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1. Оцінка ефективності виконання 

 
Протягом 2016 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх послуг 

за пріоритетними напрями. 
      Дошкільна освіта. 

Збережено контингент вихованців дошкільних навчальних закладів - на кінець 
2016 року обліковується  113182  дитини, з них 3370 дітей батьків, які мають  статус 
тимчасово переміщених осіб і прийняті у ДНЗ поза чергою.  

У мережу навчальних закладів внесені дошкільні навчальні заклади №680 
Дніпровського району, № 720 Печерського району, № 423 Шевченківського району, 
приватні дошкільні навчальні заклади "Ліко Світ Венеція" (Голосіївський район), 
НВК "Антошка" (Дніпровський район), навчальний заклад "Кудрявський" 
(Солом'янський район), ТОВ "Навчально-методологічний центр" (Дарницький 
район), ЦРД "Зіронька"(Солом'янський район), Центр сучасної освіти "Нове 
покоління" (Оболонський район), ТОВ "Школа Монтессорі нової епохи" 
(Солом'янський район), Дитячий центр "Плекальня" (Голосіївський район), 
приватний дошкільний навчальний заклад ТОВ "Ерудитландія" (Печерський район). 
Будівля ДНЗ № 345 Дніпровського району, який тривалий час не працював, 
передана у орендне користування приватному закладу.   

Реорганізовано 5 шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади у 
Дніпровському та Солом'янському районах («Березняки», «Дивосвіт», «Ясочка», 
«Палітра» та «Стежина»). Завершено будівництво дошкільних навчальних закладів 
№ 370, 791 у Дарницькому районі. Відновлено роботу 47 груп у працюючих ДНЗ (13 
з них - у ході реалізації проекту УФСІ за фінансової підтримки банку KFW 
Німеччини).  

Загалом протягом року створено додатково 2932 місця. Проте, показник 
виконання від запланованого становить 70%: не завершено будівництво 1 
дошкільного навчального закладу (Голосіївський район), не передані до 
комунальної власності 2 заклади-новобудови (Дарницький район), не завершено 
відновлення роботи 33 груп у працюючих ДНЗ (проект УФСІ).  

Протягом 2016 року в усіх районах міста вихователі дошкільних навчальних 
закладів отримували доплату за перевищення планових нормативів наповнюваності 
груп.  

Кожному дошкільному навчальному закладу виділено 40 тис. грн. для 
придбання необхідних господарчих та дріб’язкових товарів.  

Забезпечено: організацію харчування дітей у відповідності до встановлених 
законодавством  норм (виконання за 9 місяців поточного року становить 98,1%  - на 
6,8% краще у порівнянні з цим періодом 2015 року); пільгу для оплати за 
харчування (1 грн.) 2568 дітям, батьки яких мають статус учасників АТО; 
безкоштовне харчування для 8209 дітей у санаторних  (для дітей із латентною 
тубінфекцією) та спеціальних ДНЗ (групах), для 113 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, для 355 дітей - інвалідів. 



Проведено вивчення альтернативної електронної програми харчування у ДНЗ 
"ЇжаК", яка впроваджується у Шевченківському районі. Вивчено її функціональні 
можливості для автоматизації процесів планування закупівель продуктів харчування 
на рівні РУО. Придбано комп'ютери для медичних сестер дитячих садків усіх  
районів. Нове програмно-технічне забезпечення не установлено, потребує 
удосконалення. 

Триває процедура оновлення  системи електронного запису дітей до 
дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності: проведено тендерну 
закупівлю нової програми електронної черги до ДНЗ - СЕЗ ДНЗ, триває написання 
особистих кабінетів користувачів та редизайн головної сторінки системи. Після 
завершення робіт з програмування компанією ТОВ «Комп'ютерні Інформаційні 
Технології» буде проведено навчання персоналу та запущена тестова версія 
програми. 

Проведено перевірку забезпеченості медичних кабінетів  дошкільних 
навчальних закладів лікарськими препаратами першої необхідності. Забезпечено 
придбання медикаментів за позабюджетні кошти. 

Виділено 5,6 млн. грн. на встановлення системи "Тривожна кнопка" у 
дошкільних навчальних закладах міста. Розроблено вимоги та проведено тендерні 
процедури закупівлі послуги і встановлення системи "Тривожна кнопка" для ДНЗ. 
Дошкільні навчальні заклади Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, 
Печерського,  Солом'янського,  Шевченківського районів повністю забезпечені 
обладнанням та підключені до системи. Триває  підключення системи кнопки 
тривожного сповіщення  в Деснянському, Подільському, Святошинському районах.   

У ДНЗ  міста виховуються 21104 дитини, які за станом здоров'я перебувають 
на диспансерному обліку.  З них 355 дітей з інвалідністю - у загальних групах. 
Інклюзивне та спеціальне навчання надається лише за бажанням батьків. На початок 
2016-2017 навчального року додатково відкрито 22 групи інклюзивного навчання  у 
ДНЗ міста, у які додатково введені посади асистента вихователя. Всього працює 55 
груп інклюзивного навчання у 33 ДНЗ загального типу (на 66% більше у порівнянні 
з 2015/2016 навчальним роком), у яких виховується 101 дитина. Усі інклюзивні 
групи забезпечені асистентами вихователя. 
 Загальна середня освіта 

Проведено атестаційну експертизу приватних загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

У 2016 році реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів : 
Проведено поетапне виведення початкових класів зі структури Київської 

інженерної гімназії (розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації від 27.11.2015 № 740 «Про затвердження статуту Київської інженерної 
гімназії»). 

Розширено мережу інклюзивних та спеціальних класів. Так, у 2016-2017 
навчальному році у порівнянні з 2015-2016 навчальним роком кількість 
інклюзивних класів збільшилася на 43 % і становить 136 класів, а кількість учнів в 
них зросла майже на 12% і становить у 2016-2017 навчальному році  395. Кількість 
спеціальних класів та учнів в них збільшилася в 1,3 рази і становить у 2016-2017 
навчальному році 71 клас (732 учні). До штатних розписів закладів освіти, в яких 
функціонують інклюзивні класи, введено 85,5 ставок асистента вчителя. 

Забезпечено безоплатним харчуванням 114220 учнів 1-4 класів, 5435 учнів 5-11 
класів пільгових категорій, у тому числі 2035 дітей-інвалідів.  



Безкоштовне одноразове пільгове харчування організовано в усіх 
загальноосвітніх навчальних закладах комунальної форми власності. 

Забезпечено проведення державної підсумкової атестації  учнів 4-х (12.05.2016-
21.05.2016), 9-х (01.06.2016-08.06.2016) та 11-х класів (05.05.2016-30.052016). 

Здійснено організаційні заходи щодо проведення у місті Києві основної сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11-х класів (з 05.05.2016 по 
14.06.2016). 

Цього року київські школярі здобули 90 призових місць у ІV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад та 9 учнів прославили Україну перемогами         
у міжнародних олімпіадах з математики, біології та хімії, виборовши срібні та 
бронзові нагороди.   

За результатами ЗНО – 2016 року 65 випускників міста Києва з 265 - по 
Україні, що складає 25% від всіх учнів 200-бальників України, отримали 200 балів  з 
навчальних дисциплін. Це найкращий регіональний показник (на ІІ місці Львівська 
область, 200-бальників – 37). 

У дослідно-експериментальні роботі всеукраїнського рівня беруть участь 65 
навчальних закладів міста Києва  (37 експериментів). 

Професійно-технічна освіта 
Забезпечено харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають під опікою в повному обсязі.  
Учні ПТНЗ  показали високі результати на  Всеукраїнських конкурсах фахової 

майстерності з 3х професій: «помічник машиніста електровоза», «кравець», 
«лицювальник-плиточник»; брали участь у 9 міських конкурсах фахової 
майстерності з професій: «електрогазозварник», «помічник машиніста електровоза», 
«кравець», «верстатник широкого профілю», «електромонтер, «кухар», 
«лицювальник-плиточник», «оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення», «агент з організації туризму». 

Завершено проект Європейського фонду освіти «Туринський процес 2016 р.». 
Здійснюється професійна підготовка дуальної системи навчання у ВПУ № 33 з 

професії «Кухар». 
Проведено науково-практичну серпневу конференцію педагогічних 

працівників ПТНЗ за підсумками роботи у 2015-2016 н.р. та перспективи розвитку 
профтехосвіти м. Києва на 2016-2017 н.р.;  Всеукраїнський конкурс професійної 
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів за компетенціями «Кулінарне мистецтво», «Кондитерське 
мистецтво», «Ресторанний сервіс», «Перукарське мистецтво», «Технології моди», 
«Зварювальні роботи», «Сухе будівництво та штукатурні роботи»,  «Облицювальні 
роботи»,«Сантехніка та опалення»; регіональний конкурс фахової майстерності  
«Електромонтер» серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних 
навчальних закладів; колегію Департаменту освіти і науки, молоді та спорту з 
питань формування єдиної системи професійної освіти з підготовки кваліфікованих 
фахівців шляхом інтеграції закладів професійно-технічної освіти та вищих 
навчальних закладів I - II акредитаційного рівня для столичного ринку праці; 
атестаційна експертиза в 6 професійно-технічних навчальних закладах; інтерактивні 
лекції на тему «Свобода особи в Україні» та «Запобігання торгівлі людьми»; 
засідання лідерів учнівського самоврядування в Київському міському будинку 
учителя; правовий тиждень з учнями в 26 закладах профтехосвіти; новорічний бал. 



Працевлаштовано випускників ПТНЗ, які навчались за державнм 
замовленням.  

Взяли участь у: виставці Ювелір-експо в Одесі та Харкові; засіданні  
Регіональної ради з професійно-технічної освіти у м. Києві з питань затвердження 
регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших 
спеціалістів на 2017 рік шляхом спільної координації структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); виховному заході правового спрямування «Кримінальна 
відповідальність неповнолітніх»; профілактичній лекції з показом відеороликів 
«Наркоманія, алкоголізм та тютюнопаління»; тренінгових заняттях для учнів І та ІІ 
курсів з профілактики  Віл-сніду та вирішення конфліктів; просвітницькому 
семінарі за програмою «Володар долі»; 
  Закуплено верхній одяг дітям з малозабезпечених сімей за  підтримки 
благодійної організації «Нове життя» та проводились для всіх бажаючих учнів 
безкоштовні гуртки «Гри на гітарі» та «Комп’ютерного проектування меблів». 
оздоровлено 30 дітей-сиріт у санаторії «Патрія» Одеська обл. 

Вища освіта і наука 
Прийнято на навчання 1115 студентів, з яких 686 за державним замовленням 

та 429 по контракту. Випущено за рахунок коштів бюджету міста Києва 664 
спеціаліста (459 осіб за спеціальністю сестринська справа, 74 особи за спеціальністю 
лікувальна справа, 40 осіб за спеціальністю лабораторна діагностика, 30 осіб за 
спеціальністю акушерська справа, 20 осіб за спеціальністю фармація, 36 осіб за 
спеціальністю медико-профілактична справа, 5 осіб за спеціальністю стоматологія 
ортопедична). За контрактом випущено 414 фахівців (215 осіб за спеціальністю 
сестринська справа, 89 особи за спеціальністю лікувальна справа, 22 осіб за 
спеціальністю лабораторна діагностика, 6 осіб за спеціальністю акушерська справа, 
14 осіб за спеціальністю фармація, 17 осіб за спеціальністю медико-профілактична 
справа, 51 особа за спеціальністю стоматологія ортопедична) (Департамент охорони 
здоров’я). 

Підвищили кваліфікацію 3380 медичних працівника (Департамент охорони 
здоров’я).  

Забезпечено набуття студентами знань та підготовку їх до професійної 
діяльності у мистецьких вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації. 
Прийнято на навчання 600 студентів, з яких 358 за державним замовленням та    242 
по контракту. Випущено за рахунок коштів бюджету міста Києва 422 спеціаліста за 
державним замовленням - 338 осіб по контракту - 84 особи. (Департамент культури). 

Забезпечено участь у  семінарі для директорів вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації м. Києва з питань організації та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2016 році; забезпечено участь у  нараді з питань 
проведення Вступної кампанії до вищих навчальних закладів у 2016 році (КНЕУ, 
МОН). 
Виховання та позашкільна освіта 

У системі освіти міста Києва станом на 29.12.2016 року функціонує 40 
позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності: із них 5 
навчальних закладів міського; 35 – районного підпорядкування. Позашкільною 
освітою охоплено понад 81,1 тис. дітей, що становить 30,5 % школярів (без 
урахування дитячо-юнацьких спортивних шкіл). 



Протягом 2016 школярі столиці брали участь в міських, всеукраїнських та 
міжнародних заходах. 

Організовано та проведено Кубок Київського міського голови з шахів 
«Кришталева тура». Забезпечено використання годин гурткової роботи для 
організації занять з інтелектуальних видів спорту в ЗНЗ.  

Забезпечено реалізацію положень Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді. З метою координації та взаємодії органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, інститутів 
громадянського суспільства з питань національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді міста Києва Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Києва 
проведено низку заходів. 

У системі освіти Києва діє 183 музеї, з них військово-історичного та широкого 
історичного профілю – 85. Експозиції музеїв, музейних кімнат, кімнат Бойової 
Слави, шкільних куточків Слави оновлені та поповнені матеріалами про героїв 
антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у 
зміцнення обороноздатності України. На фасадах навчальних закладів за участю 
учнівської, педагогічної та батьківської громадськості відкрито меморіальні дошки 
героям Небесної сотні та АТО-випускникам, які навчалися в навчальних закладах 
столиці. 

Забезпечено проведення заходів щодо реалізації державно-громадського 
управління освітою та участь батьківської громади, учнівського самоврядування у 
заходах ДОНМС. 

Забезпечено організацію змістовного дозвілля під час зимових, весняних та 
літніх канікул. Організовано роботу 80 таборів відпочинку з денним перебуванням 
та 124 мовних таборів у червні 2016 року. Організовано у період з 16 по 30 грудня 
2016 року 40 вистав для 18807 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки. З них: у Київському Національному Академічному театрі оперети: 7 
вистав для 5523 дітей, у Київському Академічному театрі юного глядача на Липках: 
33 вистави для 13284 дітей. 

У рамках реалізації профільного навчання здійснюється  взаємодія  шляхом 
укладання угод про співпрацю між загальноосвітніми та позашкільними 
навчальними закладами.  

Фінансова діяльність 
Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам галузі «Освіта» 

відсутня. 
 

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
 

Пропозицій щодо забезпечення подальшого виконання міської цільової 
програми «Освіта Києва.2016-2018» немає. 
 
Перший заступник  
директора Департаменту      В. Челомбітько 
 
Бабінець 278-00-41 


