
державний 

бюджет

бюджет 

м.Києва

кошти 

небюджетних 

джерел

державний 

бюджет

бюджет 

м.Києва

кошти 

небюджетних 

джерел

1 3 4 8 9 10 11 13 14 15 16 18

1.1.1

Забезпечити збереження та 

збільшення контингенту 

дітей, відкриття нових груп 

(забезпечити оплату праці (у 

т.ч. нарахування на фонд 

оплати праці,  оплата 

комунальних послуг та 

енергоносіїв)

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018 0,0 0,0 Збережено контингент вихованців дошкільних навчальних закладах - на кінець 2016 року оюліковується  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 передана у орендне користування приватному закладу.  Реорганізовано 5 шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні

1.1.2

Забезпечити харчування 

дітей дошкільного віку 

відповідно до норм, 

визначених чинним 

законодавством

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018 0,0 0,0 Забезпечено: організацію харчування дітей у відповідності до встановлених законодавством норм (постанова КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"); пільгу для оплати за харчування (1 грн.) 2568 дітям, батьки яких мають статус учасників АТО; безкоштовне харчування 8209 дітей у санаторних (для дітей із латентною тубінфекцією) та спеціальних ДНЗ (групах), 113 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 355 дітей - інвалідів .   

1.1.3

Забезпечити ДНЗ 

медикаментами та 

перев’язувальними 

матеріалами

ДОНМС 2016-2018 0,0 0,0 Проведено перевірку забезпеченності медичних кабінетів  дошкільних навчальних закладів лікарськими препаратами першої необхідності. Забезпечено придбання медикаментів за позабюджетні кошти у Голосіївському, Оболонському районах, придбані медикаменти та перев'язувальні матеріали у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Соло'мянському, Дніпровському районах.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1

Оновити програмно-

технічний комплекс 

електронного запису дітей до 

ДНЗ 

ДОНМС 2016-2018 0,0 0,0 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. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.

Забезпечити придбання 

програмно-технічного 

комплексу моніторингу 

харчування дітей та обліку 

матеріально-технічної бази 

ДОНМС 2016-2017 0,0 0,0 Вивчено функціональні можливості АС "Їжа&К" 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.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.

Забезпечити сучасним 

технологічним обладнанням 

харчоблоків дошкільних 

навчальних закладів

РДА, РУО 2016-2018 0,0 0,0 Проведено моніторинг забезпеченності сучасним обладнанням комунальних ДНЗ. Оновлено технологічне та холодильне обладнання на харчоблоках Придбана газова плита  у ДНЗ № 544 Шевченківського району; поновлено холодильне обладнання, холодильники, холодильні шафи у 28 ДНЗ, придбано 5 енергозберігаючих плит, 6 шаф електричних жарових Голосіївського району, у дошкільні навчальні заклади Солом'янського району (за потребою та заявками керівників) придбано технологічне обладнання на суму 2 497 032,00 грн. Проведені капітальні ремонти харчоблоків ДНЗ № 247, 361, 582, 70  Дніпровського району, які частково забезпечені новим  технологічним обладнанням. 

1.4.2

Забезпечити заміну фільтрів 

та картриджів для очистки 

проточної води в 

харчоблоках дошкільних 

навчальних закладів.

РДА, РУО 2016-2018 0,0 0,0 Проведений моніторинг наявності та стану фільтрів і картриджів для очистки води, складено перспективний план їх заміни, проведено часткову заміну   у Голосіївському районі, встановлено фільтр  для очистки води у ДНЗ № 720  Печерського району. Проведено заміну фільтрів та картриджів для очистки  проточної води у всіх ДНЗ Дарницького, Дніпровського, Печерського, Солом'янського районів.    

1.4.3

Забезпечити резервне гаряче 

водопостачання харчоблоків, 

їдалень та буфетів групових 

приміщень дошкільних 

навчальних закладів

РДА, РУО 2016-2018 0,0 0,0 Проведено моніторинг забезпечення  закладів резервним гарячим водопостачанням, розроблені плани поетапної заміни електрокотлів. Усі ДНЗ Печерського району забезпечені резервним водопостачанням.  У 36 ДНЗ Дніпровського району встановлені бойлери в усіх групових приміщеннях. У Дарницькому районі придбано водонагрівачі та кип'ятильники на харчоблоки, у 30 ДНЗ Голосіївського району придбано 63 водонагрівача

1.4.4

Забезпечити цілодобову 

охорону приміщень 

дошкільних навчальних 

закладів шляхом 

підключення їх до системи 

«Тривожна кнопка» 

РДА, РУО 2016-2018 0,0 0,0

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.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.

Забезпечити належне 

функціонування 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

ДОНМС, 

РУО
2016-2018 0,0 0,0

Забезпечено 100%  належне функціонування ЗНЗ міста Києва. Реорганізовано вечірні 

школи № 1, № 5 шляхом об’єднання з ЗНЗ № 139 та ЗНЗ №  41 відповідно. 

Проаналізовано пропозиції районних управлінь освіти щодо формування мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2016-2017 навчальний рік

 Мережа ЗНЗ складається з 494 закладів, з них,435 загальноосвітніх навчальних 

закладів комунальної форми власності, а саме: 29 ліцеїв, 42 гімназії, 270 шкіл І-ІІІ 

2.1.2

Забезпечити безоплатним 

харчуванням учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, 

у тому числі учнів 1-4 класів, 

учнів з числа дітей-інвалідів 

ДОНМС, 

РУО
2016-2018 0,0 0,0

Виконано на 100 % .Забезпечено безоплатним харчуванням 114220 учнів 1-4 класів, 

5435 учнів 5-11 класів пільгових категорій, у тому числі 2035 дітей-інвалідів. 

Станом на 30.12.2016 безкоштовне одноразове пільгове харчування організовано в усіх 

загальноосвітніх навчальних закладах комунальної форми власності.

Районними управліннями освіти проведено процедури закупівлі послуг з організації 

харчування. У 2016 році організацію харчування у ЗНЗ забезпечували 21 установа: 

комунальних підприємств шкільного харчування (КП) – 10; ФОП – 4; СПД – 4, ПП-2, 

ТОВ - 1. 

Кількість персоналу, який здійснює організацію харчування в ЗНЗ орієнтовно – 1,4 

2.1.3
Оптимізувати мережу 

гімназій, ліцеїв та 

спеціалізованих шкіл

ДОНМС, 

РУО
2016-2018

На виконання рішення Київської міської ради від 24.09.2015 № 18/1921 «Про зміну 

типу та найменування деяких навчальних закладів, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва» завершено роботу щодо реорганізації:- 

гімназії № 39 І - ІІІ ступенів імені гетьмана України Богдана Хмельницького 

2.1.4.

Вивести початкову школу зі 

структури гімназій та 1-7 

класи зі структури ліцеїв 

шляхом створення 

навчально-виховних 

комплексів, у структурі яких 

буде збережено школу І 

ступеня

ДОНМС, 

РУО
2016-2018

Станом на 30.12.2016 наказами ДОНМС від  01.09.2016 № 723 та від 19.12.2016 

внесено зміни до мережі ЗНЗ у зв’язку з реорганізацією, зміною типу та назв ЗНЗ. А 

саме:

- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова, у складі якого перебували 1-7 класи у комунальний 

заклад «Навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІ ступенів – ліцей № 38 ім. В.М. 

Молчанова»;

- гімназію 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького, у складі якого була 

початкова школа у комунальний заклад «Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням української мови – гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.

Провести заміну, ремонт та 

обслуговування 

фільтруючих систем та 

питних фонтанчиків у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

РУО 2016- 2018 0,0 0,0 На заміну, ремонт та обслуговування фільтруючих систем та питних фонтанчиків у загальноосвітніх навчальних закладів у І півріччі 2016 року коштів не передбачено. У 2016 році виконувалася заміна ремонт та обслуговування 413 питних фонтанчиків та 215 фільтруючих систем.

2.2.1.

Оновити матеріально-

технічну та навчально-

методичну базу кабінетів 

"Захист Вітчизни"

РУО 2016-2018 0,0 0,0 Для 81 ЗНЗ міста Києва закуплено комплекти обладнання для інтерактивного лазерного тиру для стрільби з лазерної зброї.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1.

Створити міський ресурсний 

центр для забезпечення 

дистанційного навчання та 

самоосвіти на базі 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка

ДОНМС, 

КУ 

ім.Б.Грінч

енка

2016-2018

Створено сайт "Відкритий центр столичної освіти" та

здійснено інформаційну підтримку та наповнення сайту "Відкритий центр столичної 

освіти" http://vo.ippo.kubg.edu.ua/.

На сайті розміщено атестаційні контрольні роботи для учнів дистанційного екстернату 

(з 5 по 11 клас на 2 семестри); презентаційні з математики, біології, хімії, трудового 

навчання; методичні рекомендації для вивчення предметів учнями, які проживають у 

зоні АТО та неконтрольованій території (історія, біологія, математика, хімія, зарубіжна 

література, економіка, географія, трудове навчання) тощо. Виконано на 100%.

2.3.2

Сприяти розвитку мережі 

класів з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів

ДОНМС 2016-2018 У 2016-2017 навчальному році у мережі навчальних закладів міста Києва функціонує 141 спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів

2.3.3.

Оснастити кабінети 

природничих дисциплін для 

забезпечення якісного 

виконання практикумів та 

лабораторних робіт

РУО 2016-2018 0,0 0,0 Проведено процедуру закупівлі навчального обладання для кабінетів природничо-математичних наук ЗНЗ. Закуплено обладнання для кабінетів: фізики - 10 комплектів; хімії - 11; біології - 10; природничо-математичних наук - 2. Всього 33 кабінети.

2.3.4

Розробити та запровадити 

проект «Мережева модель 

профілізації старшої школи в 

умовах інноваційного 

розвитку сучасної освіти»

ДОНМС, 

КУ 

ім.Б.Грінч

енка

2017 Запроваджено постійно діючий семінар для підготовки педагогічних працівників до впровадження експериментальної моделі. Проведено засідання круглого столу «Професійна орієнтація в школі: виклики часу, тенденції, підходи» 

2.3.5

Здійснити ревізію кабінетів 

та майстерень з трудового 

навчання.

З урахуванням результатів 

розробити заходи щодо їх 

ремонту та оснащення.

РУО 2017

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1
Забезпечити належне 

функціонування шкіл-

інтернатів

РУО, 

ДОНМС
2016-2018 0,0 0,0

Проведено аналіз мережі спеціальних класів у школах-інтернатах та проведено 

попереднє комплектування мережі шкіл-інтернатів на 2016-2017 навчальний рік 

Забезпечено функціонування 24 загальноосвітніх та спеціальних шкіл-інтернатів, 

дитячого будинку "Малятко" та спеціальної школи "Надія.

У 2016-2017 навчальному році у порівнянні з 2015-2016 навчальним роком кількість 

3.1.2

Забезпечити надання 

допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим 

батьківського піклування, 

яким виповнюється 18 років

РДА, РУО 2016-2018 0,0 0,0

Виплати здійснюються управліннями освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій відповідно до плану-графіку. Виконано на 100 %

РУО упродовж 2016 року здійснювали виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1.

Проаналізувати кількість 

дітей в дошкільних 

навчальних закладах віком 

від 3 до 6 років, які 

потребують інклюзивної та 

спеціальної форм навчання

ПМПК, 

РДА, РУО
2016-2018

У ДНЗ міста виховується 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.

3.2.2.

Удосконалити мережу 

спеціальних та інклюзивних 

класів   (груп) в дошкільних 

та загальноосвітніх 

навчальних закладах 

відповідно до потреб 

мешканців міста Києва та з 

урахуванням  реєстру осіб з 

особливими освітніми 

потребами

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018

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, у яких виховується

101 дитина.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) . 

3.2.3.

При відкритті інклюзивних 

класів та груп вводити у 

штатні розписи  дошкільних 

та загальноосвітніх 

навчальних закладів ставки 

корекційних педагогів, 

логопедів та асистентів у 

відповідності до вимог 

чинного законодавства

РДА, РУО 2016-2018

Введено посади на кожну інклюзивну групу посади асистента вихователя, для надання

корикційно-розвиткової роботи у штатні росписи ДНЗ з інклюзивними групами та

районних психолого-медико-педагогічних консультацій введено посади вчителів-

дефектологі та логопедів.У 2016 році до штатних розписів закладів освіти, в яких

функціонують інклюзивні класи, введено 85,5 ставок асистента вчителя.

3.2.4

Ввести  до  програми курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогів окремий модуль з 

питань інтегрованого та 

інклюзивного навчання дітей 

з особливими потребами

КУ 

ім.Б.Грінч

енка

2016-2018

Введено до програми курсів підвищення кваліфікації педагогів модулі з питань

інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими потребами: «Актуальні

питання інклюзивної освіти» та «Вступ до інклюзивної освіти»                              

3.2.5

Забезпечити підвищення 

кваліфікації  вчителів, 

вихователів, асистентів 

вчителів та вихователів, які 

працюють в інклюзивних та 

спеціальних класах (групах)

КУ 

ім.Б.Грінч

енка

2016-2018

Вчителі, які працюють в спеціаільних та інклюзивних класах пройшли курси 

підвищення кваліфікації у КУ імені Б.Грінченка. Проведено міську науково-практичну 

конференцію «Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті Києві:основні 

досягнення та виклики»; заключний круглий стіл за результатами навчального 

проекту: «Доступна освіта для дітей з аутизмом»; навчально-практичні семінари: 

«Впровадження індивідуальної програми розвитку: адаптації та модифікації» для 

лідерських команд інклюзивних навчальних закладів; «Індивідуальна програма 

3.2.6

Забезпечити проведення 

тренінгів-практикумів та 

семінарів  з інклюзивної 

освіти для педагогічних 

працівників, у тому числі в 

навчальних закладах. 

Залучати до заходів 

волонтерів, представників 

ГО тощо

РНМЦ, КУ 

ім.Б.Грінч

енка

2016-2018 Проведено: круглий стіл «Упровадження інклюзивної освіти в місті Києві в умовах сучасних реформ»;  навчально-практичний семінар «Особливості оцінювання в умовах інклюзивного освітнього простору» в рамках постійно діючої Школи інклюзивної освіти; семінар-практикум "Робочий практикум психолога із  дітьми з поршушенням зору" за участю практичних психологів, вчителів, вихователів, дифектологів; семінар для шкільних ПМПК "Технологія розробки індивідуального навчання.Програма розвитку особливої дитини";  семінар-практикум "Робочий практикум психолога із  дітьми з поршушенням зору" за участю практичних психологів, вчителів, вихователів, дефектологів; семінар для шкільних ПМПК "Технологія розробки індивідуального навчання.Програма розвитку особливої дитини"; у рамках соціальної програми дружини Президента України відбувся спеціалізований тренінг для працівників освітньої галузі «Інклюзивна освіта – рівень самоосвіти нації. Досвід. Перспективи. Результати». 

3.2.7

Започаткувати 

консультаційну підтримку 

сімей, у яких виховуються 

діти з інвалідністю

КУ 

ім.Б.Грінч

енка

2016-2018 Започатковано консультаційну підтримку сімей, які виховують дітей з інвалідністю на базі ІППО КУ ім. Б. Грінченка. В ІППО працює консультативний центр з надання консультацій сімям, які виховують дитину з інвалідністю.  При метод.центрі практ.психології та соціальної роботи працює консультативний пункт. Консультативна підтримка від практичного психолога, соціального педагога, логопеда, лікаря-психіатра. Проведено засідання круглого столу з неурядовими організаціями  «Додаткова підтримка дітей з особливими освітніми потребами». У рамках проекту «Інклюзивна освіта: крок за кроком» (проект впроваджувався ВФ «Крок за кроком» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на базі науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка створено Інклюзивний ресурсний центр (далі ІРЦ) у місті Києві (http://www.inclusivedatabase.com.ua./).

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1

Забезпечити належне 

функціонування 

позашкільних навчальних 

закладів

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018 0,0 0,0 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).

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1

Забезпечити участь дітей і 

учнівської молоді в міських, 

всеукраїнських та 

міжнародних заходах з 

науково-технічної творчості

РДА, РУО, 

ДОНМС
2016-2018 0,0 0,0

Проведено: Всеукраїнські змагання з автомодельного спорту (трасові моделі) (21-

26.03.2016); Всеукраїнські змагання з початкового технічного моделювання (14-

16.04.2016); Київський відкритий конкурс з інформаційних технологій (10.04.2016); 

міський конкурс з початкового технічного моделювання серед дітей молодшого 

шкільного віку (12.03.2016); фінал відкритих змагань Чемпіонату Києва 2016 року з 

автомодельного спорту (трасові моделі) (13.03.2016); міські відкриті змагання з 

судномодельного спорту у приміщенні: 1 етап – молодша вікова група (19 - 

20.03.2016), 2 етап – старша вікова група (01- 03.04.2016);

міські відкриті змагання з вільнолітаючих, кордових та радіокерованих авіамоделей: 1 

етап –вільнолітаючі моделі         (20.02.2016) , 2 етап – кордові та радіокеровані моделі 

(27.02.2016)); Першість міста Києва з судно модельного спорту на відкритій водоймі 

(28.05.2016)); Київський  відкритий фестиваль повітряних зміїв «Змієрія» (28.05.2016)); 

міський конкурс учнівської молоді "Інженерінг - фест 2016" серед  вихованців 

Разом п.4.1.

Разом п.1.1.

Разом п.1.2.

Разом п.1.3.

у тому числі:

Захід Термін 

виконання

1. Підпрограма "Дошкільна освіта"

Відповідал

ьний 

виконавец

2. Підпрограма "Загальна середня освіта"

Інформація про виконання програми за 2016 рік

4. Підпрограма "Виховання та позашкільна освіта"

1. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

2. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

3. Міська цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 р.р.", затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016  №125/125

№ п/п

Планові обсяги фінансування на весь 2016 рік 

(уточнений план станом на --), тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування за 2016 рік (касові 

видатки), тис.грн.

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

(Короткий опис досягнутих результатів 

та/або

Причини невиконання/часткового виконання показника )
Усього

у тому числі:

Усього

Разом п.1.4.

УСЬОГО підпрограма "Дошкільна освіта"

3. Підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"

Разом п.2.1.

Разом п.2.2.

Разом п.3.1.

Разом п.2.3.

УСЬОГО підпрограма "Загальна середня освіта"

Разом п.3.2.

УСЬОГО підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"


