

Програми економічного і соціального  

розвитку м. Києва на 2021 рік. 

Розгляд пропозицій районних 

в місті Києві державних адміністрацій 

до проєкту Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 

2022 рік у галузі «Освіта».  

Розпорядження КМДА. Протягом 

року 

Опрацьовано пропозиції замовників 

будівництва щодо включення об’єктів 

до проєкту бюджету м. Києва на 

2022 рік по галузі «Освіта». 

Розгляд та погодження планових завдань 

на будівництво і реконструкцію закладів 

освіти.  

Розпорядження КМДА. Протягом 

року 

Розглянуто, в частині що стосується, 

планові завдання на будівництво 

і реконструкцію закладів освіти.   

2.3. Розгляд проєктів 

для участі в 

конкурсному відборі 

інвестиційних 

Аналіз та формування проєктів для участі 

в конкурсному відборі інвестиційних 

програм за рахунок коштів ДФРР.  

Постанова КМУ 

від 18.05.2015 № 196 

(зі змінами). 

Лютий –

травень 

Проведено аналіз та подано пропозиції 

для участі в конкурсному відборі 

інвестиційних програм за рахунок 

коштів ДФРР. 
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програм за рахунок 

коштів ДФРР  

Подання проєктів через онлайн-

платформу ДФРР для участі 

в конкурсному відборі інвестиційних 

програм за рахунок коштів державного 

бюджету.  

Постанова КМУ 

від 18.05.2015 № 196 

(зі змінами). 

Лютий –

травень 

Подано проєкти через онлайн-

платформу ДФРР для участі 

в конкурсному відборі інвестиційних 

програм за рахунок коштів державного 

бюджету. 

2.4. Проведення 

моніторингу 

виконання  Міської 

комплексної цільової 

програми «Освіта 

Києва. 2019 – 2023 

роки»  

Моніторинг розвитку мережі закладів 

дошкільної освіти шляхом їх будівництва 

та реконструкції.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Дошкільна освіта».  

Травень –

серпень 

Проведено моніторинг будівництва та 

реконструкції закладів дошкільної 

освіти.  

Моніторинг  будівництва та реконструкції 

закладів загальної середньої освіти.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта».  

Травень –

серпень 

Проведено моніторинг будівництва та 

реконструкції закладів загальної 

середньої освіти.  

 

Моніторинг будівництва та реконструкції 

закладів позашкільної освіти.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта».  

Травень –

серпень 

Проведено моніторинг будівництва та 

реконструкції закладів позашкільної 

освіти.  

 

3 Упровадження 

енергозберігаю

чих заходів у 

закладах освіти 

3.1. Проведення 

моніторингу 

виконання 

енергозберігаючих 

заходів у закладах 

освіти  

Аналіз виконання ремонтних робіт, 

передбачених проєктом 

термомодернізації в закладах бюджетної 

сфери у 2021 році.  

Розпорядження КМДА 

від 04.05.2012 № 711. 

Березень –

жовтень 

Проведено аналіз виконання 

ремонтних робіт, передбачених 

проєктом термомодернізації 

в закладах бюджетної сфери  

у 2021 році.  

4 Охорона праці, 

безпека 

життєдіяльност

і 

4.1. Забезпечити 

створення в районних 

управліннях освіти, 

закладах  освіти міста 

Києва ефективної 

системи управління з 

питань охорони 

праці, безпеки 

життєдіяльності, 

профілактики 

травматизму під час 

освітнього процесу 

Моніторинг травматизму на виробництві 

та підготовка статистичного звіту МОНУ,  

Державному комітету статистики 

України.  

Закон України «Про 

охорону праці». 

Постава КМУ 

від 17.04.2019 № 337. 

Наказ МОНУ 

від 11.08.2020 № 1037. 

Січень 

лютий 

Проведено моніторинг травматизму на 

виробництві та надано  статистичний 

звіт МОНУ (25.02.2021). 

 

Моніторинг травматизму під час 

освітнього процесу в закладах освіти міста 

Києва та підготовка статистичного звіту 

МОНУ.  

Наказ МОНУ 

від 16.05.2019 № 659. 

Наказ МОНУ 

від 11.08.2020 № 1037. 

Січень 

лютий 

Проведено моніторинг травматизму 

під час освітнього процесу в закладах 

освіти міста Києва та підготовлено 

статистичний звіт МОНУ за формою 

6/ОП/НВ  (25.02.2021). 

Моніторинг та підготовка статистичного 

звіту МОНУ про стан невиробничого 

травматизму із смертельними наслідками 

серед вихованців, учнів міста Києва.  

Наказ МОНУ 

від 11.08.2020 № 1037. 

 

Липень,  

січень 

Проведено моніторинг та підготовлено 

статистичний звіт МОНУ про стан 

невиробничого травматизму із 

смертельними наслідками серед 

вихованців, учнів міста Києва за 

формою 6/ОП/НВСН (25.02.2021,  

06.07.2021). 

Моніторинг та підготовка статистичного 

звіту МОНУ про пожежі, що сталися 

в закладах освіти м. Києва, та наслідки від 

них.  

Наказ МОНУ 

від 11.08.2020 № 1037. 

 

Липень,  

січень 

Проведено моніторинг та підготовлено 

статистичний звіт МОНУ про пожежі, 

що сталися у закладах освіти м. Києва, 
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та наслідки від них за формою 

6/ОП/ПБ (04.01.2021,  06.07.2021). 

Моніторинг та підготовка звіту МОНУ 

про дорожньо-транспортні пригоди, що 

сталися за участю водіїв 

автотранспортних засобів, 

підпорядкованих закладам освіти, та 

наслідки від них.  

Наказ МОНУ 

від 11.08.2020 № 1037. 

 

Липень,  

січень 

Проведено моніторинг та підготовлено 

статистичний звіт МОНУ про 

дорожньо-транспортні пригоди, що 

сталися за участю водіїв 

автотранспортних засобів, 

підпорядкованих закладам освіти, та 

наслідки від них за формою 6/ОП/ДТП 

(04.01.2021,  06.07.2021). 

Моніторинг стану роботи закладів освіти 

міста з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та підготовка проєкту 

наказу за підсумками 2020 року. 

Закон України «Про 

охорону праці». 

Постава КМУ 

від 17.04.2019 № 337. 

Наказ МОНУ 

від 26.12.2017 № 1669. 

Наказ МОНУ 

від 16.05.2019 № 659. 

Наказ МОНУ 

від 11.08.2020 № 1037. 

Лютий 

липень 

Проведено моніторинг стану роботи 

закладів освіти міста з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності за 

підсумками 2020 року та І кварталу 

2021 року. Узагальнену довідку 

надіслано начальникам РУО та 

керівникам закладів освіти, 

підпорядкованим (лист ДОН 

від 19.07.2021 № 063-4841). 

5 Інші напрями  Розгляд  листів, скарг, звернень громадян,  

депутатських запитів,  робота 

з нормативними документами 

Положення про відділ. Протягом 

року 

Опрацьовано листи, скарги, звернення 

громадян, депутатські запити, що 

надійшли на виконання до відділу. 
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ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ  
 

№ 
Напрям 

діяльності 
Пріоритетні завдання Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу   

Інформація  

про виконання 

       

1 Забезпечення 

рівного 

доступу до 

дошкільної 

освіти 

1.1. Забезпечення 

розвитку мережі 

закладів дошкільної 

освіти шляхом їх 

будівництва і 

реконструкції  

Моніторинг розвитку мережі закладів 

освіти.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Дошкільна освіта». 

Щомісяця  У робочому порядку, протягом року, 

було здійснено моніторинг розвитку 

мережі закладів освіти та рівня 

забезпечення належного технічного 

стану об’єктів, аналіз необхідності 

капітальних ремонтів приміщень, 

шляхом отримання відповідної 

інформації від районних  

в місті Києві державних 

адміністрацій та безпосередньо 

робочих нарад, що були здійснені для 

отримання повного розуміння 

технічного стану об’єктів, що давало 

змогу об’єктивно планувати 

капітальні видатки на рік. 

1.2. Забезпечення 

архітектурної 

доступності ЗДО, їх 

належного санітарно-

технічного стану, 

капітальний ремонт 

приміщень,  басейнів, 

що тривалий час не 

функціонують 

Моніторинг рівня забезпечення 

належного технічного стану об’єкту, 

аналіз необхідності капітальних ремонтів 

приміщень. 

Щомісяця 

2 Створення 

сучасного 

освітнього 

середовища 

2.1. Забезпечення 

будівель ЗДО 

обладнанням 

харчоблоків  

Моніторинг першочергових об’єктів ЗДО 

для забезпечення будівель обладнанням 

харчоблоків. 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Дошкільна освіта» та 

«Повна загальна середня 

освіта». 

Щокварталу  У робочому порядку спільно 

з районними управліннями освіти й 

закладами освіти та враховуючи 

інформацію, що надавалась для 

наповнення ІАС «Карта освітніх 

потреб» здійснено моніторинг стану 

харчоблоків об’єктів ЗДО та 

першочергових об’єктів ЗЗСО щодо 

капітального ремонту зі зміною 

обладнань. 

2.2. Проведення 

капітальних ремонтів 

у ЗЗСО із заміною 

обладнання  

Моніторинг проведення капітальних 

ремонтів у ЗЗСО із заміною обладнання 

(заміна вікон, ремонт приміщень, 

харчоблоків, спортивних та актових залів, 

бібліотечних приміщень, придбання та 

облаштування ігрових майданчиків, 

розвивальних локацій, створення 

медіатеки тощо). 

Щокварталу 

2.3. Створення 

комплексу із 10 

ФАБРИК-КУХОНЬ 

та переобладнання 

374 об'єктів видачі 

готових страв 

Моніторинг створення комплексу 

ФАБРИКИ-КУХОНЬ та переобладнання 

374 об’єктів видачі готових страв.  

Щомісяця  Отримано інформацію від районних 

в місті Києві державних 

адміністрацій, щодо розміщення 

комплексу «Фабрик-кухонь» та 

орієнтовні об’єкти для його 

реалізації.  

У зв’язку з обмеженим 

фінансуванням на поточний рік 

створення комплексу «Фабрик-
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кухонь» та переобладнання об’єктів 

видачі готових страв було 

перенесено до актуальності його 

потреби. 

3 Створення 

умов для 

забезпечення 

територіальної 

доступності 

освіти та 

виконання 

нормативів 

наповнюваност

і класів 

3.1. Будівництво та 

реконструкція ЗЗСО  

Моніторинг та аналіз першочергових 

об’єктів на будівництво та реконструкцію 

ЗЗСО. 

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Повна загальна середня 

освіта.  

Протягом 

року  

У робочому порядку здійснено 

моніторинг першочергових об’єктів 

на будівництво та реконструкцію 

ЗЗСО для точного формування 

проєкту Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 

2022 рік. 

4 Будівництво, 

реставрація та 

реконструкція 

закладів освіти 

4.1. Виконання робіт, 

покладених на 

проєктування нового 

будівництва, 

реставрації та 

реконструкції 

закладів освіти. 

Розгляд завдань на проєктування 

будівництва та реконструкції закладів 

освіти. 

Положення про відділ.  Щомісяця За поточний рік було розглянуто 

17 проєктів завдань на проєктування 

та будівництво, реконструкції 

закладів освіти.  

4.2. Проведення робіт 

з нового будівництва, 

реставрації та 

реконструкції 

закладів освіти. 

Моніторинг та аналіз стану виконання 

робіт з нового будівництва, реставрації та 

реконструкції закладів освіти. 

Положення про відділ.  Щомісяця У робочому порядку здійснено 

моніторинг стану виконання робіт 

будівництва та реконструкції 

закладів освіти для аналізу 

виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва 

на 2021 рік. 

4.3. Розгляд проєктів 

детальних планів 

територій та надання 

висновку в межах 

своїх повноважень  

Аналіз проєктів детальних планів 

територій та надання висновку їх стану. 

Положення про відділ.  Щомісяця В робочому порядку розглянуто 

проєкти детальних планів територій. 

5 Підготовка 

пропозицій до 

проєкту 

Програми 

економічного 

та соціального 

розвитку 

5.1. Формування 

переліку об’єктів 

будівництва та 

реконструкції 

закладів освіти та 

підготовка 

пропозицій до 

проєкту Програми 

економічного та 

соціального розвитку 

Аналіз стану виконання Програми 

економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2021 рік, розгляд пропозицій 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій до проєкту на 2022 рік 

у галузі «Освіта».  

Рішення КМР 

від 12.12.2019 № 455/8082.  

Протягом 

року  

Протягом року, в робочому порядку 

розглядались надані до 

Департаменту заявки на 

фінансування об’єктів, що включені 

до Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 

2021 рік та моніторинг освоєння 

коштів бюджету міста Києва в галузі 

освіта. 
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5.2. Аналіз стану та 

тенденцій 

економічного та 

соціального розвитку 

в галузі «Освіти» 

Визначення пріоритетів, розроблення 

напрямів розвитку інфраструктури освіти 

та здійснення підготовки пропозицій.  

Положення про відділ. Щокварталу  У робочому порядку визначено 

пріоритети, розроблені напрями 

розвитку інфраструктури освіти та 

в межах компетенції підготовлені 

пропозиції. 

6 Розвиток та 

вдосконалення 

матеріально- 

технічної бази 

закладів освіти 

6.1. Упровадження 

Інформаційно-

аналітичної бази 

«Карта освітніх 

потреб»  

Контроль за виконанням наказу ДОН про 

впровадження Інформаційно-аналітичної 

бази «Карта освітніх потреб». 

Наказ ДОН від 05.07.2019 

№ 154.  

Постійно На виконання наказу ДОН 

від 05.07.2019 № 154 протягом року 

зібрано, спільно з РУО м. Києва 

близько 4 млн показників, що складає 

80% від загального обсягу робіт по 

збору та аналізу технічного стану та 

матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти.  

До кінця поточного року роботи по 

збору інформації буде завершено 

у повному обсязі. 

Координація роботи шляхом виконання 

заходів з поліпшення системи освіти за 

рахунок впровадження інноваційних 

систем і технологій. 

Положення про відділ.  Постійно 

Аналіз технічного стану закладів освіти. Наказ ДОН від 05.07.2019 

№ 154. 

Постійно 

Аналіз матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти. 

Наказ ДОН від 05.07.2019 

№ 154. 

Постійно 

Розгляд  листів, скарг, звернень громадян,  

депутатських запитів,  робота 

з нормативними документами. 

Положення про відділ. Протягом 

року 

Протягом року було розглянуто та 

підготовлено відповіді на листи, 

скарги, звернення громадян та 

депутатські запити, що надійшли до 

Департаменту. 

Розроблено проєкти розпоряджень, 

наказів, розглянуто титули на 

об’єкти будівництва. 
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Управління персоналу та правового забезпечення 

ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

№ 
Напрям діяльності та пріоритетні 

завдання 
Заходи 

На виконання якого нормативно-

правового акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу   

Інформація  

про виконання 

 

1 Юридичний супровід реалізації 

міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2019 – 

2023 роки»  

Проведення правової експертизи 

проєктів розпоряджень КМДА, рішень 

КМР та наказів ДОН. 

Положення про Департамент 

освіти і науки.  

Протягом 

року 

Проведено правову експертизу  рішення 

Київської 

міської ради «Про внесення змін до 

Міської комплексної цільової  програми 

«Освіта Києва.2019-2023 роки» 

затвердженої рішенням  Київської 

міської ради від 18 грудня 2018 року № 

467/6518 

Здійснення правової експертизи 

проєктів розпоряджень КМДА, рішень 

КМР.  

Положення про Департамент 

освіти і науки, Положення про 

відділ правового забезпечення.  

Протягом  

року 

Здійснено правову експертизу: 

рішень Київради – 36; 

розпоряджень КМДА - 747 з них  626 з 

питань ліцензування,  

розпоряджень КМГ- 1 

Здійснення правової експертизи та 

візування наказів ДОН.  

Положення про відділ правового 

забезпечення.  

Протягом 

року 

Здійснено правову експертизу 1050 

наказів, з них 166 наказів з основної 

діяльності, 884 –кадрових. 

Підготовка та подача звітів до 

ЦМУМЮ м. Києва про видані 

Департаментом освіти і науки накази.  

Лист ГУЮ у м. Києві від 

08.11.2010 № 1113/10/12-10.  

Протягом 

року 

Підготовлено та подано до 

Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції  

(м .Київ) 11 звітів про видані 

Департаментом освіти і науки накази 

Проведення систематизації 

нормативно-правових актів  ДОН за 

2020 рік.  

Положення про відділ правового 

забезпечення.  

Протягом 

року 

Проведено систематизацію нормативно-

правових актів за 2020 рік  за 

результатами якої видано наказ 

Департаменту освіти і науки 

Участь у перевірках закладів освіти з 

питань, що належать до компетенції 

ДОН.  

Положення про Департамент 

освіти і науки, Положення про 

відділ правового забезпечення.  

Протягом 

року 

Забезпечено участь представників 

відділу у 1 перевірці закладів освіти та 

районних управлінь освіти 

Правова експертиза господарських 

договорів.  

Положення про відділ правового 

забезпечення.  

Протягом 

року 

Здійснено правову експертизу 47 

господарських договорів  та 5 

додаткових угод до  укладених раніше 

договорів 

2 Забезпечення нормотворчої 

діяльності та законодавчої 

Правовий аналіз проєктів нормативно-

правових актів та надання пропозицій 

до них.  

Положення про відділ правового 

забезпечення, Порядок роботи із 

законопроєктами та іншими 

Протягом 

року 

Протягом звітного періоду здійснювався 

правовий аналіз проєктів нормативно-

правових актів. 
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ініціативи  в межах передбаченого 

КМДА планом 

нормативно-правовими актами у 

виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській 

державній адміністрації), 

затверджений 25.06.2013 №1032 

3 Здійснення методичного 

керівництва юридичних служб 

управлінь освіти районних 

державних адміністрацій м. Києва 

та підвідомчих установ та 

організацій  

Інформаційне забезпечення 

юридичних служб управлінь освіти та 

підвідомчих установ та організацій з 

правових питань.  

Положення про відділ правового 

забезпечення. 

Протягом 

року 

Скеровано 2 інформаційних листів до 

районних управлінь освіти, постійно 

надавалась методична допомога 

працівникам підвідомчих організацій 

4 Організація претензійно-позовної 

роботи, здійснення аналізу і 

ведення  

обліку цієї роботи  

Підготовка та оформлення претензій у 

разі виявлення порушень при 

виконанні договорів. 

Положення про відділ правового 

забезпечення.  

Протягом 

року 

Проаналізовано та завізовано 47 

договорів. Порушень при виконанні 

договорів не виявлено. 

5 Позовна робота, представництво 

інтересів у судах 

Підготовка та оформлення позовних 

заяв  та інших процесуальних 

документів. 

Положення про відділ правового 

забезпечення.  
Протягом 

року 

Підготовлено 1 позовну заяву до суду в 

інтересах Департаменту освіти і науки та 

підготовлено всі необхідні процесуальні 

документи по 43 судових справах. 

Представництво в судових інстанціях. Положення про відділ правового 

забезпечення.  
Протягом 

року 

Здійснено представництво по 43судових 

справах в судових інстанціях 

Підтримка бази судових справ. Положення про відділ правового 

забезпечення.  
Протягом 

року 

Всі судові справи, стороною, або в якості 

третьої особи в яких є Департамент 

освіти і науки занесені до бази, яка 

постійно оновлюється.  

Звітування про судові справи. Положення про відділ правового 

забезпечення.  
Щомісячно Щомісячно подавались звіти до 

юридичного управління апарату 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) про судові справи 

6 Роз'яснення з питань застосування 

законодавства, надання правових 

консультацій з питань, що 

належать до компетенції 

Департаменту освіти і науки  

Надання методичної допомоги 

працівникам ДОН, керівникам 

закладів освіти м. Києва, 

підпорядкованих ДОН.  

Положення про відділ правового 

забезпечення.  
Постійно 

 

Працівниками відділу постійно 

надавались консультації керівникам 

закладів освіти, підпорядкованих ДОН 

та працівникам ДОН. 

Надання роз`яснень та пропозицій 

щодо застосування законодавства, що 

регулює питання ліцензування 

освітньої діяльності. 

Положення про відділ правового 

забезпечення.  
Постійно Постійно надавались роз`яснення щодо 

законодавства, що регулює питання 

ліцензування, надавались пропозиції в 

ході підготовки розпоряджень стосовно 

ліцензування, працівники відділу 

прийняли участь у перевірках вимог 

ліцензійних умов у 2суб`єктів 

господарювання. 
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7 Здійснення заходів щодо 

організації підвищення кваліфікації 

працівників  відділу правового 

забезпечення 

Підвищення кваліфікації працівників 

відділу в Київському міському центрі 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій (за 

потреби). 

Закон України «Про державну 

службу».  

Відповідно 

до плану 

Київського 

міського 

Центру 

Прийняли участь в тимчасових 

короткотривалих семінарах: 

Мордалевич І.І. – 22.01.2020; 

Овдієнко Г.М. – 12.07.2021; 07.10.2021  

Хандога Д.О. – 21.05.2021; 14-

15.06.2021; 19.07.2021  

Медведчук Н.З. – 07.10.2021  

Участь в нарадах та семінарах, що 

проводяться юридичним управлінням 

апарату КМДА (за потреби). 

Закон України «Про державну 

службу».  

Протягом 

року 

Працівники відділу взяли участь в 

нарадах та семінарах, що проводились 

юридичним управлінням апарату КМДА 

Участь у семінарах ЦМУМЮ м. 

Києва. 

Закон України «Про державну 

службу».  

Протягом 

року 

Працівники відділу взяли участь в  

семінарах Центральному 

міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції (м. Київ).  

8 Перевірка стану правової роботи 

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА 

КИЄВА» 

Перевірка стану правової роботи КНП 

«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА 

КИЄВА». 

Положення про відділ правового 

забезпечення.  

Листопад Проведено перевірку.  

9 Робота по запобіганню та 

виявленню корупції у 

Департаменті освіти і науки 

Планування окремих заходів по 

запобіганню та виявленню корупції.  

Посадові обов’язки.  Протягом 

року  

Заходи по запобіганню та виявленню 

корупції здійснювались відповідно до 

плану. 

Надання звітів в Управління з питань 

запобігання та протидії корупції.  

Посадові обов’язки.  Протягом 

року 

Щоквартально надавались звіти з питань 

запобігання та протидії корупції в 

Управління з питань запобігання та 

протидії корупції 

Листування з питань запобігання та 

виявлення корупції.  

Посадові обов’язки  Протягом 

року 

Відповідно до посадових обов`язків 

здійснювалось листування з питань 

запобігання та виявлення корупції 
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ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

№ 
Напрям 

діяльності 

Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

На виконання якого 

нормативно-

правового акту 

проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу   

Інформація  

про виконання 

 

1 Методична 

робота, інші 

заходи в освіті  

1.1. Забезпечення 

закладів освіти 

міста Києва 

педагогічними 

працівниками  

Формування замовлення на молодих 

спеціалістів – випускників педагогічних 

закладів вищої освіти відповідно до заявок 

управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій.  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

–2023 роки», підпрограма 

«Підготовка фахівців, 

наукових, науково-

педагогічних  та 

робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовка кадрів за 

регіональним 

замовленням».  

Січень –

березень 

 

 

 

 

 

 

- Проведено моніторинг щодо 

потреби управлінь освіти районних в 

місті Києві державних адміністрацій 

у педагогічних працівниках – 

випускниках Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

для закладів освіти міста Києва. 

- Протягом травня 2021 року взято 

участь в онлайн заходах Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

з метою адресного сприяння 

працевлаштуванню випускників 

педагогічних спеціальностей. 

- 05 травня 2021 року взято участь у 

Ярмарку вакансій Національного 

педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

- У вересні 2021 року здійснено 

моніторинг забезпечення закладів 

освіти міста Києва педагогічними 

кадрами. На початок 2021-2022 

навчального року у закладах освіти 

міста були наявними були 1800 

вакансій педагогічних працівників. 

Частково вакансії вдалося закрити за 

рахунок випускників та студентів 

старших курсів Київського 

університету імені Бориса Грінченка, 

які переведені на індивідуальну 

форму навчання.  

- Підготовлено наказ Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 

05 листопада 2021 року № 177 «Про 

виплату одноразової адресної 

Участь у розподілі випускників 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка та Київського університету 

імені  

М.П. Драгоманова, які навчалися за 

державним замовленням.  

Травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг забезпечення закладів освіти 

міста педагогічними кадрами до початку 

навчального року.  

Серпень-

вересень 



78 

грошової допомоги 9 випускникам 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка у 2021 році»; 

- Взято участь у засіданнях комісії 

щодо підготовки фахівців, наукових, 

науково-педагогічних  та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів за 

регіональним замовленням. 

1.2. Забезпечення 

якісного відбору, 

розстановки та 

оновлення 

керівного складу 

закладів освіти 

Комплектування закладів освіти 

керівними кадрами.  

Закон України «Про повну 

загальну середню освіту», 

наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

28.03.2018  № 291, рішення 

Київської міської ради від 

20.06.2017 № 438/2660, 

розпорядження Київського 

міського голови від 

13.06.2018 № 383.  

Лютий –

березень  

 

Проведено наради з працівниками 

управлінь освіти РДА з питань 

комплектування закладів освіти 

керівними кадрами. 

Проведення відбору на заміщення 

вакантних посад керівників закладів 

дошкільної та  загальної середньої освіти.  

Липень –

жовтень 

- Підготовлено листи-попередження 

керівникам закладів освіти про 

закінчення терміну дії строкового 

трудового договору; 

- здійснено організаційні заходи 

щодо проведення відбору на 

заміщення вакантних посад 

керівників закладів загальної 

середньої освіти. За результатами 

проведення 3 конкурсів вперше 

призначено 37 керівників ЗЗСО; 

- здійснено організаційні заходи 

щодо проведення відбору на 

заміщення вакантних посад 

керівників закладів дошкільної 

освіти. За результатами конкурсу 

вперше призначено 12 керівників 

ЗДО; 

- підготовлено 49 проєктів наказів 

про вперше призначених  керівників 

закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти. 

Проведення конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад керівників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти.  

Липень –

серпень  

Підготовлено проєкти наказів про 

призначення 7 керівників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

1.3. Стимулювання 

професійного 

розвитку освітян 

столиці 

Нагородження переможців та лауреатів 

конкурсу «Вчитель року».  

Закон України «Про 

державні нагороди», наказ 

МОНУ від 30.07.2013 № 

1047, рішення Київської 

Травень –

вересень 

 

Відзначено 36 переможців, лауреатів 

та учасників ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2021», з 

них: 

- переможців за  І-ІІІ місця – 15 осіб; 
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міської ради від 24.02.2005 

№ 122/2698.  

- учасників – 21 особу. 

Переможців та лауреатів відзначено 

Подяками Київського міського 

голови та грошовими преміями у 

розмірі: 

за І місце – 24 000 грн 

за ІІ місце – 18 000 грн 

за ІІІ місце – 12 000 грн. 

Учасників конкурсу відзначено 

Подяками Департаменту освіти і 

науки та преміями від Київської 

міської організації Профспілки 

працівників освіти і науки. 

Підготовка нагородних матеріалів до 

урочистостей з нагоди:  

Міжнародного жіночого дня;  

Міжнародного дня шкільних бібліотек;  

Дня захисника України;  

Дня працівників освіти;  

Дня дошкілля; 

Дня позашкілля;  

ювілеїв тощо 

Січень –

листопад 

За сумлінну працю 

відзначено 2724 працівників галузі 

освіти міста Києва: 

1. Нагородами Міністерства 

освіти і науки України відзначено 

139 осіб: 

- нагрудним знаком «Василь  

Сухомлинський» – 31 особу; 

- нагрудним знаком «Відмінник 

освіти» – 29 осіб; 

- Почесною грамотою – 9 осіб; 

- Грамотою – 27 осіб; 

- Подякою – 43 особи. 

2. Нагородами Київського 

міського голови відзначено 297 осіб: 

- Подякою Київського міського 

голови – 223 особи; 

- Почесною грамотою Київського 

міського голови – 52 особи; 

- Медаллю «Честь. Слава. Держава» 

– 5 осіб; 

- Нагрудним знаком «Знак Пошани» 

–  17 осіб. 

3. Нагородами Департаменту 

освіти і науки відзначено 2288 осіб: 

- нагрудним знаком «Відмінник 

столичної  освіти» – 89 осіб; 

- Почесною грамотою – 327 осіб; 

- Грамотою - 622 особи; 

- Подякою – 1250 осіб. 
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1.4. Атестація 

педагогічних 

працівників та 

керівних кадрів 

закладів освіти 

міста Києва 

Забезпечення роботи атестаційної комісії 

ІІІ рівня Департаменту освіти і науки.  

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників, затверджене 

наказом МОНУ від 

06.10.2010 № 930 (із 

внесеними змінами).  

Протягом 

року  

За звітний період здійснено 

організаційні заходи щодо атестації 

керівників та працівників закладів 

освіти міста Києва. 

За результатами роботи 

атестаційною комісією у квітні 2021 

року: 

- проведено атестацію 257 керівників 

закладів освіти (100 % від плану). З 

них: ЗДО – 136; ЗЗСО – 101; ЗПО – 

20.; 

- атестовано  43 педагогічних 

на  присвоєння кваліфікаційної 

категорії спеціаліст вищої  категорії» 

та/або педагогічного звання або про 

відповідність   працівника   раніше   

присвоєній кваліфікаційній 

категорії   «спеціаліст  вищої  катего

рії»,  та/або  відповідність 

працівника раніше присвоєному 

педагогічному званню. З них: 

- 432 - педагогічних 

працівники закладів фахової 

передвищої освіти; 
- 11 - педагогічних 

працівників закладів освіти, 

підпорядкованих Департаменту 

освіти і науки. 

2 Забезпечення 

виконання 

Закону України 

«Про державну 

службу», 

Кодексу законів 

про працю 

України, 

антикорупційног

о законодавства, 

актів і доручень 

Президента 

України з питань 

формування та 

реалізації 

2.1. Формування 

складу державних 

службовців 

Департаменту та 

робота з ним  

Аналіз якісного та кількісного складу 

державних службовців Департаменту.  

Закон України «Про 

державну службу».  

Щоквартальн

о 

Підготовлено щоквартальний та  

річний звіт якісного та кількісного 

складу державних службовців. 

Проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

службовців категорій «Б» і «В» 

Департаменту за результатами 2021 року 

та затвердження висновків щодо 

оцінювання результатів службової 

діяльності в порядку, визначеному 

Законом України «Про державну службу».  

Надання консультаційної допомоги 

учасникам оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

службовців за 2021 рік. 

Закон України «Про 

державну службу», 

постанова Кабінету 

Міністрів України від 

23.08.2017 № 640.  

Жовтень, 

листопад 

Здійснено організаційні заходи щодо  

визначення якості виконання 

поставлених завдань для 60 

державних службовців 

Департаменту освіти і науки.  

Проведено оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

службовців категорій «Б» і «В» 60 

державних службовців 

Департаменту освіти і науки. 

Проведено консультації щодо 

оформлення бланків оцінювання 
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державної 

кадрової 

політики, 

постанов 

Кабінету 

Міністрів 

України, наказів 

Національного 

агентства 

України з питань 

державної 

служби, та інших 

нормативно-

правових актів 

щодо добору, 

розстановки, 

використання та 

підвищення 

кваліфікації 

кадрів 

результатів службової діяльності 

державних службовців за 2021 рік. 

Підготовлено проєкт наказу про 

визначення результатів виконання 

завдань державних службовців 

Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), які 

займають посади державної служби 

категорій «Б» і «В» у 2021 році. 

Визначення у встановленому порядку 

завдань та ключових показників 

результативності, ефективності та якості 

службової діяльності державних 

службовців Департаменту  

Грудень Здійснено організаційні заходи щодо 

визначення завдань та ключових 

показників результативності, 

ефективності та якості службової 

діяльності державних службовців 

Департаменту на 2022 рік. 
Складення індивідуальної програми 

підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців 

Департаменту, які займають посаду 

державної служби категорії «Б» або «В», 

на 2022 рік.  

Узагальнено інформацію про  

індивідуальну програму підвищення 

рівня професійної компетентності 

державних службовців 

Департаменту, які займають посаду 

державної служби категорії «Б» або 

«В», на 2022 рік. 

Організація роботи щодо підвищення 

рівня професійної компетентності 

державних службовців Департаменту за 

професійними програмами та на 

короткотермінових семінарах згідно із 

затвердженим планом-графіком навчань.  

Протягом 

року 

Згідно із затвердженим планом-

графіком навчань у 2021 році 

проведено чотири загальні 

короткострокові програми, в яких 

брали участь 55 державних 

службовців Департаменту освіти і 

науки: 

˗ Запобігання корупції в 

публічному управлінн (05.02.2021);  

˗ Організація діловодства в 

органах влади (21.04.2021); 

˗ Робота в команді (12.07.2021); 

˗ Конфлікти, стреси, 

маніпулювання в управлінській 

діяльності (25.10.2021). 
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2.2. Прогнозування 

розвитку персоналу, 

заохочення 

працівників до 

службової кар'єри, 

підвищення рівня їх 

професійної 

компетентності   

Визначення потреби в професійному 

навчанні (підготовка пропозиції для 

включення в план-графік на 2022 рік про 

потребу державних службовців у 

професійному навчанні )   

Закон України «Про 

державну службу», 

постанова Кабінету 

Міністрів України від 

26.11.2019 № 211-19.  

Серпень  Узагальнено та підготовлено 

пропозиції щодо потреб у 

підвищенні кваліфікації державних 

службовців Департаменту освіти і 

науки на 2022 рік. 

Організація проведення конкурсів на 

зайняття вакантних посад державної 

служби.  

Протягом 

року 

Проведено 2 добори на період дії 

карантину на  посади державної 

служби категорії «В». За 

результатами добору укладено 

контракти про проходження 

державної служби з 2 особами. 

Проведено 15 конкурсів на посади 

державної служби категорії «Б» та 

«В». За результатами конкурсів було 

призначено 10 осіб. 

Здійснення обліку військовозобов’язаних 

і призовників та бронювання 

військовозобов’язаних у Департаменті.  

Закон України «Про 

державну службу», 

постанова Кабінету 

Міністрів України від 

25.03.2016 № 243  

Січень Відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 04 лютого 

2020 року № 128 «Про стан 

військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних за 2019 рік та 

завдання на 2020 рік» проведено збір 

та узагальнення звітів про 

чисельність військовозобов’язаних, 

які заброньовані відповідно до 

переліків посад і професій, у 

закладах освіти державної та 

комунальної форми власності, які 

розміщені на території міста Києва. 

3 Забезпечення 

виконання 

Закону України 

«Про військовий 

обов’язок і 

військову 

службу» 

3.1. Організація та 

ведення військового 

обліку призовників і 

військовозобов’язан

их  

 Закон України «Про 

військовий обов’язок і 

військову службу», 

постанова Кабінету 

Міністрів України від 

07.12.2016 № 921.   

Протягом 

року 

У 2021 році ведення обліку 

військовозобов’язаних здійснюється 

у відповідності до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 921. 

Зокрема, проведено: 

- перевірку військових документів 

при прийнятті на роботу;  

- інформування 

військовозобов’язаних щодо 

приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства України 

військово-облікових документів; 

- підготовлено повідомлення РТЦК 

та СП про зміни облікових даних при 

прийнятті або звільненні працівників 

Департаменту освіти і науки;  
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- у жовтні-листопаді проведено 

звірку особових карток форми П-2 

військовозобов’язаних працівників з 

обліковими даними РТЦК та СП. 

Відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 24 

травня 2021 року № 1146 «Про деякі 

питання перевірки стану військового 

обліку призовників і 

військовозобов’язаних державних 

органів, підприємств, установ та 

організацій на території міста Києва 

у 2021 році»  взято участь у перевірці 

стану військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних 

державних органів, підприємств, 

установ та організацій на території 

міста Києва відповідно до плану. 

Підготовка щорічного звіту про 

чисельність працюючих та заброньованих 

військовозобов'язаних у Департаменті.  

Грудень  Підготовлено звіт до 

Шевченківського РТЦК та СП про 

чисельність військовозобов’язаних 

та стан ведення військового обліку у 

Департаменті освіти і науки. 
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Управління економіки і фінансів  

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ УСТАНОВ ОСВІТИ ТА ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ  
 

№ 
Напрям 

діяльності 

Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу   

Інформація  

про виконання 

1 Фінансово-

економічне 

забезпечення. 

Складання 

фінансово-

економічної 

документації                 

на 2021 рік 

1.1.Забезпечення 

розробки 

фінансово-

економічної 

документації         

на 2021 рік 

Складання мережі розпорядників і одержувачів 

коштів Департаменту освіти і науки. 

Наказ Міністерства 

фінансів України  від 

28.1.2002 № 57 

Січень Складено мережу розпорядників і 

одержувачів коштів на 2021 рік. 

Складання та аналіз планів по мережі, штатах та 

контингентах установ, що фінансуються з 

міського бюджету (планові показники, фактичні 

показники). 

Доручення КМДА від 

02.04.2014 № 054-4-2-

07/1192  

Січень, 

щорічно 

Складено та проаналізовано плани по 

мережі, штатах та контингентах 

установ, що фінансуються з міського 

бюджету 

Складання бюджету в розрізі кодів 

функціональної та економічної класифікації 

видатків на 2021 рік закладів міського 

підпорядкування. 

Бюджетний кодекс 

України, Закон України 

«Про Державний бюджет» 

(на відповідний рік) 

Січень Складено бюджет на 2021 рік закладів 

міського підпорядкування. 

Формування та складання помісячного розпису 

видатків на рік по закладах міського 

підпорядкування та в розрізі функціональної та 

економічної класифікації видатків на 2021 рік у 

програмі «ЄІСУБ ВМ».  

Січень Сформовано помісячний розпис 

видатків на 2021 рік по закладах 

міського підпорядкування. 

Аналіз, складання розрахунків та обґрунтувань 

до кошторисів доходів і видатків закладів 

міського підпорядкування на 2021 рік. 

Січень ‒ 

травень 

 

Розраховано  кошториси доходів і 

видатків закладів міського 

підпорядкування. 

Складання тарифікаційного списку працівників 

апарату Департаменту освіти і науки на 2021 рік.  

Наказ Міністерства 

фінансів України  від 

28.1.2002 № 57 

Січень Складено тарифікаційні списки 

працівників апарату Департаменту 

освіти і науки на 2021 рік. 

Складання штатного розпису працівників 

Департаменту освіти і науки  на 2021 рік. 

Січень Складено та затверджено штатний 

розпис працівників Департаменту 

освіти і науки  на 2021 рік. 

Аналіз, перевірка правильності складання та 

узгодження тарифікаційних списків та штатних 

розписів по підпорядкованих установах та 

закладах. 

Накази Міністерства 

фінансів України  від 

28.01.2002 № 57 та 

Міністерства освіти 

України від 15.04.1993 № 

102 

Січень, 

квітень, 

вересень,  

грудень  

 

Проаналізовано та перевірено 

тарифікаційні списки та штатні 

розписи по підпорядкованих установах 

та закладах Департаменту. 

Формування помісячного розпису видатків  на 

2021 рік по бюджетних програмах.  

Бюджетний кодекс 

України, Закон України 

«Про державний бюджет» 

(на відповідний рік)  

Січень Сформовано помісячні розписи 

видатків  на 2021 рік по бюджетних 

програмах. 
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Формування в програмі 1-С «Бюджет міста» 

зведеного та індивідуального кошторису, планів 

асигнувань доходів та видатків загального та 

спеціального фондів міського бюджету. 

Наказ Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 836.  

Січень – 

лютий 
Виконано. 

Розробка, складання та затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік наказів 

(програма 1-С). 

Січень –

лютий 
Складено та затверджено паспорти 

бюджетних програм на 2021 рік.  

Планова структура заробітної плати на 2021 рік 

у розрізі категорій та видів виплат. Внесення у 

програму 1-С «Бюджет міста». 

Доручення КМДА.  Лютий Виконано. 

2 Складання 

звітності, 

контроль 

виконання 

бюджету 

 

2.1. Забезпечити 

вчасне 

складання 

бюджетної 

звітності та 

здійснити аналіз 

виконання 

бюджету в галузі 

«Освіта» 

Підготовка та подання до Департаменту 

економіки та інвестицій зведеного річного звіту 

за 2020 рік про виконання міської комплексної 

цільової програми «Освіта Києва. 2019 – 2023 

роки» в частині фінансування. 

Рішення Київської міської 

ради від  29.10.2009 № 

520/2589.  

Січень – 

лютий 

Підготовлено та подано до  

Департаменту економіки та інвестицій 

зведений річний звіт за 2020 рік про 

виконання міської комплексної 

цільової програми «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки» в частині 

фінансування. 

Виконання Територіальної угоди між 

виконавчим органом Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

Об’єднанням організацій роботодавців м. Києва 

«Федерація роботодавців м. Києва» та 

Об’єднанням профспілок, організацій 

профспілок у м. Києві «Київська міська рада 

профспілок». 

Доручення КМДА.  Щомісяця Виконано. 

Звіт про виконання паспортів бюджетних 

програм за 2020 рік (1-С «Бюджет міста»).  

Порядок казначейського 

обслуговування місцевих 

бюджетів.  

Січень – 

лютий 

Підготовлено звіт про виконання 

паспортів бюджетних програм за 2020 

рік. 

Формування та подання до Департаменту 

економіки та інвестицій щомісячного звіту про 

виконання «Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2021 рік» у 

частині капітального ремонту. 

Рішення Київської міської 

ради.  

Щомісяця  Сформовано звіт про виконання 

«Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 

2021 рік» у частині капітального 

ремонту. 

Формування щодекадного звіту про підготовку 

закладів освіти до нового навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період на 2021рік у 

галузі «Освіта». 

Посадові обов’язки.   Квітень – 

грудень 

Сформовано щодекадний звіт про 

підготовку закладів освіти до нового 

навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період на 2021рік у галузі 

«Освіта». 

Підготовка інформації щодо чисельності 

працівників підпорядкованих закладів та установ 

освіти. 

Доручення КМДА.  26 січня Виконано. 

Підготовка інформації щодо видатків по 

бюджетних програмах. 

26 січня, 

щокварталу 

Виконано. 
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Інформація про видатки на реалізацію ст.57 

Закону України «Про освіту». 

До 26 січня, 

щокварталу 

Виконано. 

Аналіз харчування по установах, 

підпорядкованих закладів                              освіти 

м. Києва. 

До 26 січня, 

щокварталу 

Сформовано в програмі ЄІСУБ та 

подано до Департаменту фінансів 

КМДА звіт з виконання бюджетної 

програми за показниками. 

Інформація про виконання бюджету м. Києва по 

галузі «Освіта» за 2020 рік. 

Січень – 

лютий 

Підготовлено звіт про виконання 

бюджету м. Києва по галузі «Освіта» 

за 2020 рік. 

Інформація щодо фактичних видатків по 

заробітній платі закладів освіти (Структура 

заробітної плати установ та закладів міського 

підпорядкування у програмі 1-С). 

Доручення КМДА від 

21.02.2014 № 054-4-1-

10/732.  

Щокварталу Виконано. 

Аналіз показників до паспортів бюджетних 

програм. 

Посадові обов’язки.   Щокварталу Підготовлено щоквартальні звіти. 

Звіт щодо стану розрахунків за спожиті 

енергоносії. 

Лист Департаменту 

фінансів від 06.02.2013  

№ 054-3-3-04/541 

Щомісяця Підготовлено звіти за спожиті 

енергоносії. 

Участь у впровадженні рішення Київської 

міської ради «Про затвердження Порядку 

здійснення видатків на дошкільну освіту в місті 

Києві на основі базового фінансового нормативу 

бюджетної забезпеченості». 

Рішення КМР від 

13.09.2018 №1369/5433 

Щотижня Упроваджено базово-фінансовий 

норматив бюджетної забезпеченості. 

Подекадний контроль про стан фінансування 

заробітної плати. 

Доручення КМДА від 

18.11.2013 № 054-4-2-

04/6067.  

Щомісяця 

 

Заробітна плата виплачувалась 

своєчасно та в повному обсязі. 

Інформація щодо фактичних видатків по 

заробітній платі закладів освіти (Структура 

заробітної плати установ освіти міського 

підпорядкування в програмі 1-С).  

Доручення КМДА від 

21.02.2014 № 054-4-1-

10/732. 

Щокварталу Заробітна плата виплачувалась 

своєчасно та в повному обсязі. 

Звіт про дотримання лімітів споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи в межах, 

затверджених у розрізі галузей обґрунтованих 

лімітів споживання.  

Розпорядження КМДА від 

25.02.2015 № 166.  

Щомісяця Виконано. 

Контроль за укладенням договорів за кожним 

видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, 

установлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів 

обґрунтованих лімітів споживання з 

урахуванням необхідності дотримання жорсткої 

економії коштів.  

Наказ про ліміти 

споживання енергоносіїв.   

Щомісяця Виконано. 
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Узагальнення щоквартальних  та щорічних 

звітів. 

Розпорядження КМДА  

від 02.07.2015 № 643.   

Щокварталу, 

щороку 

Підготовлено щоквартальні звіти. 

Звіт щодо споживання енергоносіїв 

підпорядкованих закладів освіти КП «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. 

Києва».  

Наказ Департаменту 

житлово-комунальної 

інфраструктури КМДА від 

27.03.2015 № 17-ОД. 

Щомісяця Підготовлено щомісячні звіти. 

Звіт щодо стану розрахунків за спожиті 

енергоносії. 

Лист Департаменту 

фінансів від 30.01.2013  

№ 054-3-3-04/400 

Щомісяця Підготовлено щомісячні звіти. 

Підготовка інформацій щодо чисельності 

працівників підпорядкованих закладів та установ 

освіти. 

Доручення КМДА від 

19.06.2015 р.  

№ 054-4-1-07/1998 

Щокварталу Виконано. 

Аналіз звітів з виконання та ефективного 

витрачання бюджетних коштів районними 

управліннями освіти та закладами міського 

підпорядкування (Програмний модуль 1-С).  

Щомісяця Підготовлено щомісячні звіти. 

Контроль про стан фінансування закладів 

загальної середньої та закладів професійно-

технічної освіти.  

Щомісяця 

 

Виконано 

Здійснення моніторингу реалізації та 

фінансування громадських проєктів-переможців 

за результатами конкурсного відбору.  

 

Положення про 

громадський бюджет міста 

Києва (рішення КМР від 

22.12.2016  

№ 787/1791). 

Протягом 

року 

Підготовлено щомісячні та 

щоквартальні звіти. Загальноміські 

проєкти громадського бюджету 2021 

року реалізовані. 

3 Складання 

статистичної 

звітності 

3.1.Забезпечення 

складання 

затвердженої 

статистичної 

звітності 

Складання звіту за формою Ф.2-ТР 

(автотранспорт).  

Згідно з планом 

статистичних робіт.  

До 19 січня Виконано. 

Звіт про прийом учнів до ПТНЗ м. Києва (Ф.6-

В-профтех.) 

Листи МОНУ.  Червень – 

жовтень 

Виконано. 

Звіт про підготовку ПТНЗ м. Києва до нового 

навчального року (Ф.7-В-профтех.) 

Листи МОНУ.  Липень –

жовтень 

Виконано. 

Складання звітів 

-Ф.3 профтех;  

-Ф.8-В-профтех. 

Наказ Держкомстату 

України і МОНУ від 

03.08.00 № 259/364 та від 

23.07.99 № 264 

До 11 січня Звіти підготовлено та подано до 

Міністерства освіти і науки України. 

Звіт про виконання плану по штатах і 

контингентах  (Ф.3-2 профтех.).  

Наказ Мінфіну України.  До 23 січня Виконано. 

Аналітичний супровід статистичної звітності 

відповідно до плану статистичних робіт 

Відповідно до плану 

статистичних робіт МОНУ.  

Протягом 

року 

Статистичні звіти сформовано та 

подано до Міністерства освіти і науки 

України. 

4 Забезпечення 

фінансово-

Підготовка розпорядчих документів (проєктів 

рішень, розпоряджень, наказів  тощо).  

Посадові обов’язки.  Протягом 

року 

Виконано. 
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економічної 

діяльності  

4.1.Забезпечення 

виконання 

бюджету 

Здійснення поточної роботи по виконанню 

бюджету апарату ДОН.  

Постійно Виконано. 

Проведення нарад з фінансово-економічними 

службами районних управлінь освіти і 

підпорядкованих установ та закладів освіти.  

Протягом 

року 

Проведено наради з фінансово-

економічними службами РУО і 

підпорядкованих установ та закладів 

освіти в онлайн-форматі. 

Формування та надання замовлень на 

фінансування до Департаменту фінансів.  

План асигнувань на 2021 

рік.  

Протягом 

року 

Підготовлено відповідні заявки на 

фінансування до Департаменту 

фінансів КМДА. 

Здійснення фінансування видатків згідно з 

кошторисними призначеннями.  

Бюджетний кодекс 

України.  

Протягом 

року 

Профінансовано видатки згідно з 

кошторисними призначеннями. 

Складання змін до розподілу показників 

зведених кошторисів доходів та видатків та 

зведених планів асигнувань із загального фонду 

державного бюджету.  

Наказ Мінфіну України від 

28.01.02 № 57.  

Протягом 

року 

Виконано. 

Підготовка аналітично-інформаційних 

матеріалів з питань організації харчування в 

частині фінансово-економічних питань у галузі 

«Освіта» (розрахунки, моніторинг, аналіз, 

обґрунтування, інформація до нарад тощо) 

Постійно Підготовлено відповідні матеріали до 

нарад, презентацій тощо. 

Розрахувати вартість натурального 

продуктового набору в день за нормами 

харчування в закладах дошкільної, загаьної 

середньої освіти згідно з наданими Головним 

управлінням статистики  

у м. Києві цінами 

Протягом 

рокуабо за 

необхідності 

Розраховано вартість харчування. 

Розрахувати вартість натурального 

продуктового набору в день у грошовому 

забезпеченні для харчування учнів і студентів із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та направити 

інформацію керівникам закладів вищої освіти за 

їх запитом. 

1 січня,  

1 вересня 

Розраховано вартість харчування. 

Контроль стану фінансування для забезпечення 

харчуванням у закладах освіти міста та 

підготовка аналітичних матеріалів 

На 1, 10, 20 

число місяця 

Протягом року здійснювався контроль 

стану фінансування харчування у 

закладах освіти міста. 

Підготовка аналітично-інформаційних 

матеріалів із питань заробітної плати та штатних 

нормативів у галузі «Освіта» (розрахунки, 

моніторинг, аналіз, обґрунтування, інформація 

до нарад тощо). 

Постійно Виконано. 

5 Формування бюджету на 2022 рік Проведення розрахунків та підготовка 

аналітичних матеріалів до проєкту бюджету на 

Бюджетний кодекс 

України, Закон України 

Липень ‒ 

грудень 

Сформовано розрахунки до проєкту 

бюджету на 2022 рік. 
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2022 по Департаменту освіти і науки та 

підпорядкованих установах та закладах.   

«Про Державний бюджет» 

(на відповідний рік).  

Розробка бюджетних запитів на 2022 рік  по 

бюджетних програмах  за програмно-цільовим 

методом (у програмі 1-С «Бюджет міста») та їх 

коригування 

Вересень ‒ 

грудень 

Виконано. 

6 Аналіз фінансування галузі 

«Освіта» у розрізі підпрограм 

Підпрограми: «Професійний розвиток 

педагогічних працівників міста Києва»; 

«Дошкільна освіта»;  «Повна загальна середня 

освіта»; «Інклюзивна та спеціальна освіта»; 

«Позашкільна освіта»; «Мистецька освіта»; 

«Підготовка фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовка кадрів за 

регіональним замовленням»;  «Професійна 

(професійно-технічна) освіта»;  «Фахова 

передвища, вища освіта і наука»; «Єдиний 

інформаційно-освітній простір закладів освіти»; 

«Гранти міського голови».  

 МКЦП «Освіта Києва            

2019 – 2023 роки».  

Щокварталу Здійснено фінансування в межах 

кошторисних призначень. 

 

  



90 

СЕКТОР ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР  

№ 
Напрям  

діяльності 
Пріоритетні завдання та заходи 

На виконання якого нормативно-

правового акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

1 Організаційне 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

діяльності 

1.1. Організація та проведення тендерних 

процедур згідно з річним планом закупівель 

Закон України «Про публічні закупівлі» Протягом 

року 

Організовано та проведено спрощені 

та допорогові закупівлі згідно з річним 

планом та додатком до річного плану 

закупівель. 

1.2. Планування здійснення процедур 

закупівель відповідно до затвердженого 

кошторису, фінансового плану 

Закон України «Про публічні закупівлі», 

Наказ Департаменту освіти і науки  

Січень  Здійснено спрощені та допорогові 

закупівлі відповідно до затвердженого 

кошторису, фінансового плану. 
 

 

 

 

 

  



91 

ВІДДІЛ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
 

№ Напрям діяльності 
Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

 

1 Робота зі 

зверненнями 

громадян  

1.1. Забезпечення 

конституційного 

права громадян на 

звернення до 

органів 

виконавчої влади 

та посадових осіб 

цих органів щодо 

реалізації або 

захисту їх 

законних прав та 

інтересів.  

Моніторинг організації роботи управлінь 

освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій зі зверненнями громадян. 

Закон України «Про 

звернення громадян», Указ 

Президента України 

від 07.02.2008 № 109/2008 

«Про першочергові заходи 

щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного права на 

звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого 

самоврядування». 

Згідно 

з графіком 

Відповідно до графіка проведення 

перевірок організації роботи зі 

зверненнями громадян та 

дотримання вимог нормативно-

правових актів, що регламентують 

роботу зі зверненнями в управліннях 

освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій та 

в структурних підрозділах 

і підпорядкованих установах 

Департаменту на 2021 рік, 

затвердженого директором 

Департаменту 15.12.2020, проведені 

перевірки в: управлінні освіти 

Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації, управлінні 

освіти Шевченківської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації, управлінні освіти 

Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації, управлінні 

Солом’янської районної державної 

адміністрації, Київському палаці 

дітей та юнацтва, в КНП «ОСВІТНЯ 

АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА». 

Аналіз заяв та звернень громадян за 

2020 рік.  

05 січня Лист Департаменту від 05.01.2021 

№ 063-34: за період з 01.01.2020 до 

31.12.2020 безпосередньо до 

Департаменту освіти і науки 

надійшло 555 звернень громадян, 

з них: 540 звернень від громадян 

надійшло поштою; 15 звернень – на 

особистому прийомі; 

403 звернення – через органи влади, 

з них 18 – від Кабінету Міністрів 

України. 



92 

У звітному періоді опрацьовано 

101 колективне звернення громадян, 

з них розглянуто 37 скарг та 518 заяв. 

Усього за звітний період звернулося 

20371 громадян. 

Аналіз звернень громадян за І квартал 

2021 року.  

08 квітня Лист Департаменту від 08.04.2021 

№ 063-2492: за період з 01.01.2021 до 

31.03.2021 до Департаменту освіти і 

науки надійшло 190 звернень 

громадян, з них: 71 звернення 

громадян надійшло безпосередньо 

до Департаменту освіти і науки; 

119 звернень – через органи влади, 

з них 6 – від Кабінету Міністрів 

України. 

У звітному періоді опрацьовано 

44 колективні звернення громадян, 

9 скарг та 181 заява. Усього за 

звітний період звернулося 

3249 громадян. 

Аналіз звернень громадян за І півріччя 

2021 року.  

05 липня Лист Департаменту від 05.07.2021 

№ 063-4576: за період з 01.01.2021 до 

30.06.2021 до Департаменту освіти і 

науки надійшло 403 звернення 

громадян, з них: 116 звернень 

громадян надійшло безпосередньо до 

Департаменту освіти і науки; 

287 звернень – через органи влади, з 

них 9 – від Кабінету Міністрів 

України. 

У звітному періоді опрацьовано 

94 колективні звернення громадян, 

13 скарг та 390 заяв. Усього за 

звітний період звернулося 

9523 громадянина.  

Аналіз звернень та заяв громадян за 

9 місяців 2021 року.  

06 жовтня Лист Департаменту від 06.10.2021 

№063-6411: за період з 01.01.2021 до 

30.09.2021 до Департаменту освіти 

і науки надійшло 568 звернень 

громадян, з них: 158 звернень 

громадян надійшло безпосередньо до 

Департаменту освіти і науки; 

410 звернень – через органи влади, 
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з них 14 – від Кабінету Міністрів 

України. 

У звітному періоді опрацьовано 

135 колективних звернень громадян, 

18 скарг та 550 заяв. Усього за 

звітний період звернулося 

12230 громадян. 

Підготовка аналітичних матеріалів та 

статистичної звітності щодо стану роботи 

зі зверненнями громадян за 2021 рік.  

31 грудня Аналітичні матеріали та статистична 

звітність будуть підготовлені та 

направлені до управління з питань 

звернень громадян по закінченню 

звітного періоду. 

2 Прозорість та 

відкритість органів 

виконавчої влади 

2.1. Забезпечення 

реалізації 

державної 

інформаційної 

політики 

Проаналізувати надходження запитів від 

представників засобів масової інформації. 

Закони України «Про 

інформацію», «Про 

порядок висвітлення 

діяльності органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

в Україні засобами масової 

інформації», Указ 

Президента України 

№ 47/2017 «Про рішення 

Ради національної безпеки 

і оборони України 

від 29.12.2016 «Про 

Доктрину інформаційної 

безпеки України», 

розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації «Про 

інформаційно-

телекомунікаційну 

систему «Єдиний веб-

портал територіальної 

громади міста Києва». 

До 1 грудня За звітній період до Департаменту 

освіти надійшло 423 запити від ЗМІ, 

з них 35 – безпосередньо до 

Департаменту. 

Висвітлення інформації про роботу 

Департаменту в частині, що стосується.  

Постійно Інформація про діяльність 

Департаменту освіти і науки 

висвітлюється на офіційному сайті 

Департаменту 

(https://don.kyivcity.gov.ua/), на 

сторінках в соціальних мережах 

Facebook та Instagram, на каналах 

Telegram, YouTube, SoundCloud. 

2.2. Забезпечення 

права громадян на 

доступ до 

публічної 

інформації 

Аналіз надходження запитів на доступ до 

публічної інформації за критеріями: від 

кого, яким шляхом, відповідність запиту 

законодавству «Про доступ до публічної 

інформації».  

Закон України «Про доступ 

до публічної інформації». 

До 1 грудня Проаналізовано 345 запитів на 

доступ до публічної інформацію, 

з яких 205 надійшло поштою, 132 – 

від органів влади, 7 – поштою та  

1 – власноруч. 

https://don.kyivcity.gov.ua/
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3 Створення 

сучасної моделі 

реалізації 

основних напрямів 

позашкільної 

освіти щодо 

формування 

ключових 

компетентностей 

дітей та учнівської 

молоді, поширення 

неформальної 

освіти  

3.1. Розвиток 

державно-

громадського 

управління 

освітою шляхом 

проведення 

тематичних 

заходів 

ХІХ Міжнародний фестиваль-конкурс 

дитячо-юнацької журналістики «Прес-

весна на Дніпрових схилах».  

МКЦП «Освіта Києва. 2019 

– 2023 роки», підпрограма 

«Позашкільна освіта». 

21-23 травня Із 21 до 23 травня відбувся 

XІХ Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна на 

Дніпрових схилах» в онлайн-форматі 
https://youtu.be/S2CpT8_svW4 

https://youtu.be/GjyYitKdP34 

https://youtu.be/lhcn0fjZ-hk 

https://youtu.be/j27823chpTk 

https://youtu.be/DPfG8HI2yew 

Київський дитячо-юнацький форум 

«МЕНШІ 18 – МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ!».  

05 листопада 5 листопада відбувся VI Київський 

дитячо-юнацький форум «МЕНШІ 

18 – МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ!» 

в онлайн-форматі, у якому взяли 

участь понад 2500 учасників 

https://youtu.be/0-epsPMZB_8. 

500 учасників взяли участь 

у майстер-класах, дискусіях та 

воркшопах, понад 100 учасників 

взяли участь в онлайн-грі «Мій 

Київ», де потрібно було відповісти на 

25 питань про столицю України на 

різну тематику 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/11762

.html. 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/m1

82021.html 

 

 

  

https://youtu.be/S2CpT8_svW4
https://youtu.be/GjyYitKdP34
https://youtu.be/lhcn0fjZ-hk
https://youtu.be/j27823chpTk
https://youtu.be/DPfG8HI2yew
https://youtu.be/0-epsPMZB_8
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СЕКТОР КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЛІЦЕНЗІАТАМИ ВИМОГ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

№ Напрям діяльності 
Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

 

1 Ліцензування 

освітньої 

діяльності закладів 

освіти 

1.1. Забезпечення 

реалізації 

державної 

політики у сфері 

ліцензування 

освітньої 

діяльності закладів 

освіти.  

Прийом від уповноважених представників 

дозвільного центру документів на 

здійснення ліцензування освітньої 

діяльності.  

Закон України «Про 

ліцензування видів 

господарської діяльності», 

розпорядження КМДА 

від 09.06.2016 № 406 «Про 

ліцензування освітньої 

діяльності у сферах 

загальної середньої та 

дошкільної освіти 

в місті Києві» (у редакції 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

від 03.10.2018 № 1794),  

Закон України «Про 

основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». 

Протягом 

року 

Прийнято 216 ліцензійних заяв 

(справ) від уповноважених 

представників дозвільного центру на 

здійснення ліцензування освітньої 

діяльності. 

Здійснення організаційних заходів щодо 

отримання закладами освіти ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності.  

Протягом 

року 

Здійснено організаційні заходи щодо 

отримання  суб’єктами 

господарювання ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності:  

- надано 550 консультацій, 

роз’яснень суб’єктам 

господарювання, з питань 

ліцензування освітньої діяльності; 

- підготовлено інформаційні 

матеріали з питань ліцензування 

освітньої діяльності з метою 

оприлюднення на офіційному веб-

сайті Департаменту освіти і науки.  

Контроль за додержанням ліцензіатами 

ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності в установленому 

законодавством порядку.  

Протягом 

року 

 

 

 

 

12.04.2021-

30.04.2021 

Проведено 1 позапланову перевірку 

здійснення контролю за 

додержанням ліцензіатами 

виконання ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

Проведено Державною 

регуляторною службою України 

планову перевірку додержання 

виконавчим органом Київської 

міської ради (Київською державною 

адміністрацією) вимог законодавства 

у сфері ліцензування освітньої 

діяльності. 

Надання звітів ЦНАП, ДРСУ.  Розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

Щокварталу Надано звіти до ЦНАП, ДРСУ, 

Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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Надання консультацій, роз’яснень та 

пропозицій щодо питання ліцензування 

освітньої діяльності.  

державної адміністрації) 

від 09.06.2016 № 406 «Про 

ліцензування освітньої 

діяльності у сферах 

загальної середньої освіти 

та дошкільної освіти 

в місті Києві» (у редакції 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

від 03.10.2018 № 1794).  

Протягом 

року 

Надано консультації, роз’яснення та 

пропозиції  з питань ліцензування 

освітньої діяльності Міністерству 

економіки України, Державній 

регуляторній службі України, 

Міністерству освіти і науки України, 

Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва. 

Підготовка проєктів розпоряджень 

з видачі ліцензій.  

Протягом 

року 

Підготовлено проєкти розпоряджень 

про видачу ліцензії на провадження 

освітньої діяльності: 

- 718 для комунальних закладів 

освіти; 

- 185 для приватних закладів освіти. 

Облік виданих ліцензій. Протягом 

року 

Здійснено облік виданих ліцензій. 

Забезпечення  розгляду скарг, заяв, 

звернень громадян та запитів з питань 

ліцензування.  

Протягом 

року 

Забезпечено  розгляд скарг, заяв, 

звернень громадян та запитів із 

питань ліцензування. 

Звіт щодо видачі документів дозвільного 

характеру.  

Закон України «Про 

ліцензування видів 

господарської діяльності».  

Щокварталу Підготовлено звіт щодо видачі 

документів дозвільного характеру. 

Звіт щодо видачі документів дозвільного 

характеру за підсумками 2021 року.  

До 30 січня Підготовлено проєкт звіту щодо 

видачі документів дозвільного 

характеру за підсумками 2021 року. 
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ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ  
 

№ 

Напрям 

діяльності. 

Пріоритетні 

завдання 

Заходи 
На виконання якого нормативно-правового акту 

проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

 

1 Бухгалтерський 

облік та звітність 

Департаменту 

освіти і науки.  

Забезпечення 

поточного 

бухгалтерського 

обліку 

фінансово-

господарської 

діяльності 

Департаменту 

освіти і науки 

1.1.    Контроль за забезпеченням 

організації бухгалтерського обліку 

фінансово-господарської 

діяльності і своєчасного складання 

фінансової та бюджетної звітності 

Департаменту освіти і науки. 

Опрацювання первинних 

документів: здійснення обліку та 

контролю розрахунків за 

бюджетними та фінансовими 

зобов’язаннями з підприємствами, 

організаціями та установами в 

межах кодів функціональної та 

економічної класифікації видатків, 

затверджених кошторисом на 

бюджетний рік – забезпечення 

відображення операцій за 

розрахунками з дебіторами та 

кредиторами. 

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015  

№ 922-VIII (зі змінами);  

- Закон України «Про гуманітарну допомогу», зі змінами 

від 22.10.1999 № 1192-XIV; 

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження 

форм документів у сфері державних закупівель»;  

- Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання 

здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт 

і послуг, що закуповуються за бюджетні кошт»; 

- Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 «Про граничні 

суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 

комп’ютерів державними органами, а також 

установами та     організаціями, які утримуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів» (зі змінами); 

- Порядок здійснення допорогових закупівель, 

затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав України» 

від 13.04.2016 № 35 на виконання  п.13 протоколу № 6 

розширеного засідання Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25.09.2018; 

- Наказ Міністерства фінансів України (далі – МФУ) 

від 12.10.2012 № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі» (121 «Основні засоби», 

122 «Нематеріальні активи», 123 «Запаси» зі змінами); 

- Наказ МФУ від 23.01.2015 № 11 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 

для суб’єктів державного сектору» («Основні засоби», 

«Нематеріальні активи», «Запаси» «Облікова політика» 

зі змінами); 

- Наказ МФУ від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження 

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі» (зі змінами);  

Щоденно Здійснено контроль за організацією 

бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності 

Департаменту, складання фінансової 

та бюджетної звітності. 

1.2. Розрахунок загальної суми 

заборгованості (фінансових 

зобов’язань) та окремо за видами 

заборгованості в розрізі кодів 

функціональної та економічної 

класифікації видатків для 

подальшого їх відображення 

у Звітах за загальним та 

спеціальним фондами. 

Щомісяця, до 

10 числа 

місяця 

наступного за 

звітним 

На підставі  сформованих показників 

заборгованості щомісячно надано звіти 

через систему доступу до електронної 

звітності  

АС  «Є-Звітність» до Головного 

управлінні Державної казначейської 

служби України в місті Києві. 

1.3. Розрахунок касових та 

фактичних видатків, надходження 

та залишку коштів на загальних та 

спеціальних рахунках у розрізі 

кодів функціональної та 

економічної класифікації видатків 

для подальшого їх занесення до 

Звітів. 

Протягом 

року в міру 

необхідності,  

формування 

оборотів 

щомісячно 

На підставі  сформованих сум 

фактичних видатків щомісячно надано 

звіти через систему доступу до 

електронної звітності  

АС «Є-Звітність» до Головного 

управлінні Державної казначейської 

служби України в місті Києві. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/922-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/922-19
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1.4. Забезпечення дотримання 

штатної, фінансової і касової 

дисципліни, правильність 

установлення посадових окладів, 

витрачання фонду заробітної плати;  

- здійснення нарахування 

заробітної плати працівникам, 

контроль за витрачанням фонду 

оплати праці та його аналіз; 

- забезпечення своєчасного 

правильного і законного 

оформлення первинних документів 

для нарахування заробітної плати 

працівникам; 

- ведення особових рахунків 

працівників; 

- здійснення контролю 

правильності оформлення листків 

про тимчасову непрацездатність та 

інших документів, що 

підтверджують право на 

відсутність працівника на роботі та 

їх лічильна обробка. 

- Наказ МФУ від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження 

деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського 

обліку в державному секторі» (зі змінами); Порядок 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

в державному секторі;  

- Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського 

обліку для відображення операцій з активами, 

капіталом та зобов’язаннями розпорядниками 

бюджетних коштів та державними цільовими фондами;  

- Наказ МФУ від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження 

Інструкції щодо застосування економічної класифікації 

видатків бюджету та Інструкції щодо застосування 

класифікації кредитування бюджету» (зі змінами);  

- Наказ МФУ від 02.04.2014 № 372 «Про затвердження 

Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та 

зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського 

обліку бюджетних установ» (зі змінами);  

- Наказ МФУ від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» 

(зі змінами);  

- Наказ МФУ України від 17.06.2015  № 572 «Про 

затвердження типових форм для відображення 

бюджетними установами результатів інвентаризації»;  

- Наказ МФУ України  від 08.09. 2017 № 755 «Про 

затвердження типових форм меморіальних ордерів, 

інших облікових регістрів суб’єктів державного 

сектору та порядку їх складання»;  

- Наказ МФУ України  від 29.06. 2017 № 604 «Про 

затвердження форм карток і книг аналітичного обліку 

суб’єктів державного сектору та порядку їх 

складання»;  

- Наказ МФУ України  від 13.09. 2016 № 818 «Про 

затвердження типових форм з обліку та списання 

основних засобів суб’єктами державного сектору та 

порядку їх складання»;  

- Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації (далі за текстом – КМДА) від 19.02.2003 

№ 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, 

установ та організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва»  

(зі змінами та доповненнями);  

Щоденно Забезпечено дотримання штатної, 

фінансової і касової дисципліни, 

правильність установлення посадових 

окладів, витрачання фонду заробітної 

плати та своєчасне правильне і законне 

оформлення первинних документів 

для нарахування заробітної плати 

працівникам. Здійснено контроль 

правильності оформлення листків про 

тимчасову непрацездатність та інших 

документів, що підтверджують право 

на відсутність працівника на роботі та 

їх лічильна обробка. 

1.5. Забезпечення повноти 

і своєчасності нарахувань, 

утримань і перерахування платежів 

до місцевого бюджету, зборів на 

загальнообов’язкове  державне 

соціальне  страхування; 

- здійснення прийому, аналізу і 

контролю табелів обліку робочого 

часу та їх лічильна обробка; 

- організація розрахунків 

іззаробітної плати працівників 

через уповноважені установи 

банків; 

- виконання розрахунків із 

працівниками та складання 

розрахунково-платіжних 

документів; 

- забезпечення видачі довідок про 

заробітну плату працівникам згідно 

з запитами; 

Щомісяця Здійснено забезпечення повноти 

і своєчасності нарахувань, утримань 

і перерахування платежів до місцевого 

бюджету, зборів на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне  страхування. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/print1509540035793536#n24
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/print1509540035793536#n24
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/print1509540035793536#n24
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
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- забезпечення нарахування 

індексації грошових доходів 

працівникам; 

- забезпечення формування 

«Зведення розрахункових 

відомостей із заробітної плати та 

стипендій» у розрізі кодів 

функціональної класифікації 

видатків, формування загальної 

суми оборотів та в розрізі рахунків 

бухгалтерського обліку за 

меморіальним ордером для 

занесення  їх до книги «Журнал-

головна». 

- Рішення КМР від 27.09.2018  № 1536/5600 «Про 

затвердження Порядку списання об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва»;  

- Постанова КМУ від 08.11.2007 № 1314 «Про 

затвердження Порядку списання об’єктів державної 

власності»;  

- Постанова КМУ від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності»;  

- Постанова Правління Національного банку України 

(далі за текстом – НБУ) від 29.12.2017 № 148 «Про 

затвердження Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні», зі змінами;  

- Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ»;  

- Наказ МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів» (зі змінами);  

- Наказ МФУ від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження 

Інструкції про службові відрядження в межах України 

та за кордон»;  

- Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та 

склад витрат на відрядження державних службовців, 

а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які 

повністю або частково утримуються (фінансуються) 

за рахунок бюджетних коштів»;  

- Наказ МФУ від 28.09.2015 № 841 «Про затвердження 

форми Звіту про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт, та Порядку його складання»;  

- Закон України від 22.05.2003 № 852 «Про електронний 

цифровий підпис»;  

- Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист 

персональних даних»;  

- Постанова КМУ від 19.09.2018 № 749 «Про 

затвердження Порядку використання електронних 

довірчих послуг в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах 

та організаціях державної форми власності»; 

- Наказ МФУ від 02.02.2012 № 309 «Про затвердження 

Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

1.6. Оформлення та своєчасне 

надання необхідних документів для 

безперебійної роботи за допомогою 

системи дистанційного 

обслуговування «Клієнт 

Казначейство-Казначейство; 

- реєстрація бюджетних 

зобов’язань та бюджетних 

фінансових зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів у 

Головному управлінні державної 

казначейської служби України 

в місті Києві у встановлений термін 

за встановленою формою згідно з 

додатками на паперових та 

електронних носіях, засвідчених 

у встановленому порядку; 

- отримання виписок по рахунках, 

відкритих на ім’я Департаменту 

освіти і науки в органі Держаної 

казначейської служби України 

в місті Києві.  

Щоденно Надано всі необхідні документи та 

забезпечено безперебійну роботу за 

допомогою системи дистанційного 

обслуговування «Клієнт 

Казначейство-Казначейство». 

1.7 Здійснення звіряння загальної 

суми заборгованості (фінансових 

зобов’язань) та окремо за видами 

заборгованості в розрізі кодів 

функціональної та економічної 

класифікації видатків із 

зареєстрованими в органі 

казначейського обслуговування 

Щомісяця Здійснення звіряння загальних сум 

заборгованості із зареєстрованими 

в органі казначейського 

обслуговування в повному обсязі та 

сформовано звітність. 
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фінансовими зобов’язаннями та 

формування місячної звітності  ‒ 

звітів про заборгованість по 

бюджетним коштам за загальним та 

спеціальним фондами. 

бюджетних коштів в органах Державної казначейської 

служби України»;  

- Наказ МФУ від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження 

Порядку відкриття та закриття рахунків у національній 

валюті в органах Державної казначейської служби 

України»; 

- Наказ МФУ від 14.01.2011  № 11 «Про бюджетну 

класифікацію»; 

- Закон України «Про оплату праці», зі змінами 

від 24.03.1995 № 108/95-ВР;   

- Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

зі змінами від 08.07.2010 № 2464-VI;  

- Закон України «Про відпустки», зі змінами 

від 15.11.1996 № 505/96-ВР;  

- Податковий кодекс України, зі змінами від 02.12.2010 

№ 2755-VI;  

- Закон України «Про індексацію грошових доходів 

населення», зі змінами від 03.07.1991 № 1282-ХІІ;  

- Закон України «Про Державну службу», зі змінами 

від 10.12.2015 № 889-VIII;  

- Постанова КМУ  «Про затвердження Порядку 

обчислення середньої заробітної плати», зі змінами 

від 08.02.1995 № 100;  

- Постанова КМУ «Про оплату працівників на основі 

ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери», зі змінами від 30.08.2002 № 1298;  

- Постанова КМУ «Питання оплати праці  працівників 

державних органів», зі змінами від 18.01.2017 № 15;  

- Постанова КМУ «Про обчислення середньої з/п для 

розрахунку виплат за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням», зі змінами 

від 26.09.2001 № 1266;  

- Наказ Державного комітету статистики України «Про 

затвердження інструкції зі статистики заробітної 

плати» від 13.01.2004 № 5.  

 

1.8. Внесення та отримання готівки 

відповідно до оформлених заяв по 

рахунках Департаменту, відкритих 

в установах банків; 

- документальне оформлення 

відкриття та закриття рахунків у ГУ 

ДКСУ в місті Києві, формування, 

звіряння та подання переліку 

рахунків, відкритих на ім’я 

Департаменту освіти і науки; 

- оформлення реєстраційної картки 

розпорядника бюджетних коштів; 

- формування картки зі зразками 

підписів та відбитком печатки. 

Протягом 

року в міру 

необхідності 

Виконано в повному обсязі. 

1.9. Ведення касових операцій: 

- оформлення прибуткових та 

видаткових ордерів, ведення 

касової книги, журналу реєстрації 

прибуткових та видаткових 

ордерів; 

 - відображення операцій 

у національній валюті 

в «Накопичувальній відомість за 

касовими операціями», складання 

актів про результати інвентаризації 

наявних коштів; 

- формування звітів про 

використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт; 

- здійснення реєстрації авансових 

звітів у книзі реєстрації авансових 

звітів та «Накопичувальній 

відомості за розрахунками 

з підзвітними особами»; 

- забезпечення подання на 

реєстрацію в органах 

казначейського обслуговування 

бюджетних та фінансових 

зобов’язань; 

Щоденно, 

формування 

оборотів 

щомісячно 

Виконано ведення касових операцій 

в повному обсязі, сформовано 

звітність. 
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- подання заявки на видачу готівки 

або перерахування коштів на 

вкладні рахунки. 

1.10. Формування розподілів 

виділених бюджетних асигнувань 

з особових рахунків на реєстраційні 

рахунки підвідомчих установ при 

надходженні фінансування в розрізі 

економічної класифікації видатків. 

Щоденно При надходженні фінансування від 

Департаменту фінансів, своєчасно 

формувались розподіли бюджетних 

асигнувань на реєстраційні рахунки 

підпорядкованих установ в розрізі 

функціональної та економічної 

класифікації видатків. 

1.11. Опрацювання банківських 

виписок по рахункам Департаменту 

про здійснення фінансових 

операцій в органах казначейського 

обслуговування:  

- відображення в обліку операцій 

з надходження на рахунок установи 

асигнувань та здійснення касових 

видатків загального та 

спеціального фондів ‒ вибірка 

з надходження та витрачання 

коштів з реєстраційних (особових) 

рахунків в органах ДКСУ, 

відображення кореспонденції 

рахунків бухгалтерського обліку за 

розрахунками із зобов’язань, 

пов'язаних безпосередньо 

з діяльністю установи; 

- відображення операцій 

у «Накопичувальних відомостях 

руху грошових коштів загального 

та спеціального фондів в органах 

ДКСУ (установах банків)» у розрізі 

кодів функціональної класифікації 

видатків, реєстраційних та 

особових рахунків; 

- забезпечення відображення 

касових операцій у «Картці 

аналітичного обліку касових 

видатків» у розрізі кодів 

програмної класифікації видатків.  

Щоденно Опрацьовано казначейські виписки 

з особових та реєстраційних рахунків 

відкритих в Головному управлінні 

Державної казначейської служби 

України в місті Києві, дані з яких 

відображались в меморіальних 

ордерах № 2 та № 3 та «Картці 

аналітичного обліку касових 

видатків». 

1.12. Формування загальної суми 

оборотів та в розрізі рахунків 

бухгалтерського обліку за 

Щомісяця Сформовано загальні суми оборотів 

для занесення до книги «Журнал-
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меморіальними ордерами для 

занесення  їх до книги «Журнал-

головна»; 

- забезпечення відображення 

фактичних операцій у «Картці 

аналітичного обліку фактичних 

видатків» у розрізі кодів 

програмної класифікації видатків; 

- забезпечення формування Звіту 

про надходження та використання 

коштів загального та спеціального 

фондів у розрізі кодів програмної та 

економічної класифікації видатків 

місцевого та державного бюджетів. 

Здійснення реєстрації всіх 

меморіальних ордерів установи за 

рахунками та субрахунками 

бухгалтерського обліку та 

формування залишків у книзі 

«Журнал-головна». 

головна» на підставі даних 

меморіальних ордерів. 

На підставі даних меморіальних 

ордерів сформовано загальні суми 

фактичних видатків. 

Здійснено звітування про надходження 

та використання коштів загального 

фонду (форма № 2м, № 2д) та 

спеціального фонду (форми № 4-1, 4-2, 

4-3) у розрізі кодів програмної та 

економічної класифікації видатків 

місцевого та державного бюджетів. 

На підставі даних меморіальних 

ордерів сформовано загальні суми 

оборотів для занесення до книги 

«Журнал-головна». 

1.13. Здійснення обліку та 

своєчасного відображення 

надходження, вибуття, ліквідації та 

переміщення основних засобів, 

інших необоротних матеріальних 

активів, нематеріальних активів, 

товаро-матеріальних цінностей, 

бланків суворої звітності та активів 

на відповідальному зберіганні: 

- забезпечення відображення 

операцій за рахунками обліку 

в «Накопичувальних відомостях 

про вибуття та переміщення 

необоротних активів, матеріалів, 

позабалансових рахунків та ін.» 

і меморіальних ордерах. 

Щоденно 

 

Здійснено облік надходження, вибуття, 

ліквідації та переміщення основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних 

активів, товаро-матеріальних 

цінностей, бланків суворої звітності та 

активів на відповідальному зберіганні 

та відображення даних карток обліку  в 

меморіальних ордерах №№ 4, 6, 9, 10, 

16 та 17. 

1.14. Формування обігових 

відомостей щодо руху основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, 

нематеріальних активів, товаро-

матеріальних цінностей, бланків 

суворої звітності та активів на 

відповідальному зберіганні та 

Щомісяця Сформовано обігові відомості щодо 

руху основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, товаро-

матеріальних цінностей, бланків 

суворої звітності та активів на 

відповідальному зберіганні. 
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забезпечення формування залишків 

по рахунках. 

1.15. Забезпечення відкриття 

інвентарних карток та реєстрація їх 

в журналі; 

- здійснення нарахування 

амортизації (зносу) на основні 

засоби та інші необоротні 

матеріальні активи в розмірі 50% їх 

вартості при введенні їх 

у експлуатацію та другу частину ‒ 

50% їх вартості ‒ при списанні; 

- забезпечення проведення 

інвентаризації активів та 

зобов’язань і формування 

відображення результатів 

інвентаризації за типовими 

формами; 

- забезпечення видачі довіреностей 

та реєстрації їх у «Журналі 

реєстрації довіреностей»; 

- забезпечення списання основних 

засобів з відображенням в обліку 

матеріалів, отриманих у результаті 

їх списання. 

 

Протягом 

року в міру 

необхідності 

Зроблено записи в інвентарних картках 

форми: 

- № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку 

основних засобів у бюджетних 

установах» на кожний новий об’єкт, 

що надійшов до установи; 

- № ОЗ-9 (бюджет) «Інвентарна картка 

групового обліку основних засобів 

у бюджетних установах» на кожну 

нову групу інших необоротних 

матеріальних активів, що надійшли до 

установи. 

Зареєстровано  всі інвентарні картки 

у журналі форми № ОЗ-10 (бюджет) 

«Опис інвентарних карток з обліку 

основних засобів». 

У кінці року нараховувалась  

амортизація (знос) на основні засоби 

відповідно до строку їх корисного 

використання (експлуатації) та 

здійснювалось формування «Відомості 

нарахування зносу на основні засоби» 

(форма № ОЗ-12). 

По мірі необхідності здійснено 

нарахування амортизації (зносу) на 

інші необоротні матеріальні активи 

в розмірі 50% їх вартості при введенні 

їх у експлуатацію та другу частину ‒ 

50% їх вартості ‒ при списанні. 

Проводилась інвентаризація активів та 

зобов’язань і формувалось 

відображення результатів 

інвентаризації за типовими формами. 

Формувались звіти. 

2 Забезпечення 

складання 

індивідуальної 

фінансової та 

бюджетної 

2.1. Здійснення аналізу звітності та 

складання індивідуальної та 

консолідованої фінансової 

звітності:  

Баланс (форма № 1ДС);  

Відповідно до:  

- статті 58, пункту 14, розділу VІ «Прикінцеві та 

перехідні положення Бюджетного кодексу України»;  

- частини другої статті 6 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця здійснено 

формування електронної звітності та 

подання її через систему доступу до 

електронної звітності  
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звітності 

Департаменту 

освіти і науки та 

консолідованої 

фінансової та 

бюджетної 

звітності 

(закладів освіти, 

підпорядкованих 

ДОН) до ГУ 

ДКСУ 

 в м. Києві, 

Департаменту 

фінансів 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації та 

Департаменту 

комунальної 

власності 

м. Києва 

Звіт про фінансові результати 

(форма № 2 ДС);  

Звіт про рух грошових коштів 

(форма № 3  ДС); 

Звіт про власний капітал (форма 

№ 4ДС); 

Примітки до річної фінансової 

звітності (форма № 5ДС).  

- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000  

№ 419; 

- Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 

затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 

від 24.01.2012 № 44, зі змінами; 

- розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання 

діяльності підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» (зі змінами та доповненнями); 

- наказу Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 05.04.2013 № 144 

«Про порядок подання фінансової звітності 

підприємствами, організаціями, установами, що 

належать до комунальної власності  

м. Києва»;  

- наказ МФУ від 28.12.2009 №1541 «Про затвердження 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

в державному секторі 101 "Подання фінансової 

звітності"»; 

- наказ МФУ від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження 

Порядку заповнення форм фінансової звітності 

в державному секторі та Змін до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

в державному секторі 101 "Подання фінансової 

звітності"»;  

- наказ МФУ від 29.11.2017 № 977 «Про затвердження 

типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової 

звітності»;  

- наказ Мінфіну від 28.12.2017 № 1170 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з перевірки 

порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів 

державного сектору». 

АС «Є-Звітність» до Головного 

управлінні Державної казначейської 

служби України в місті Києві. 

2.2. Здійснення аналізу звітності та 

складання індивідуальної та 

консолідованої бюджетної 

звітності: 

Пояснювальна записка (детальне 

пояснення до звітності). 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця здійснено 

формування електронної звітності та 

подання її через систему доступу до 

електронної звітності  

АС «Є-Звітність» до Головного 

управлінні Державної казначейської 

служби України в місті Києві. 

2.3. Здійснення аналізу звітності та 

складання індивідуальної та 

консолідованої бюджетної 

звітності: 

- Довідка про підтвердження 

залишків коштів загального та 

спеціального фондів державного 

або місцевих бюджетів на 

реєстраційних (спеціальних 

реєстраційних) рахунках; 

- Довідка про підтвердження 

залишків коштів на інших рахунках 

клієнтів Державної казначейської 

служби України; 

- Реєстр залишків коштів 

загального та спеціального фондів 

державного (місцевого) бюджету 

на реєстраційних (спеціальних 

реєстраційних), інших рахунках, 

відкритих в органах Державної 

казначейської служби України, та 

поточних рахунках, відкритих 

в установах банків; 

- Реєстр залишків коштів 

загального та спеціального фондів 

державного (місцевого) бюджету 

на реєстраційних (спеціальних 

реєстраційних) та поточних 

Щомісяця, 

щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця здійснено 

формування електронної звітності та 

подання її через систему доступу до 

електронної звітності  

АС «Є-Звітність» до Головного 

управлінні Державної казначейської 

служби України в місті Києві. 
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рахунках розпорядників 

бюджетних коштів, що включені до 

мережі розпорядників бюджетних 

коштів вищого рівня; 

- звіт про надходження та 

використання коштів загального 

фонду. 

2.4. Довідка про кошти в іноземній 

валюті, що перебувають на 

поточних рахунках, відкритих 

в установах банків; 

 - Довідка про залишки коштів на 

інших поточних рахунках 

в установах банків; 

- Довідка про депозитні операції; 

- Довідка про сплату до бюджету 

штрафів, накладених 

контролюючими органами. 

Щороку,  

за рік 

На початку кожного за звітним роком 

місяця здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» до 

Головного управлінні Державної 

казначейської служби України 

в місті Києві. 

2.5. Звіт про надходження та 

використання коштів, отриманих як 

плата за послуги;  

- Звіт про надходження 

і використання коштів, отриманих з 

інших джерел власних надходжень; 

- Звіт про надходження та 

використання інших надходжень 

спеціального фонду; 

- Довідка про спрямування власних 

надходжень, які перевищують 

відповідні витрати, затверджені 

законом про Державний бюджет 

України (рішення про місцевий 

бюджет). 

Щомісяця, 

щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» до 

Головного управлінні Державної 

казначейської служби України 

в місті Києві. 

2.6. Звіт про заборгованість по 

бюджетним коштам за загальним та 

спеціальним  фондам (форма № 7м) 

по КПКВ та КЕКВ, із додатками 

детального пояснення дебіторської 

та кредиторської заборгованості ‒ 

причини виникнення, призначення 

платежу, назви організації, з якою 

не закінчено розрахунки. 

Щомісяця, 

щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» до 

Головного управлінні Державної 

казначейської служби України  

в місті Києві. 
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2.7. Довідка про дебіторську та 

кредиторську заборгованість за 

операціями, які не відображаються 

у формі № 7м «Звіт про 

заборгованість за бюджетними 

коштами»; 

- Довідка про причини виникнення 

простроченої кредиторської 

заборгованості загального фонду 

по КПКВ; 

- Довідка про дебіторську 

заборгованість  за видатками по 

КПКВ. 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» до 

Головного управлінні Державної 

казначейської служби України  

в місті Києві. 

3 Додаткова 

звітність по 

Департаменту 

освіти і науки 

3.1. Складання звіту до 

Департаменту комунальної 

власності м. Києва щодо обліку 

необоротних активів «Інформація 

про наявність і рух основних 

засобів» (форма 5ДС) та додатку 

про детальне пояснення руху 

необоротних активів за звітний 

період. 

- Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання 

діяльності підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» (зі змінами та доповненнями); 

- Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 05.04.2013 № 144 

«Про порядок подання фінансової звітності 

підприємствами, організаціями, установами, що 

належать до комунальної власності м. Києва»; 

- Рішення Київської міської ради від 01.10.2007 

№ 398/3232 «Про затвердження Порядку розподілу 

прибутку підприємствами, установами та організаціями, 

що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, та державними підприємствами, що 

перебувають у сфері управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» (зі змінами та доповненнями); 

- Рішення КМР від 27.09.2018 № 1536/5600 «Про 

затвердження Порядку списання об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва».  

За півріччя, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до 

Департаменту комунальної власності  

м. Києва. 

3.2. Складання звітності до 

Департаменту комунальної 

власності м. Києва щодо наявності 

нежилого фонду на балансі 

Департаменту освіти і науки та 

здачі в оренду:  

- «Звіт щодо використання 

комунального майна» (форма1-НФ 

(нежилий фонд). 

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до 

Департаменту комунальної власності  

м. Києва. 

3.3. Складання до Департаменту 

комунальної власності м. Києва 

звіту за результатами щорічної 

інвентаризації необоротних активів 

та детальне пояснення змін, що 

відбулися за звітний рік. 

Щороку,  

за рік 

За результатами проведеної 

інвентаризації складено та подано звіт 

до Департаменту комунальної 

власності м. Києва. 

3.4. Складання до Головного 

управління статистики в м. Києві 

звіту «Державне статистичне 

спостереження»: «Капітальні 

інвестиції» (форма № 2 – інвестиції 

(квартальна, річна). 

- - Закон України «Про державну статистику»; 

- - Наказ Держстату України від 05.08.2014 № 225 «Про 

затвердження форм державних статистичних 

спостережень зі статистики капітальних інвестицій, 

будівництва та інвестиційних проєктів».  

Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до Головного 

управління статистики в м. Києві звіту.  
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3.5. Складання до Головного 

управління статистики в м. Києві 

форми державного статистичного 

спостереження №1-ПВ (місячна, 

квартальна) «Звіт з праці». 

Наказ Держстату України від 17.06.2020 №№ 178, 179. Щомісяця, 

щокварталу 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до Головного 

управління статистики в м. Києві звіту. 

3.6. Складання до Головного 

управління статистики в м. Києві 

форми державного статистичного 

спостереження №3-борг (місячна) 

«Звіт про заборгованість з оплати 

праці». 

Наказ Держстату України від 21.07.2020 № 222. 

 

Щомісяця На початку кожного  наступного за 

звітним роком місяця складено та 

подано звіт до Головного управління 

статистики в м. Києві звіту. 

3.7. Складання до фіскальних 

органів «Податкового розрахунку 

сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників 

податків-фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку, а також 

сум нарахованого єдиного внеску». 

Наказ МФУ від 13.01.15 № 4 (зі змінами) «Про 

затвердження форми Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних 

осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум 

нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та 

подання податковими агентами податкового розрахунку 

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також 

сум нарахованого єдиного внеску».  

Щокварталу Щоквартально складено та надано 

звіти до фіскальних органів. 

3.8. Складання заяви-розрахунку 

у ФСС з ТВП. 

Постанова правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 № 26 

«Про затвердження Порядку фінансування 

страхувальників для надання застрахованим особам 

матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності».  

Протягом 

місяця в міру 

необхідності 

Протягом місяця складено та надано 

заяви-розрахунки до Фонду 

соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. 

3.9. Складання «Звіту про 

зайнятість і працевлаштування 

інвалідів» (форма № 10-ПІ (річна). 

Наказ МСПУ від 27.08.20 № 591 «Про затвердження 

форми звітності № 10-ПОІ (річна)  «Звіт про зайнятість 

і працевлаштування осіб з  інвалідністю».  

Щороку,  

за рік 

Щорічно складено та подано звіт. 

3.10. Складання розрахунку 

видатків, пов’язаних із виплатою 

компенсації та допомоги і надання 

пільг, відповідно до Закону 

України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи». 

Наказ МСПУ від 22.06.18 № 928. Щороку, за 

рік 

Щорічно складено та надано 

розрахунок видатків до управління 

соціального захисту населення  

Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
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3.11. Забезпечення оприлюднення 

інформації про використання 

публічних коштів на Єдиному веб-

порталі використання публічних 

коштів, який є офіційним 

державним інформаційним 

ресурсом у мережі Інтернет (http:e-

data.gov.ua): 

- обсяги бюджетних призначень 

та/або бюджетних асигнувань на 

відповідний бюджетний період ‒ 

усього та в розрізі бюджетних 

програм; 

- обсяги проведених видатків 

бюджету та наданих кредитів 

з бюджету за звітний період ‒ 

усього та в розрізі бюджетних 

програм за загальним та 

спеціальним фондами. 

Закон України від 11.02.2015 № 183-VIII «Про 

відкритість використання публічних коштів».  

Щокварталу, 

за рік 

Здійснено оприлюднення інформації 

про використання публічних коштів на 

Єдиному веб-порталі використання 

публічних коштів, який є офіційним 

державним інформаційним ресурсом 

у мережі Інтернет (http:e-data.gov.ua). 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» до 

Головного управлінні Державної 

казначейської служби України  

в місті Києві. 
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КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА»  
 

№ 
Напрям 

діяльності 

Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу  

Інформація  

про виконання 

 

1 Розвиток єдиної 

інформаційної 

системи 

управління 

освітою в місті, у 

тому числі 

впровадження 

електронних 

форм освіти  

1.1. Забезпечення 

закладів освіти 

сучасною 

мультимедійною 

та комп’ютерною 

технікою  

Забезпечення 60 закладів загальної середньої 

освіти сучасним обладнанням для електронної 

форми навчання та обладнанням для проведення 

онлайн-уроків, конференцій, відтворення 

зображення в онлайн- та офлайн-режимі.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Єдиний 

інформаційно-освітній 

простір закладів 

освіти».  

1 вересня Виконано в повному обсязі. 

1.2. Впровадження 

елементів е-

навчання в 

закладах загальної 

середньої освіти, 

доступ учнів ЗЗСО 

до е-підручників  

Розроблення програмного забезпечення 

з поєднанням традиційних методів освітнього 

процесу з технологіями віртуальної та доповненої 

реальності для учнів 10 – 11 класів.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Єдиний 

інформаційно-освітній 

простір закладів 

освіти». 

31.12.2021 Доступом до ПЗ для 10-11 класу 

забезпечено:  

- у Голосіївському районі 

2503 учні;  

- у Дарницькому – 4748 учнів; 

- у Деснянському – 7251 учнів; 

- у Дніпровському – 3886 учнів; 

- у Оболонському – 3504 учні; 

- у Печерському – 7390 учнів; 

- у Подільському – 2572 учнів; 

- у Солом’янському – 6917 учнів; 

- у Святошинському – 9489 учнів; 

- у Шевченківському – 3290 

учнів. 

Разом у м. Києві – 54840 учнів. 

Проведення заходів щодо ознайомлення та 

практичного використання елементів  

е-навчання під час навчального процесу.  

Щомісяця Протягом серпня, вересня та 

жовтня проведені очні заходи 

з методології використання 

доповненої та віртуальної 

реальності в освітньому процесі. 

2 Забезпечення 

неформальної 

STEM-освіти 

через мережу 

STEM-  та 

STEAM-центрів 

2.1. Створення 

профільних 

STEM- та STEAM-

центрів при 

закладах освіти  

Створення та наповнення 4 STEM- та STEAM-

центрів при закладах освіти.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Єдиний 

інформаційно-освітній 

простір закладів 

освіти». 

1 вересня Придбано обладнання для STEM 

освіти на суму 4863,5 тис. грн. 

Обладнання передається 

в заклади  освіти. 

Забезпечення профільних STEM- та STEAM-

центрів при закладах освіти професійно 

підготовленими кадрами.  

Щомісяця Реалізовано перші 4 заходи 

офлайн-навчання освітян за 

напрямом «Оволодіння 

навичками роботи із технікою та 

програмами, що використовують 
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доповнену та віртуальну 

реальність». 

Розроблення та організація онлайн-заходів на базі 

мережі профільних STEM- та STEAM-центрів при 

закладах освіти.  

Щокварталу Розроблено програму організації 

освітнього модульного онлайн-

курсу «Цифрова грамотність 

освітян», «Практичне 

використання інструментів 

цифровізації в закладі освіти». 

3  Регіональний 

проєкт 

«Інформаційний 

освітній 

медіапростір 

столиці» 

 

 

 

 

3.1. Розвиток 

освітнього 

медійного 

простору  

Забезпечення діяльності телевізійної студії, 

виготовлення освітнього медійного контенту для 

телебачення, участь дітей та юнацтва в процесі 

створення освітнього телебачення, розробка та 

ротація освітніх програм, ток-шоу, вікторин, 

науково-пізнавальних коротких роликів, 

дискусійних клубів та іншого освітньо-медійного 

контенту. 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Єдиний 

інформаційно-освітній 

простір закладів 

освіти». 

Щомісяця Розроблено та викладено на 

відкритих ресурсах 4 відео- 

програми для освітян з циклу 

«Віртуальна методичка для 

вчителя». 

Забезпечення діяльності медіаресурсу «Перше 

онлайн-радіо «Школа» (Радіо П.О.Р.Ш.).  

Щомісяця Розроблено план розподілу 

контенту на 4 потоки за віковою 

категорією: для молодшої школи, 

для середньої школи, для старшої 

школи, для освітян та батьків.  

Розроблено план зміни 

функціоналу та дизайну сайту 

Радіо П.О.Р.Ш., новий 

функціонал його комунікаційної 

платформи, додаткові 

інтерактивні опції для 

користувачів/слухачів. 

Розроблення та виготовлення контенту 

медіаресурсу «Перше онлайн-радіо «Школа» 

(Радіо П.О.Р.Ш.).  

Щомісяця Записаний та запущений 

в ротацію контент до Дня 

Незалежності та з фінансової 

грамотності. Розпочато створення 

8 видів нового контенту. 

Створюється аудіозбірка 

авторської дитячої поезії. 

4 Прозорість та 

інформаційна 

відкритість 

освітнього 

простору на 

«Освітній карті 

міста Києва» 

4.1. Розширення 

функціоналу 

«Освітньої карти 

міста Києва» 

Розробка, інформаційне наповнення, розширення 

та супровід «Освітньої карти потреб». Проведення 

аналізу та оперативне введення показників 

спрацювання будівель навчальних закладів, 

матеріально-технічної бази, рівня матеріального 

забезпечення, необхідності проведення 

відновлювального (поточного) чи капітального 

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Єдиний 

інформаційно-освітній 

простір закладів 

освіти».  

Щокварталу Зібрано, систематизовано і 

підготовлено дані про стан 

будівель шкіл і садочків на  

75-80%. Роботи проводяться 

відповідно до плану.  

Розроблено, запрограмовано, 

перевірено і відправлено в роботу 

100% анкет по ЗДО. Отримано 
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ремонтів, благоустрій території, 

енергозбереження тощо. 

80% інформації по запущеним 

анкетам. Оброблено на 

правильність заповнення, 

коректність даних і повноту 

пакетів 30% від отриманих анкет. 

Розроблені критерії порівняльної 

оцінки технічного стану садочків. 

Дані систематизовані і 

розсортовані по районам 

(16685 файлів від ЗДО), по 

направленням анкет, по садочкам. 

Назви файлів стандартизовані 

і готові до передачі в базу даних. 

5 Проведення 

моніторингу 

щодо виконання 

ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

«Прозорість та 

інформаційна 

відкритість 

закладів освіти» 

 

5.1. Проведення 

педагогічних 

досліджень щодо 

реалізації 

Підпрограми  

«Повна загальна 

середня освіта»  

Теми:  

«Рівень готовності учнів 11-х класів закладів 

загальної середньої освіти м. Києва 

до зовнішнього незалежного оцінювання 

з української мови, історії України, математики» (I 

етап).  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограма «Повна 

загальна середня 

освіта». 

 

з 07.12.2020 

до 17.12.2020 

Проведено. 

«Рівень сформованості мовленнєвої компетенції 

з англійської мови учнів 10-х класів».   
Не проведено у зв’язку з карантином. 

«Зовнішнє незалежне оцінювання – індикатор 

якості шкільної освіти: готовність до державної 

підсумкової атестації з української мови, історії 

України, математики» (ІІ етап).  

Не проведено у зв’язку з карантином. 

Створено освітній ресурс «ВІРТУАЛЬНА 

МЕТОДИЧКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ». 
квітень 2021 Проведено. 

Супровід і визначення  результатів проведення 

онлайн-тестування конкурсу на заміщення 

вакантних посад  директорів закладів загальної 

середньої освіти.   

17.06.2021 Проведено. 

Супровід і визначення  результатів проведення 

онлайн-тестування учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

з 22.06.2021 

по 25.06.2021 
Проведено. 

Супровід і визначення  результатів проведення 

онлайн-тестування конкурсу на заміщення 

вакантних посад  директорів інклюзивно-

ресурсних центрів міста Києва. 

12.08.2021 Проведено. 

Супровід і визначення  результатів проведення 

онлайн-тестування    конкурсу на заміщення 

посад директорів закладів загальної середньої 

освіти. 

19.08.2021 Проведено. 
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Незалежний освітній аудит якості математичної 

освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх закладів  

м. Києва. 

 

29.09.2021 

 

Проведено. 

Супровід і визначення  результатів проведення 

онлайн-тестування    конкурсу на заміщення 

посад директорів закладів загальної середньої 

освіти. 

28.10.2021 Проведено. 

5.2. Проведення 

соціологічних 

досліджень щодо 

реалізації 

Підпрограми  

«Повна загальна 

середня освіта» 

 

Питання профілактики булінгу в шкільному 

середовищі.  

МКЦП «Освіта Києва. 

2019 – 2023 роки», 

підпрограми 

«Дошкільна освіта», 

«Позашкільна освіта». 

 

Щомісяця Проведено. 

Стан організації харчування в закладах загальної 

середньої освіти міста Києва. Порівняльний 

аналіз. 

Інформаційно-цифрова компетентність учнів. 

Медіаграмотність та інформаційна безпека учнів 

закладів загальної середньої освіти. 

Моніторинг ефективності НУШ. Порівняльний 

аналіз. 

Розвиток дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти. 

Визначення рівня громадської активності 

старшокласників. 

6 «Фінансова автономія закладів освіти». 

«Навчання з інклюзивної освіти» (обробка 

результатів та написання звіту). 

Статистичне опрацювання результатів  

моніторингового дослідження якості природничо-

математичної освіти 10-х класів закладів загальної 

середньої освіти. 

5.3. Розробка 

методичних 

рекомендацій за 

результатами 

досліджень 

Питання профілактики булінгу в шкільному 

середовищі. 

Розвиток дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти. 

5.4. Проведення 

статистично-

аналітичних 

досліджень 

Підпрограми  

«Повна загальна 

середня освіта»  

Динаміка наповнюваності закладів загальної 

середньої освіти комунальної форми власності 

міста Києва за п’ять років. 

Наповнюваність закладів загальної середньої 

освіти комунальної форми власності міста Києва у 

2020 – 2021 навчальному році. 

Кількісний та якісний склад педагогічних 

працівників міста Києва за період 2010 – 2020 

роки. Статистична довідка. 
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Статистичні показники наповнюваності закладів 

дошкільної освіти міста Києва станом на 

01.01.2020. 

Кількісний та якісний склад працівників закладів 

дошкільної освіти на кінець 2020 року. 

Статистична довідка щодо кількісного та якісного 

складу керівників закладів загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти міста Києва 

станом на 01.01.2021рік. 

Портрет київської школи за 2020 – 2021 рік. 

Портрет київського садочка за 2020 – 2021 рік. 

Портрет закладу професійно-технічної освіти 

міста Києва. 

Портрет закладу позашкільної освіти міста Києва. 

 

 


