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Пояснювальна записка 
про хід виконання міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки» за 2020 рік

Протягом 2021 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх 
послуг за пріоритетними напрямами. 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
Функціонує 864 заклади освіти різних типів і форм власності, у яких 

виховується 105,8 тис. дітей віком від 1 до 6 (7) років, з них 579 комунальних 
ЗДО/НВК/структурних підрозділів ЗЗСО та 1 ЗДО відомчий (№ 628) 
подвійного фінансування, у яких  обліковувалося 97 тис. дітей. Через 
запровадження адаптивного карантину контингент вихованців комунальних 
ЗДО зменшився. Протягом року зараховано до комунальних закладів 
дошкільної освіти понад 34,2 тис. дітей віком від 1 до 6 (7) років, з них 21442 
дитини, зареєстровані у Реєстрі територіальної громади міста Києва. 5010 
дітей зараховані до ЗДО першочергово як такі, що мають пільги на 
зарахування. У системі обліковується 1582 заявки дітей-«киян» віком від 3 до 
6 років, які потребують зарахування до ЗДО. На кінець звітного періоду в 
комунальних закладах дошкільної освіти налічується 6,5 тис. вільних місць. 

Попередньо показник укомплектованості комунальних закладів 
дошкільної освіти – 109 дітей на 100 місць, що досягнуто також за рахунок 
постійного розширення мережі закладів дошкільної освіти.

Додатково створено 2540 місць для дітей дошкільного віку. З них 1550 
місць шляхом введення в дію комунальних закладів дошкільної освіти, 
реконструкції та відновлення закладів і груп для дітей дошкільного віку, 
трансформації комунальних закладів. 

Триває реконструкція закладів дошкільної  освіти № 497 на 190 місць у 
Святошинському районі та № 454 на 220 місць у Дніпровському районі. 
Завершені будівельні роботи та тривають організаційно-правові заходи щодо 
введення в експлуатацію закладу дошкільної освіти № 536 на 130 місць у 
Святошинському районі та заходи для відкриття дошкільного підрозділу на 4 
групи/80 місць у санаторній школі № 20 Шевченківського району. 

Ще 990 місць створено 63 суб’єктами господарювання, які протягом 
року отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти  на рівні дошкільної освіти.

Введено 100% оплату батьками вартості харчування дітей у ЗДО. 
Пільгами в оплаті за харчування протягом року користувалися 21 720 дітей 
дошкільного віку, оплата компенсації вартості харчування дітей пільгових 
категорій здійснювалася Департаментом соціальної політики згідно з міською 
цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2021 рік. 



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. 

Усі комунальні заклади дошкільної освіти підключені до мережі 
інтернет. 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Забезпечено: функціонування 580 закладів загальної середньої освіти 

різних типів і форм власності, з них -  425 комунальної форми власності; 
безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом охоплено 131,5 тис. учнів 
ЗЗСО. У 100% закладах загальної середньої освіти міста Києва запроваджено 
нові форми харчування учнів (мультипрофільне меню (без «шведського 
столу») - 48% ЗЗСО; дабл-меню  - 43% ЗЗСО; монопрофільне меню - 9% 
ЗЗСО). 

 Організація харчування у закладах освіти здійснюється відповідно до 
постанов Кабінету Міністрів України та Головного державного санітарного 
лікаря України, розпоряджень Київської  міської  державної  адміністрації та 
наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2021 № 121 «Про 
організацію харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої 
освіти територіальної громади міста Києва у 2021/2022 навчальному році». 

На створення освітнього середовища Нової української школи 
у 2021 році 
м. Києву з державного бюджету  розподілено 70 967,4 тис грн, освоєно 53 097,4 
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%. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 23.09.2021 № 
2388/2429 «Про затвердження списку стипендіатів на отримання персональної 
стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста 
Києва» здійснено організаційні заходи щодо виплати 100 учням закладів 
загальної середньої освіти стипендії Київської міської ради. 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 
У ЗЗСО утворено та функціонують 79 спеціальних та 1190 інклюзивних 

класів. 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 120 закладах дошкільної освіти працює 223 групи інклюзивного 
навчання, у яких виховується 410 дітей з особливими освітніми потребами. 
Інклюзивні групи забезпечені асистентами вихователя.

У закладах позашкільної освіти організовано інклюзивне навчання для 
582 вихованців 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 місті Києві утворено 14 інклюзивно-ресурсних центрів.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 
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. 

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. 

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. 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА 
У сфері мистецької освіти функціонують: 
- 4 заклади вищої мистецької освіти: муніципальний заклад вищої освіти 

«Київська Академія мистецтв» (театральне, образотворче, музичне 
мистецтво), Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 
(«Музичне мистецтво»), Коледж хореографічного мистецтва «Київська 
муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» (хореографія), Київська 
муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв.(циркове, музичне 
мистецтво, хореографія).

- 56 мистецьких шкіл, де навчаються 21 150 здобувачів освіти. 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА 
Функціонує 22 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що 

здійснюють підготовку кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста з 
середньорічним контингентом 11 082 тис. здобувачів освіти (із них 527 осіб 
діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування) з  96  професій.

Забезпечено: 
- харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей позбавлених 

батьківського піклування у повному обсязі, з яких: 282 здобувача освіти – на 
повному державному утриманні, 245 здобувачів освіти – під опікою; 



- фінансування заробітної плати, стипендії, комунальних послуг 
здійснюється у повному обсязі. 

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ОСВІТА І НАУКА 
Мережа закладів освіти налічує 10 закладів фахової передвищої освіти 

м. Києва, які мають статус окремих юридичних осіб та передаються з 
державної 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 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. 

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 відповідний 
проєкт та здійснено організаційний супровід щодо видання розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).  

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. 

Забезпечено координацію та інформаційну підтримку державних і 
комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти. 

 
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Забезпечення подальшого виконання міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» (рішення Київради від 18.12.2018 № 
467/6518, зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661, від 06.02.2020 № 5/8175 та від 
07.07.2020 №26/9105). 


