Додаток 2
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про основні тенденції зміни значень показників, що застосовуються
для розрахунку індексу регіонального людського розвитку
Київська облдержадміністрація
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Завдяки поліпшенню якості медичного обслуговування населення
Київської області, зокрема за рахунок проведення профілактичного огляду
сільського населення, створення умов для реалізації в області Урядової
програми «Доступні ліки» та завдань Національної стратегії з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність −
здоровий спосіб життя − здорова нація" середня очікувана тривалість життя при
народженні у 2017 році становила 70,46 років, що перевищує відповідний
показник 2013 року (70,38 років) і є найкращим показником за усі роки
проведення спостережень.
Разом з тим, через суттєве перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених (на 100 померлих – 61 живонароджений) внаслідок значного
поширення серед населення хвороб системи кровообігу середня очікувана
тривалість життя при народженні у Київській області нижче, ніж в середньому
по Україні (71,98 років) і за цим показником область займає 22 місце серед
інших регіонів країни.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
Протягом 2017 року з державного бюджету на функціонування закладів
охорони здоров'я Київської області спрямовано медичної субвенції з державного
бюджету у сумі 2476 млн грн, зокрема на лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет – 26,6 млн грн, на лікування хворих на хронічну ниркову
недостатність методом гемодіалізу – 88,5 млн грн, на придбання лікарських
засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для
стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну
допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у
тому числі для лікування онкологічних захворювань – 10,5 млн грн, на виплату
щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям – 467,2 тис. гривень.
Крім цього, у повному обсязі використано кошти субвенції з державного
бюджету у сумі 38,1 млн грн, зокрема на придбання медикаментів та виробів
медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 6,1
млн грн, на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та
лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 843,2 тис. грн, на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 31,1 млн
гривень
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На реалізацію заходів Київської обласної програми «Здоров’я» на 2017
рік з обласного бюджету профінансовано та виконано заходів на загальну суму
30,9 млн гривень. За рахунок вказаних коштів забезпечено ефективний медичний
супровід населення Київської області, що хворіє хворобами нирок, у тому числі
потребуючих замісної ниркової терапії та трансплантації нирок, хворобами
системи крові (у тому числі гемофілією), генетично детермінованими
хворобами (у тому числі фенілкетонурія), хворобами органів зору, орфанними
(рідкісними) хворобами, а також забезпечення засобами догляду інвалідів.
У рамках роботи щодо раннього виявлення захворювань у населення
сільської місцевості проведені профілактичні огляди 471,5 тис. мешканців села,
у тому числі 115,2 тис. дітей. Крім цього, фахівцями виїзних бригад
центральних районних лікарень оглянуто 37,5 тис. мешканців села.
Показник дитячої смертності стабілізовано на рівні 5,2 проміле (у 2016 –
5,3 проміле), що нижче загальнодержавного показника (7,4 проміле).
На реалізацію заходів Київської обласної програми «Вдосконалення
екстреної медичної допомоги в Київській області на 2016-2018 роки» за
рахунок коштів обласного бюджету профінансовано заходи за загальну суму
28819,3 тис. гривень. За рахунок вказаних коштів профінасовано:
- створення єдиної оперативно-диспетчерської служби екстреної
медичної допомоги області, зокрема придбання спеціального обладнання
системи передавання інформації, устаткування для електропостачання та
електроживлення, будівельні роботи з встановлення мережі оперативнодиспетчерської
служби,
телекомунікаційної
мережі,
прокладання
оптоволоконних каналів зв’язку зі спеціальними вузлами зв’язку;
- придбання для служби екстреної медичної допомоги 9 санітарних
автомобілів типу «В»;
- забезпечення оснащення бригад екстреної медичної допомоги медичним
обладнанням відповідно до табелю оснащення на 2017 рік.
Крім цього, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
забезпечено придбання лікарських засобів та витратних матеріалів на загальну
суму 4969,3 тис. гривень.
В Урядовій програмі «Доступні ліки», що передбачає лікування на
амбулаторному етапі осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання,
цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань, задіяні 25 районів та
2 міста обласного значення Київщини. Визначено 33 розпорядники коштів
субвенції – 29 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, 3 міські лікарні
(м. Ірпінь, Березань та Ржищів) та міська поліклініка м. Буча.
На реалізацію вказаної Програми в 2017 році передбачено кошти у сумі
22,2 млн грн, головним розпорядником яких визначено департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації. Крім цього, розпорядженням голови
облдержадміністрації від 12.09.2017 №484 "Про розподіл субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань" додатково виділені
кошти у сумі 8,9 млн грн, що були розподілені в адміністративно-територіальні
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одиниці області пропорційно до статистичних даних щодо кількості
хворих серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом ІІ типу та
бронхіальною астмою. За 2017 рік фактично використано кошти у сумі 25,9 млн
грн (83,3% від розподілених коштів).
Протягом 2017 року в області продовжувалась робота щодо залучення
всіх верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом
та здорового способу життя шляхом проведення 720 спортивно-масових заходів
пропаганди фізичної культури і спорту загальною кількістю учасників майже
118 тис. осіб. З метою забезпечення умов для розвитку в області фізичної
культури та спорту у 2017 році відремонтовано 405 спортивних майданчиків та
спортивних залів, побудовано 40 об’єктів, серед них 10 спортивних
майданчиків з синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням за рахунок
кооперації коштів обласного та місцевих бюджетів.
Загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення
на 1000 осіб наявного населення, проміле
1-2. Аналіз динаміки показників.
Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Протягом останніх 5-ти років загальний коефіцієнт приросту
(скорочення) чисельності населення Київської області на 1000 осіб наявного
населення зріс з 2,0 у 2013 році до 11,3 у 2017 році, що вище, ніж в середньому
по Україні (-3,5‰) і за цим показником область займає 1 місце серед інших
регіонів країни.
За останні 5 років чисельність наявного населення зросла на 32,3 тис.осіб і
станом на 01 січня 2018 року склала 1754,3 тис. осіб. Фактично протягом 2017
року чисельність населення збільшилася на 19,8 тис. осіб. Збільшення
чисельності населення області відбулося виключно за рахунок міграційного
приросту – 30,7 тис. осіб, водночас зафіксовано природне скорочення
населення – 10,9 тис. осіб.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
З метою більш ефективної та налагодженої роботи облдержадміністрації у
сфері захисту конституційних прав дітей та підтримки сімей на Київщині у
звітному періоді продовжувала діяти обласна комплексна Програма підтримки
сім’ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" до 2017 року, яка затверджена
рішенням Київської обласної ради від 02.04.2009 № 431-24-V. На реалізацію
заходів вказаної Програми станом на 01.01.2018 спрямовано кошти у сумі 43,4
млн грн (у 2016 році – 51,9 млн гривень).
На Київщині активізовано роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу. Станом на 01.01.2018 в області функціонувало 66 дитячих
будинків сімейного типу та 106 прийомних сімей. Загалом в дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях протягом 2017 року виховувалося 675 дітей
або 25,9% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (у 2016 році – 655 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
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піклування). Станом на 01 січня 2018 року
під
опікою,
піклуванням
перебували 2607 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На Київщині проводиться активна робота щодо усиновлення дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2017 році було усиновлено
135 дітей (у 2016 році – 138 дітей), з них 112 усиновлено громадянами України,
23 – іноземними громадянами (у попередньому році – 111 та 27 дітей
відповідно).
Загалом у 2017 році постійною комісією з надання адресної допомоги
сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, розглянуто та
затверджено 1960 заяв, в тому числі 919 заяв військовослужбовців, які беруть
участь в АТО, 106 заяв від поранених в зоні проведення АТО, 16 заяв від сімей,
родичі яких загинули в зоні проведення АТО, 1 заяву полоненого в зоні АТО,
665 заяв військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом,
10 військовослужбовців, які були демобілізовані з військової служби, 243
сім’ям, загиблих в зоні АТО, які отримують щорічну допомогу. Загальна сума з
усіх виплат для військовослужбовців та їх родин склала майже 18,0 млн грн (у
2016 році – 14,9 млн гривень).
Коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження, на 100 тис.
осіб наявного населення, просантиміле
1-2. Аналіз динаміки показників.
Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Протягом останніх 5-ти років коефіцієнт смертності від навмисного
самоушкодження на 100 тис. осіб наявного населення зріс з 19,2 у 2013 році до
22,4 просантиміле у 2017 році, що вище, ніж в цілому по Україні
(16,5 просантиміле), за цим показником область зайняла 20 місце серед інших
регіонів країни. Це пов’язано із збільшенням кількості загиблих внаслідок
злочинних діянь, дорожньо-транспортних пригод, а також від пожеж і на
водних об’єктах. Так, у 2017 році внаслідок злочинних діянь загинуло 448 осіб,
дорожньо-транспортних пригод – 199 осіб, від пожеж – 108 осіб (у 2016 році –
132 особи) , на водних об’єктах – 74 особи.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
Розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 07.06.2017
№ 312 затверджено План невідкладних заходів щодо забезпечення законності,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, належної координації дій
органів виконавчої влади у Київській області, яким передбачається
консолідація зусиль райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування
та правоохоронних органів у протидії злочинності.
Розроблено
основні
показники
ефективності
діяльності
райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи.
Проводилася щомісячна робота щодо моніторингу криміногенної ситуації
по кожному населеному пункту в розрізі суспільної небезпечності вчинених
правопорушень та визначення адміністративно-територіальні одиниці, де
спостерігається найзначніший рівень вчинення злочинів.
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У звітному періоді розроблено та затверджено
обласну
цільову
комплексну програму профілактики та протидії злочинності у Київській області
на 2017-2020 роки «Безпечна Київщина» (затверджена рішенням Київської
обласної ради від 19.05.2017 № 304-14-VII). Рішенням Київської обласної ради
від 22 червня 2017 року № 353-15-VII до зазначеної Програми було внесено
зміни в частині її фінансування.
У 2017 році у рамках реалізації вищезазначеної Програми виконано
перший етап створення в області інтелектуальної системи відеоспостереження.
Встановлено 180 відеокамер на в’їздах та виїздах населених пунктів Київської
області за кошти обласного бюджету (на суму 7860,7 тис. грн) та 200 камер за
кошти місцевих бюджетів, побудовано серверну кімнату та встановлено
відеостіну в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.
Також за рахунок фінансування заходів зазначеної Програми (401,8 тис.грн)
закуплено переносні DSM радіостанції у кількості 50 комплектів для забезпечення
участі громадян в охороні громадського порядку спільно з представниками
Головного управління Національної поліції у Київській області.
Проведено понад 700 громадських слухань з питань охорони
громадського порядку на території Київщини з обов’язковою присутністю
керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, дільничних офіцерів поліції.
З метою забезпечення пожежної безпеки здійснювались заходи щодо
впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного
захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення
пожежної безпеки, підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та
на об’єктах області.
Протягом жовтня-грудня 2017 року проведені позапланові перевірки
стану протипожежного захисту у закладах освіти (школи та дитячі садки),
охорони здоров’я та соціальної сфери області.
У рамках Обласної цільової програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення
пожежної безпеки на 2014-2017 роки (затверджена рішенням Київської
обласної ради від 26.06.2014 № 789-42-VI) протягом 2017 року проведено
6 командно-штабних навчань у містах Біла Церква, Березань, ПереяславХмельницький, Бориспіль, Буча та Згурівському районі щодо підвищення
готовності міських та районних ланок цивільного захисту Київської області у
разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру у мирний час, спеціалізоване навчання щодо ліквідації
лісових пожеж з залученням спеціалізованої та основної техніки, авіаційного
підрозділу
ДСНС
України
(с.Воропаїв
Вишгородського
району,
Вищедубічанське лісництво) та проведено штабне тренування щодо захисту
населення і територій Рокитнянського, Богуславського, Миронівського і
Таращанського районів Київської області у разі виникнення надзвичайної
ситуації внаслідок вибуху боєприпасів на складах військової частини А-0543
(с. Ольшаниця Рокитнянськогорайону).
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Підрозділами
Комунальної рятувально-водолазної
служби
«Київської обласної служби порятунку» не допущено загибелі людей в зонах
відповідальності та в зонах дій рятувальних станцій (1,5 км). На території
області визначено встановленим чином 41 місце (у 2016 році – 27 місць)
масового відпочинку на воді згідно з вимогами Правил охорони життя людей
на водних об’єктах. Разом з цим, на території області нараховується 309 місць
традиційного (стихійного) відпочинку людей на водних об’єктах, де відсутність
рятувальних станцій призвело до загибелі людей.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної, разів
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Протягом останніх 5 років відношення середньої заробітної плати до
мінімальної зменшилось з 2,91 у 2013 році до 2,25 у 2017 році, проте показник
вище, ніж в цілому по Україні (22,2), і за ним область у 2017 році зайняла
3 місце серед інших регіонів країни. Це досягнуто завдяки високим темпам
зростання середньомісячної номінальної заробітної плати за цей період. Так, у
порівнянні з попереднім роком розмір середньомісячної номінальної заробітної
плати у 2014 році зріс на 4,1%, у 2015 – на 19,0%, у 2016 – на 25,9%, у 2017 – на
37,5 відсотка. Позитивна динаміка зростання заробітної плати обумовлена
щорічними приростами обсягів реалізації товарів, робіт та послуг, що дозволило
збільшити фонди оплати праці та поліпшити фінансові результати підприємств у
всіх галузях економіки.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
В області постійно проводиться робота щодо підвищення рівня виплати
заробітної плати. Так, у 2017 році на засіданнях робочих груп з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при
райдержадміністраціях та міськвиконкомах у 2017 році заслухано керівників
1050 підприємств та організацій, які виплачують заробітну плату менше
встановленого чинним законодавством рівня, з яких 582 підприємства (50%)
вже почали виплачувати підвищену заробітну плату.
За рахунок індивідуальної роз’яснювальної роботи, проведеної
працівниками органів державних податкових інспекцій Головного управління
Державної фіскальної служби у Київській області (заслуховування на
засіданнях робочих груп в органах державних податкових інспекцій,
проведення співбесід, направлення листів керівникам підприємств), ще
202 підприємства збільшили рівень виплаченої заробітної плати.
Обсяг видатків бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансферів)
на одну особу, гривень
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Протягом останніх 5-ти років обсяг видатків бюджетів (з урахуванням
міжбюджетних трансферів) на одну особу зріс з 4884,0 грн. у 2013 році до
13782,7 грн. у 2017 році, що вище, ніж в цілому по Україні (11631,5 грн.), за
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цим показником область зайняла 3 місце серед інших регіонів країни. Так,
у 2017 році видатки зведеного бюджету області, без урахування внутрішніх
трансфертів та кредитування, виконані у сумі 24345,4 млн грн, у тому числі
видатки загального фонду – 19093,6 млн грн (95,1% до уточнених річних
планових показників), спеціального – 5251,8 млн грн (69,7% до кошторисних
призначень на рік з урахуванням внесених змін).
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального
захисту населення за 2017 рік направлено кошти у сумі 16359,7 млн грн, що
склало 85,7% загального обсягу проведених видатків загального фонду, у тому
числі на утримання:
- соціального захисту та соціального забезпечення
(з урахуванням міжбюджетних трансфертів)
- установ освіти
- установ охорони здоров’я
- установ культури і мистецтва
- установ фізичної культури і спорту

– 6604,8 млн грн;
– 5563,7 млн грн;
– 3342,9 млн грн;
– 614,8 млн грн;
– 233,5 млн гривень.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі фінансування установ
соціальної сфери та соціального захисту займають видатки на соціальний
захист та соціальне забезпечення – 40,4%, освіту – 34,0% та на охорону
здоров’я – 20,4 відсотка.
Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Незважаючи на те, що рівень працевлаштування зареєстрованих
безробітних протягом останніх 3-х років збільшився з 29,0% у 2015 році до
34,9% у 2017 році, цей рівень нижче, ніж був у 2013 році (36,3%) та в цілому по
Україні (37,9%), і за цим показником область займає 16 місце серед інших
регіонів країни. Повільні темпи підвищення рівня працевлаштування в останні
роки пов’язані із недостатньою кількістю нових робочих місць і вакансій з
рівнем оплати праці вище середньобласного рівня.
Водночас у 2017 році ринок праці Київщини характеризувався
зменшенням кількості безробітних, визначених за методологією Міжнародної
організації праці (МОП). Чисельність безробітного населення віком 15-70 років
порівняно з 2016 роком зменшилася на 1,6 тис. осіб і склала 51,9 тис. осіб. Рівень
безробіття (за методологією МОП) у відсотках до економічно активного
населення відповідної вікової групи у 2017 році по відношенню до 2016 року
зменшився з 6,8% до 6,5 відсотка.
У 2017 році було працевлаштовано 20,1 тис. осіб (з них 12,1 тис. осіб –
зареєстровані безробітні), що на 2,1% більше, ніж протягом 2016 року.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
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З метою підвищення рівня працевлаштування
зареєстрованих
безробітних протягом 2013-2017 років в області було створено 129,8 тис. нових
робочих місць. Це дозволило за останні п`ять років через служби зайнятості
працевлаштувати 103,4 тис. незайнятих та безробітних осіб.
Для підвищення ефективності підбору належної роботи та сприяння у
працевлаштуванні незайнятим та безробітним громадянам, проводилася активна
робота щодо збору вакансій. Протягом 2017 року із заявлених роботодавцями
вакансій для укомплектування державною службою зайнятості в базі даних
нараховувалось 35,5 тис. одиниць (на 17,3% або на 5243 одиниці більше, ніж
протягом 2016 року).
У 2017 році за направленням служби зайнятості укомплектовано майже
20,0 тис. вакансій. Рівень укомплектування вакансій склав 56,2 відсотка.
Особлива увага приділялась працевлаштуванню соціально незахищених
верств населення, які не можуть на рівні з іншими конкурувати на ринку праці,
передусім, людям з обмеженими фізичними можливостями. Протягом 2017 року
на обліку в обласній службі зайнятості перебували 1,8 тис. безробітних осіб з
інвалідністю (на рівні їх кількості у 2016 році). Працевлаштовано 411 осіб з
інвалідністю (на 3,3% або на 13 осіб більше), рівень працевлаштування інвалідів
становив 22,2% (у 2016 році – 19,4 відсотка).
З метою забезпечення роботодавців працівниками з числа безробітних за
необхідними професіями та скорочення дисбалансу між попитом і пропозицією
робочої сили, обласна служба зайнятості здійснювала професійне навчання,
перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних. Всього у 2017 році за
направленням служби зайнятості навчалося майже 4,5 тис. осіб, з них
2220 жінок (49,4%) та 1450 осіб з категорії молодь віком до 35 років
(32,3 відсотка). У цілому відсоток працевлаштування після проходження
професійного навчання по області у 2017 році склав 92,2% (у 2016 році –
92,0 відсотка).
Як один із дієвих засобів забезпечення тимчасової зайнятості безробітних
та можливості отримання додаткового заробітку організовувались громадські
роботи та інші роботи тимчасового характеру. Протягом 2017 року до участі у
громадських та інших роботах тимчасового характеру в області було залучено
8,5 тис. осіб. Питома вага безробітних осіб, які були залучені до тимчасової
зайнятості, склала 19,9% (у 2016 році – 19,5 відсотка).
З метою сприяння незайнятим громадянам у працевлаштуванні службою
зайнятості проводиться значна профорієнтаційна робота. У 2017 році для
шукачів роботи загалом проведено 8,9 тис. інформаційно-консультаційних та
профорієнтаційних заходів, до участі в яких були залучені 35,0 тис. безробітних
осіб. Крім цього, протягом 2017 року для незайнятих громадян проведено 328
семінарів з орієнтації на самозайнятість з метою сприяння розвитку
підприємництва. Консультації з питань започаткування власної справи під час
цих семінарів отримали 2,9 тис. безробітних осіб.
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Чистий показник охоплення дошкільними
навчальними
закладами дітей віком три - п’ять років, відсотків до загальної кількості
дітей такого віку
1-2. Аналіз динаміки показників.
Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Завдяки розщиренню мережі дошкільних навчальних зкакладів та
збільшенню в них кількості дітей протягом останніх 5-ти років чистий показник
охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком три-п’ять років по
відношенню до загальної кількості дітей такого віку зріс з 87,9% у 2013 році до
95,8% у 2017 році, що значно вище загальнодержавного показника
(75,4 відсотка). За цим показником Київська область зайняла 1 місце серед
інших регіонів країни.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
Протягом 2013-2017 років в області продовжено роботу з розширення
мережі дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ) та збільшення кількості у
них дітей. У 2017 році на Київщині функціонував 781 ДНЗ, мережа яких
збільшилась на 28 одиниць, в яких дошкільну освіту здобували майже 73,9 тис.
вихованців (у 2016 році – 71,5 тис. дітей).
На будівництво та реконструкцію закладів дошкільної освіти (ЗДО) у
2017 році використано більше 260 млн грн, з них 201 млн грн – кошти
обласного та інших місцевих бюджетів. За рахунок вказаних коштів додатково
створено 3280 нових місць. За підсумками 2017 року Київська область посіла
перше місце серед областей України за кількістю створених місць у закладах
дошкільної освіти (ЗДО) та за кількістю новобудов, уведених в експлуатацію у
2017 році.
Завдяки проведенню системної роботи, спрямованої на розширення
мережі ДНЗ, зменшився показник навантаження у цих закладах. У розрахунку
на 100 місць ДНЗ виховується 105 дітей (у 2016 році – 107 дітей).
З метою підвищення якості дошкільного виховання до мережі Інтернет
підключено 86% ДНЗ, високошвидкісним доступом до мережі Інтернет
забезпечено 75% ДНЗ області, персональні веб-сайти мають 74,9% ДНЗ.
Кількість випускників вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації, відсотків до загальної кількості населення у віці 25-70 років
1-2. Аналіз динаміки показників.
Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Незважаючи на те, що співвідношення кількості випускників вищих
навчальних закладів I- IV рівня акредитації до загальної кількості населення у
віці 25-70 років у 2016 році становило 0,6%, що менше, ніж було протягом
2013-2015 років (0,8%), у 2017 році цей показник дещо поліпшився і склав 0,7
відсотка. Цей рівень є нижчим, ніж в цілому по Україні, і за цим показником
область зайняла 21-23 місце. Це обумовлено повільним збільшенням кількості
студентів вищих навчальних закладів I- IV рівня акредитації і зростанням
чисельності навяного населення Київської області протягом 2013-2017 років на
32,3 тис.осіб, зокрема у 2017 році на 19,8 тис.осіб.
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3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
У 2017/2018 навчальному році в області функціонує 29 закладів вищої
освіти різних типів та рівнів акредитації. Підготовка фахівців за освітньокваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр»
здійснюється за наступними галузями знань: Освіта; Культура і мистецтво;
Гуманітарні науки; Соціальні та поведінкові науки; Управління та
адміністрування; Право; Природничі науки; Інформаційні технології;
Механічна
інженерія;
Електрична
інженерія;
Автоматизація
та
приладобудування; Електроніка та телекомунікації; Виробництво та технології;
Архітектура та будівництво; Аграрні науки та продовольство; Ветеринарна
медицина; Охорона здоров’я; Соціальна робота; Сфера обслуговування;
Транспорт.
Найбільшим попитом серед студентів користуються спеціальності:
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування»,
«Менеджмент», «Економіка», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»,
«Право», «Соціальна робота» та «Середня освіта».
У закладах вищої освіти Київщини навчається 31140 студентів, з яких: на
державній формі навчання здобувають вищу освіту 18973 особи, за кошти
фізичних та юридичних осіб – 12167 осіб; на денній формі навчання –
22990 студентів, на заочній формі навчання – 8150 студентів; на І курсі –
6283 студенти, на випускних курсах – 9371 студент. Із числа осіб соціально
незахищених категорій, у закладах вищої освіти Київської області навчається
472 сироти, або позбавлених батьківського піклування, 281 інвалід, 13 осіб із
анексованого Криму, 92 особи із Луганської області, 134 особи із Донецької
області, 29 студентів – учасники АТО та 409 студентів, батьки яких є
учасниками АТО.
Освітній процес у закладах вищої освіти області забезпечують
5352 працівники, зокрема 2747 викладачів, з яких: 1128 осіб мають науковий
ступінь та 778 – вчене звання.
Виконуюча обов`язки директора
департаменту економічного
розвитку і торгівлі Київської
облдержадміністрації
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