
ІНФОРМАЦІЯ 
про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом 

 
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОГРАМИ Міська комплексна програма «Освіта Києва.  

2019 – 2023 роки» 
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОГРАМИ 

Розробник: Департамент освіти і науки виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
Співрозробник: Комунальна науково-дослідна установа 
«Науково-дослідний інститут соціально-економічного 
розвитку міста»  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/5618 
«Про затвердження міської комплексної цільової 
програми «Освіта Києва. 2019 – 2023 роки»  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

м. Київ 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, 
міські установи, заклади освіти міста Києва.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета: розширення сприятливих умов та можливостей для 
всебічного розвитку людини у відкритому освітньому 
просторі столиці.  
 
Досягти означеної мети можливо за умови виконання 
таких завдань:  
- забезпечення професійного розвитку педагогів;  
- забезпечення доступності й відкритості освіти;  
- розвиток інфраструктури освіти, нового освітнього 

простору;  
- професіоналізація та інформатизація управління 

освітою;  
- фінансова, академічна, кадрова та організаційна 

автономія закладів освіти;  
- розширення взаємодії з агентами змін;  
- сприяння інституційній, індивідуальній та дуальній 

освіті.  
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Напрями діяльності програми містять перелік заходів, 
спрямованих на виконання завдань Програми, з визначенням 
виконавців, строків виконання з розбивкою за роками, 
джерел фінансування кожного із заходів та очікуваних 
результатів. Напрями діяльності розроблені для кожної 
підпрограми, що є структурною одиницею Програми і 
відповідає завданням і функціям замовника програми – 
Департаменту освіти і науки. Для кожної підпрограми 
розроблено очікувані показники, які характеризують якісні 
та кількісні результати виконання завдань і заходів.  
Підпрограма «Позашкільна освіта»:  
метою Програми є створення умов для розвитку здібностей 
та обдарувань вихованців, учнів і слухачів за напрямами 



позашкільної освіти, здобуття ними первинних професійних 
знань, вмінь, навичок та життєвих компетентностей, 
необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації 
та/або професійної діяльності.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/36
F01E57673AE510C225839F006E010E?OpenDocument  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

Telegram-канал Департаменту освіти і науки Києва – 
https://t.me/kyivosvita 
Facebook-сторінка Департаменту освіти і науки Києва –  
https://www.facebook.com/kyivosvita  
Сайт Департаменту освіти і науки Києва -  
https://don.kyivcity.gov.ua 
 
https://don.kyivcity.gov.ua/content/osvita-kyieva.html  
 

 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  
 
 


