
Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ: 
«У 2020 році зарплата 
працівників освіти Києва 
збільшиться»

Найбільша частина від освітнього бюджету – понад 70 % – йде 
на заробітні плати 68 тисяч працівників галузі. До цієї категорії 
належать не лише ті, хто виховує та навчає, а й ті, хто готує їжу, 
прибирає, охороняє та лікує дітей у школах та садочках міста. 
Цьогоріч міська влада додала ще 2 мільярди гривень на виплату 
заробітних плат освітянам. Про це заявив заступник голови 
КМДА Валентин Мондриївський.

«На заробітні плати у школи та дитячі садочки місто отримало 
від держави 4 мільярди гривень. У свою чергу, Київ додав до цієї 
суми ще 2 мільярди. Наразі лише 3 % місцевих громад виплачують 
своїм освітянам надбавки до заробітної плати у повному обсязі. 
Київ почав робити це першим, а міська влада продовжуватиме 
докладати зусиль, щоб освітяни столиці отримували гідну оплату 
своєї праці», – наголосив Валентин Мондриївський.

У 2020 році зарплата працівників освіти Києва збільшиться 
на 9 %. Окрім цього, місто продовжить виплачувати надбавку 
50 % окладу заробітної плати за складність та напруженість у 
роботі всім педагогічним працівникам: вихователям, вчителям, 
майстрам  

«Київавтодор» отримав 
нову спецтехніку для 
обробки доріг

Комунальна корпорація «Київавтодор» отримала нову спец-
техніку для обробки доріг – 9 нових автомобілів Ford з універ-
сальним обладнанням. Про це на своїй сторінці в соціальній 
мережі Facebook написав мер столиці Віталій Кличко.

«Ми продовжу-
ємо оновлювати 
автопарк кому-
нальної техніки. 
«Київавтодор» 
отримав нову 
спецтехніку для 
обробки доріг. Це 
9 нових автомобі-
лів Ford з універ-
сальним облад-
нанням. Узимку 
вони можуть об-

робляти дорожнє покриття рідкими хлоридами, зменшуючи 
таким чином використання солі. І навіть за таких температурних 
«каруселей», коли опади тривають за плюсової температури, 
а вночі мороз, на вулицях, що обробили рідкими хлоридами, 
тривалий час не утворюється ожеледиця.  Розчин наносять на 
сухий асфальт і, як тільки починає падати сніг, хімічна реакція 
нейтралізує його на дорожньому покритті», – написав Віталій 
Кличко.

Таку технологію обробки доріг рідкими хлоридами викорис-
товують в Австрії та Німеччині.

Він нагадав, що з 2014-го року парк спеціальної техніки під-
приємств  «Київавтодора»  поповнився 232 одиницями техніки. 
Більшість цих спецавто – техніка для зимового утримання доріг  
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НОВИНИ Віталій Кличко показав, 
як реконструюють 
дитячий садок в 
Оболонському районі

«Ми продовжуємо будівництво та 
реконструкцію дитячих садочків, 
аби скоротити чергу до дошкіль-
них закладів столиці. Вже в травні 
завершать усі роботи в дитсадку 
№ 436 в Оболонському районі, на 
вулиці Автозаводській. Приміщення 

закладу було старим і «втомленим», 
тому взялися за його реконструкцію», 
– написав Віталій Кличко.

На сьогодні в садку вже замінили 
покрівлю, влаштували водовідведен-
ня та оновили каналізацію, встано-
вили нові вікна та двері. Завершили 

роботи з оновлення фасаду, утеплили 
приміщення, проклали нові електро-
кабелі, оновили систему опалення. 
Встановили і відеоспостереження. 
Наразі в садочку тривають внутрішні 
роботи.

 «В оновленій будівлі, крім при-
міщень для навчання та відпочинку 
дітей, облаштують музичну зали, 
сучасний харчоблок, медичний блок, 
пральню. В дитсадку буде інтернет, 
а в кожній  групі – по телевізору. 
Впорядкують і територію – вста-
новлять сучасні спортивні та ігрові 
майданчики, тіньові навіси», – додав 
мер Києва.  

Нагадаємо, що за кілька останніх 
років у Києві збудували або повніс-
тю реконструювали 8 шкіл та 27 
дитсадків  

У травні мають завершити реконструкцію дитячого 
садка № 436 в Оболонському районі на вулиці 
Автозаводській. Про це мер Києва Віталій Кличко 
написав на своїй сторінці у соціальній мережі  
Facebook.
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