
2016 2017 2018 

ФАКТ ПЛАН 

8,5 

12,3 

8,0  

8,8 

9,3 

14,0 

БЮДЖЕТ  

МКЦП «Освіта Києва. 2016-2018 роки»  

Перевиконання 

програми  

2018  

2017  

2016  

+51% 

+40% 

+6% 
млрд  

грн 

млрд  

грн 

млрд  

грн 

млрд  

грн 

млрд  

грн 

млрд  

грн 

+33% 
РАЗОМ 

34,8 
млрд  

грн 

26,1 
млрд  

грн 
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РЕЗУЛЬТАТОМ РОБОТИ СТАЛО 
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✓ проведення SWOT аналізу системи освіти 

міста Києва  

 
✓ громадське обговорення проекту Програми з 

представниками учасників освітнього процесу    

 

✓ розроблено МКЦП «ОСВІТА КИЄВА. 2019-2023 

РОКИ», що складається з 

   

  підпрограм 
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• збільшення фінансування галузі у 2 рази   
 

• будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів 

освіти, відновлення непрацюючих ЗДО  
 

• зменшення черги у ЗДО у 6 разів, розроблено БФН  
 

• закріплення земельних ділянок за ЗО (561) 
 

• здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами 
 

• збільшення мережі закладів освіти   
 

• підтримка приватної освіти 

• наявність вакансій педагогічних працівників  
 

• матеріально-технічна база закладів освіти  
 

• територіальна доступність до закладів освіти в місцях 

інтенсивної забудови житлового сектору  
 

• приведення типів ЗЗСО у відповідність до вимог чинного 

законодавства  
 

• дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили    
 

• працевлаштування випускників закладів професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти, їх професійний 

супровід 
 

• забезпечення закладів освіти високошвидкісним Інтернетом  

• розвиток інфраструктури освіти, нового освітнього 

простору  
 

• запровадження принципу «гроші ходять за дитиною»  
 

• автономія закладів освіти: фінансова, академічна, 

кадрова та організаційна  
 

• створення умов для впровадження реформи загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»  
 

• підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку 

праці  
 

• сприяння інституційній, індивідуальній та дуальній освіті в 

системі професійної (професійно-технічної )освіти  

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 
 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

МОЖЛИВОСТІ РИЗИКИ 

• вартість утримання дитини у ЗО не завжди відповідає якості 

наданої освітньої послуги   
 

• зріст народжуваності, міграційні процеси – проблеми 

нестачі місць у закладах освіти   
 

• ринок освітніх послуг не встигає реагувати на динамічні 

зміни ринку праці  
 

• недоліки в прогнозуванні потреби ринку праці у фахівцях з 

вищою та професійно-технічною освітою на середньо- та 

довгострокову перспективу 

SWOT аналіз 

SWOT 



✓ відкритої системи відбору керівників 

закладів освіти 

 

✓ закріплення земельних ділянок за ЗО  

 

✓ побудови «мостів довіри» між учасниками 

освітнього процесу  

 

✓ оновлення системи електронного запису до 

ЗДО  

 

✓ впровадження НУШ (понад 150 млн грн) 

ВРАХОВАНО ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД 



будівництво,  
реконструкція,  

капітальні  
ремонти ЗО   

національно-
патріотичне  
виховання 

НАСТУПНІСТЬ ПРОГРАМ 

Програма  
2016-2018 прозорість  

фінансів освітньої 
сфери  

впровадження 
реформи ЗСО 

Програма  
2019-2023 

діалог з 
учасниками 
освітнього 
процесу  



Програма 

функціонування  

та утримання 

МКЦП «Освіта Києва.  

2019-2023 роки» 

МЦП «Освіта Києва.  

2016-2018 роки»  

ЩО НОВОГО?  

VS 
Програма  

розвитку галузі  

Середня вартість Програми з розрахунку на 1 рік  

2,5      
млрд 

грн 5,2      
млрд 

грн 
ВДВІЧІ 



5 на  років 

Три нові підпрограми   

ЩО НОВОГО?  

Фахова 

передвища,  

вища освіта і 

наука  

Мистецька  

освіта  

Регіональне  

замовлення 

Програма починається з професійного  

розвитку педагогічних працівників  



БФН на 1 дитину 

2490,0 грн. у 2019 році 

БФН 

24,6 
КОМУНАЛЬНІ ЗДО 

ЗФ 

20 316,5  

млн. грн 

ЦФВ 

3 892,6  

   млн грн 

ЩО НОВОГО?  

млрд  

грн 

5 на  років 

ПРИВАТНІ АБО 

КОРПОРАТИВНІ  ЗДО 

413,4  

млн грн 



ЩО НОВОГО?  
зміна освітнього простору   

4,8      
млрд 

грн 
архітектурна  

доступність 

капітальні ремонти  
тіньових навісів  

на ігрових майданчиках  
ЗДО та заміна обладнання 

ремонт огорожі  

закладів освіти  
протипожежні  

заходи  

спортивно-ігрові  

майданчики у ЗЗСО  

ремонт місць  

загального  

користування    

5 на  років 



5 на  років 

ЩО НОВОГО?  

0,03 млрд  

грн  
Підготовка вчителя Нової української школи 

Створення інклюзивно-ресурсних центрів   0,2 млрд  

грн  

Впровадження Нової української школи 1,1 млрд  

грн  

1,4 млрд  

грн  
Освіта дітей з інвалідністю 

Підготовка і перепідготовка медичних працівників для ЗДО 0,4 млрд  

грн  

Зміна системи харчування у закладах освіти 0,03 млрд  

грн  

0,01 млрд  

грн  
Формульний підхід галузі освіта   



Інші  

джерела 

Кошти  

бюджету  

м. Києва  

 
млрд грн  

52,4      

ПРОГРАМА МАЄ НАЛЕЖНЕ ФІНАНСУВАННЯ  

млрд 

грн 

загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми  

46,4 

6,0  

млрд грн  

5 на  років 



5 на  років 

Бюджет Підпрограм 

Професійний розвиток 

педагогічних працівників 

0,3 
млрд  

грн  

31,2  
млрд  

грн  

Дошкільна освіта  

Загальна  

середня освіта  

5,7 
млрд  

грн  

Інклюзивна та  

спеціальна освіта  

1,4 
млрд  

грн  

Позашкільна освіта  

2,0 
млрд  

грн  

Мистецька освіта  

Професійна  

(професійно-технічна) 

освіта  

Фахова передвища,  

вища освіта і наука  

Єдиний інформаційно – 

освітній простір 

закладів освіти  

Гранти міського голови  

Регіональне замовлення 

0,3 
млрд  

грн  

0,5 
млрд  

грн  

0,7  
млрд  

грн  

0,08  млрд грн  

9,3 
млрд  

грн  
1,0  
млрд  

грн  
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