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План роботи  

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

на 2014 рік 
 

ВСТУП 

Значущі події в освіті міста Києва у 2013 році 

На сесії Київради затверджено  «Стандарт столичної освіти». 

1 вересня 2013 року у Києві відкрито дві нові школи. 

Проведено заміну вікон у 93 дошкільних навчальних закладах. 

Проведено термосанацію у ДНЗ №№ 208, 572, ЗНЗ №№ 211, 233 (Оболонський район), ДНЗ №  99 (Дарницький 

район). 

Відремонтовано харчоблоки та замінено обладнання у 110 навчальних закладах. 

Модернізовано 93 спортивних та ігрових  майданчиків навчальних закладів. 

31 старша школа отримала по навчально-комп'ютерному комплексу у конфігурації «10+1». 

40 початкових шкіл отримали комплекти ноутбуків. 

Розпочалося безкоштовне підключення 100% ЗНЗ Києва до мережі Інтернет високошвидкісними каналами зв’язку за 

технологією WI-FI компанією «Тріолан». 

Відкрито 4,5 тисячі нових місць у ДНЗ. 

Відкрито 4 інклюзивних та 18 спеціальних груп у ДНЗ для дітей з особливими потребами. 

Запроваджено проекти: «Довіра до освіти», «Осередок довіри». 

Відзначено 1255 науково-педагогічних працівників державними та відомчими нагородами, відзнаками голови 

Київської міської державної адміністрації  і Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.  

Почесні звання присвоєно 9 педагогічним працівникам. 

Педагогічним працівникам міста Києва виділено 5 квартир за рахунок міського бюджету. 

Відбулися Перші літні дитячі олімпійські ігри «Київ 2013». 

83 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти стали переможцями та призерами чемпіонатів світу 

та Європи, міжнародних змагань. 

Проведено «Свято знань на Хрещатику»: 
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- презентація системи позашкільної освіти столиці; 

- виставка «Місто майстрів»;  

- ярмарок професій;  

- ярмарок-продаж учнівських виробів під девізом «Учні профтехосвіти – киянам!». 

Міська Шевченкіана до 200-річчя від дня народження Кобзаря. 

Відновлено Міжнародну вахту пам’яті. 

Проведено перший міський телевізійний урок «Мужність киян» для  учнів 7-11 класів. 

Упроваджено Електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів. 

Упроваджується Електронна система організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. 

Вперше проведено педагогічну хвилю «Презентую досвід» для директорів дошкільних навчальних закладів. 

Започатковано проведення вебінарів для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Укладено 441 угоду про співробітництво з навчальними закладами 51 країн світу. 

Здійснено 102 навчальних обміни. 

Взято участь у проведенні XI Конференції Міжнародного педагогічного клубу європейських столиць на тему: 

«Досвід та перспективи формування європейського шкільного освітнього простору». 

Організовано міжнародний «круглий стіл» на тему: «Міжнародні освітні проекти ЮНЕСКО як механізм нових 

підходів до змісту освіти».  

Підписано Угоди:  

- про мережеву взаємодію між асоційованими школами ЮНЕСКО Києва та Москви; 

- про співробітництво з Комітетом з освіти Мінського виконавчого комітету під час Днів освіти Києва в Мінську 

(Республіка Білорусь); 

- про співробітництво у сфері  освіти між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Києва та 

Департаментом освіти м. Таллінна; 

- про співпрацю у сфері освіти між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Києва та Комітетом освіти, 

культури і спорту Міської адміністрації м. Вільнюс. 

Проведено міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на дніпрових схилах». 

Успішно проведено І міську науково-практичну конференцію асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста Києва «Навчання 

для майбутнього: вчитися та жити в інформаційному суспільстві». 

В 11 столичних школах стартував проект «Енергоефективні школи». Призовий фонд в сумі 1 млн. грн., які отримали 

заклади-переможці від компанії ДТЕК, направлені на реалізацію учнівських проектів. 

Започатковано роботу Школи молодого директора. 
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Підписано Рамкову угоду про освітній альянс з "Майкрософт Україна". 

Відкрито навчально-практичний центр будівельного спрямування  «Інноваційні будівельні технології та сучасні 

будівельні матеріали» на базі Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства,  за сприяння 

дочірнього підприємства «КНАУФ Маркетинг». 
 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОСЇ ОСВІТИ 
 

ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

Аналіз роботи за 2013 рік 

На кінець 2013 року мережа дошкільних навчальних закладів м. Києва зазнала якісних змін. Нараховується 702  навчальних заклади для 

дітей дошкільного віку. З них: - 490  дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності, 

- 47 - відомчих ДНЗ; 

- 12 -  приватних ДНЗ; 

- 60 – шкіл-дитячих садків, навчально-виховних комплексів тощо. 

У місті Києві значно зросла кількість дітей дошкільного віку. За оперативними даними районних управлінь освіти, в дитячих садках усіх 

форм власності здобувають дошкільну освіту більше 106 тисяч дітей  (проти 100,3 тис. дітей у минулому році). Охоплення дітей від 3 до 6 (7) 

років дошкільною освітою по місту становить 88%, при цьому дітей 5-6-ти річного віку – 100 %. 

В середньому по місту Києву дошкільні навчальні заклади укомплектовані понад розрахункову потужність (на 100 працюючих місцях 

виховується 119 дітей (проти 115 у минулому році)). З метою зменшення соціальної напруги та вирішення комплектування вікових груп згідно 

нормативів протягом 2013 року проведено відновлення функціонування на повну потужність 22 дошкільних навчальних закладів, 

відремонтовано та відкрито у працюючих дитячих садках 80 груп, реорганізовано у дошкільні навчальні заклади 5 шкіл-дитячих садків, на базі 

п’яти загальноосвітніх навчальних закладів працюють групи для дітей дошкільного віку з короткотривалим перебуванням. Загалом мережа 

поповнилася на 4500 місць. 

Протягом 2014 року планується  відновити 25 дошкільних навчальних закладів і 70  груп у працюючих дитсадках.  

Для максимального охоплення дітей у м. Києві підтримується розвиток альтернативних форм здобуття дошкільної освіти. Протягом 2013 

року 37 суб′єктам підприємницької діяльності видані ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за рівнем «дошкільна освіта», 

ліцензійний обсяг послуг – 4445 дітей. 

Вперше протягом 2013 року:  

- проведено педагогічну хвилю «Презентую досвід» для керівників дошкільних навчальних закладів;  
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- презентовано педагогічний досвід колективів дитячих садків «Київ – дошкіллю» під час Всеукраїнської виставки «Інноваційні технології 

в творчості дошкільників»;  

- проведено свято для голів батьківських комітетів дошкільних навчальних закладів;  

- проведено конкурс серед педагогічних працівників дитячих садків «Кращий за професією» (переможець – вихователь ДНЗ № 71 

Святошинського району Бобир В.);  

- представлено експозицію «Земля очима дітей»  у ході Всеукраїнської виставки «Освіта України – 2013»;  

- проведено презентацію страв дитячого харчування та майстер-класи нетрадиційних форм навчання дітей образотворчої діяльності під 

час серпневої конференції керівників ДНЗ «Стандарт столичної освіти як інструмент ефективного розвитку дошкільної освіти міста Києва».  

З 01 квітня 2013 року запроваджена система електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва,  що дало 

можливість спростити процедуру обліку дітей, які потребують зарахування  у дошкільні навчальні заклади. За попередніми підсумками роботи 

протягом 2013 року  електронним записом до дитсадка скористались більше 60 тисяч батьків. З них 7,5 тисяч дітей потребують влаштування у 

дошкільні навчальні заклади міста. 

На даний час проводиться розширення програми «Електронний дитячий садок»: поетапно впроваджується електронна програма 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.  

Задачею впровадження цієї програми є розширення інформаційного кола для батьків, полегшення ведення документації, встановлення 

єдиного примірного меню для дошкільних навчальних закладів Києва та підвищення якості організації харчування.  

Пріоритетні напрями роботи. 

1. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів міста відповідно до потреб населення. 

2. Забезпечення необхідних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти. 

3. Духовний розвиток особистості дитини, національне, патріотичне виховання. 

4. Забезпечення дітей з вадами психічного та (або) фізичного розвитку якісною освітою. 

5. Оптимізація мережі шкіл-інтернатів та дитячих будинків м.Києва. 

6. Забезпечення якісною освітою  дітей з особливими освітніми потребами в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання.  

 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На викання якого 

нормативно-правового акту 

проводиться 

 

Термін 

 

Відповідальні 

Січень 

 

1 

Підготовка статзвіту по дошкільним навчальним закладам за 2013 

рік для Міністерства освіти і науки України.  

Проведення аналізу виконання норм харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах за 2013 рік. 

Лист МОН України  від 

24.11.2010 №1/9-850 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

Протягом 

місяця 

до 31 

 

Резенчук Н.В. 

 

Жиліна Т.І. 

2 Аналіз  мережі дошкільних навчальних закладів міста. Положення про відділ Протягом 

місяця 

до 31 

Резенчук Н.В. 
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3 

 

Моніторинг стану забезпечення дітей віком від 1 до 6 (7) років 

дошкільною освітою, аналіз укомплектованості дошкільних 

навчальних закладів. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

до 31 

Резенчук Н.В. 

 

4 

Моніторинг контингенту дітей дошкільного віку, охоплених 

різними суб’єктами господарювання за рівнем «дошкільна освіта». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

до 31 

Жиліна Т.І. 

 

5 

Підведення підсумків проекту «Осередок довіри» серед 

дошкільних навчальних закладів міста Києва у 2013 році. 

 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

14 Пархоменко І.М., 

Резенчук Н.В. 

6 

 

Аналіз  ходу впровадження електронної програми організації 

харчування дітей у ДНЗ міста Києва. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Наказ ДОНМС від 02.12.2013 

№ 877 

До 31 

 

Жиліна Т.І. 

 

7 

Аналіз впровадження міської експериментальної програми 

«Інклюзивне навчання та виховання дітей з синдромом Дауна» у  

дошкільних навчальних закладах. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

рішення Київради від 

13.10.2009 № 502 2571 

До 31 Резенчук Н.В., 

Найденко Т.М. 

 

8 

Узагальнення інформації щодо експериментальної роботи та 

приорітетних напрямків освітньої діяльності у дошкільних 

навчальних закладах міста. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 31 Дерев’янко С.М. 

 

9 

Аналіз довідок СЕС за наслідками перевірок організації 

харчування у ДНЗ за 2013 рік 

Положення про відділ Протягом 

місяця 

Жиліна Т.І. 

 

10 

Аналіз кількості дітей 5,6-річного віку з особливими потребами за 

нозологіями, які проживають у м.Києві. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Найденко Т.М. 

ПМПК 

 

11 

Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

Положення про відділ До 31 Резенчук Н.В. 

 

12 

Засідання педагогічного клубу керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

 14 Пархоменко І.М., 

Резенчук Н.В. 

Лютий 

 

13 

Аналіз  стану захворюваності дітей у дошкільних навчальних 

закладах за 2013 р. 

Положення про відділ До 25 Найденко Т.М. 

 

14 

Обмін досвідом з регіонами України з питань впровадження 

ЛЕГО-технологій у дошкільну освіту. 

Меморандум про співпрацю Протягом 

місяця 

Дерев’янко С.М. 

 Підготовка матеріалів для випуску журналу за підсумками Року  Протягом Жиліна Т.І. 
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15 творчості у ДНЗ. місяця 

 

16 

Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

Положення про відділ До 28 Резенчук Н.В. 

 

17 

Круглий стіл з питань діяльності дошкільних навчальних закладів 

за участі представників СЕС, Департаменту охорони здоров’я 

міста Києва. 

Положення про відділ До 28 Пархоменко І.М., 

Резенчук Н.В. 

 

18 

Міські конкурси-огляди на кращий стан фізичного виховання та 

медичного забезпечення. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва.2011-2015 рр.» 

Лютий-квітень 

 

Резенчук Н.В., 

Найденко Т.М. 

 

19 

Семінар-практикум для педагогічних працівників інклюзивних 

груп. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва.2011-2015 рр.» 

До 28 Найденко Т.М. 

20 

 

Підготовка проекту наказу про проведення конкурсу на кращий 

сайт ДНЗ. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва.2011-2015 рр.» 

До 28 Жиліна Т.І. 

Березень 

 

21 

Моніторинг впровадження  «Електронної системи запису в 

дошкільні навчальні заклади». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.», розпорядження КМДА 

від 23.05.2013 № 760 

Протягом 

місяця 

Резенчук Н.В., 

Жиліна Т.І. 

 

22 

Педагогічна хвиля – обмін досвідом з питань надання спеціальної 

освіти у ДНЗ, ЗНЗ, школах-інтернатах. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва.2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Резенчук Н.В., 

Найденко Т.М. 

 

23 

Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

Положення про відділ До 31 Резенчук Н.В. 

 

24 

Міський конкурс на кращий сайт ДНЗ. Наказ ДОНМС Березень-

вересень 

Жиліна Т.І. 

 

25 

Підготовка матеріалів для видруку спецвипуску журналу за 

результатами міського конкурсу на кращий проект роботи з 

батьками. 

 Протягом 

місяця 

Резенчук Н.В., 

Дерев’янко С.М. 

26 Шевченківські читання.  9 Резенчук Н.В. 

 

27 

Виставка творчих робіт дітей дошкільного віку «Любій матусі».  Протягом 

місяця 

Жиліна Т.І., 

Дерев’янко С.М. 

 

28 

Вебінар для керівників дошкільних навчальних закладів з питань 

охорони життя та безпеки життєдіяльності. 

 До 30 Резенчук Н.В., 

Жиліна Т.І. 

Квітень 

 

29 

Аналіз виконання норм харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах за І квартал 2014 року. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

До 31 Жиліна Т.І. 
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30 

Підсумки міських конкурсів-оглядів на кращий стан фізичного 

виховання та медичного забезпечення у ДНЗ. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 31 Найденко Т.М. 

31 Фестиваль дитячої творчості «Космічний ЛЕГО-ленд».  12 Дерев’янко С.М. 

 

32 

Попередній план  змін у мережі дошкільних навчальних закладів. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Резенчук Н.В. 

 

33 

Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

 До 30 Резенчук Н.В. 

 

34 

Фестиваль відеоматеріалів про театралізовану діяльність у ДНЗ.  До 30 Жиліна Т.І., 

Дерев’янко С.М. 

Травень 

 

35 

Аналіз комп’ютерного забезпечення  ДНЗ та використання 

інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 15 Жиліна Т.І., 

Дерев’янко С.М. 

36 Фотовиставка «ЛЕГО-технології в ДНЗ».  Протягом 

місяця 

Дерев’янко С.М. 

 

37 

Підготовка матеріалів для випуску журналу про впровадження 

ЛЕГО-технологій в навчальний процес у ДНЗ. 

 До 28 Дерев’янко С.М. 

 

38 

Круглий стіл з питань організації харчування в ДНЗ для 

спеціалістів РУО з питань дошкільної освіти. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 25 Жиліна Т.І. 

 

39 

Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

 До 25 Резенчук Н.В. 

40 Виставка творчих робіт дітей та педагогів ДНЗ «Києве мій».  До 24 Жиліна Т.І. 

Червень 

 

41 

Аналіз роботи дошкільних навчальних закладів у літній 

оздоровчий період. 

Положення про відділ До 3 Жиліна Т.І. 

 

42 

Аналіз проведеної методичної роботи у дошкільних навчальних 

закладах протягом 2013-2014 навчального року. 

Положення про відділ До 28 Дерев’янко С.М. 

 

43 

Аналіз проведеного звітування керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

Положення про відділ До 28 Жиліна Т.І. 

 

44 

Аналіз ходу впровадження програми електронної організації 

харчування дітей у ДНЗ. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Жиліна Т.І. 

 

45 

Аналіз розвитку  інклюзивної освіти для дітей дошкільного віку 

протягом 2013-2014 н.р. 

 Протягом 

місяця 

Найденко Т.М. 

Липень 

 

46 

Аналіз виконання норм харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах за ІІ квартал 2014 року. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

До 31 Жиліна Т.І. 
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22.11.2004 №1591 

 

47 

Вибіркова перевірка ДНЗ з питань підготовки до нового 2014-2015 

навчального року. 

Положення про відділ Протягом 

місяця 

Резенчук Н.В. 

 

48 

Збір інформації щодо планів розширення мережі інклюзивних, 

спеціальних груп  у дошкільних навчальних закладах міста.   

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Найденко Т.М. 

 

49 

Аналіз корекційної роботи з дітьми в спецгрупах ДНЗ. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Найденко Т.М. 

Серпень 

 

50 

Аналіз виконання планів розвитку мережі дошкільних навчальних 

закладів. 

Положення про відділ До 31 Резенчук Н.В. 

 

51 

Аналіз  виконання норм харчування дітей дошкільного віку влітку. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

До 31 Жиліна Т.І. 

 

52 

Узагальнення даних про роботу дошкільних навчальних закладів 

влітку. 

Положення про відділ До 31 Жиліна Т.І. 

 

53 

Аналіз штатних розписів спеціальних та інклюзивних груп ДНЗ.  Протягом 

місяця 

Найденко Т.М. 

 

54 

Проведення засідання методичних обєднань для різних категорій 

педагогічних працівників ДНЗ та серпневої конференції для 

керівників ДНЗ міста. 

Положення про відділ До 31 Резенчук Н.В. 

Вересень 

55 Аналіз мережі дошкільних навчальних закладів. Положення про відділ До 28 Резенчук Н.В. 

 

56 

Аналіз розвитку мережі дошкільних навчальних закладів 

компенсуючого типу. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Найденко Т.М. 

 

57 

Аналіз забезпечення ДНЗ  медичним персоналом. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Найденко Т.М. 

 

58 

Круглий стіл з питань впровадження здоров’язберігаючих 

технологій в дошкільних навчальних закладах. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 30 Резенчук Н.В., 

Найденко Т.М. 

59 День довкілля.  До 30 Пархоменко І.М. 

 Фотовиставка дитячих робіт за підсумками  тижня безпеки.  До 30 Жиліна Т.І. 

 

60 

Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

 До 30 Резенчук Н.В. 

Жовтень 

 

61 

Аналіз  використання непрацюючих приміщень дошкільних 

навчальних закладів. 

Положення про відділ Протягом 

місяця 

Резенчук Н.В. 
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62 Аналіз  кількості дітей дошкільного віку, які мають пільги. Положення про відділ До 31 Жиліна Т.І. 

 

63 

Аналіз  виконання норм харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах за ІІІ квартал 2014 року. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

До 31 Жиліна Т.І. 

 

64 

Узагальнення інформації про керівні кадри  дошкільних 

навчальних закладів. 

Положення про відділ Протягом 

місяця 

Дерев’янко С.М. 

65 Узагальнення інформації про кількість дітей-інвалідів у ДНЗ. Положення про відділ До 31 Найденко Т.М. 

 

66 

Міська науково-практична конференція «Упровадження 

здоровязбережувальних технологій у навчально-виховний процес 

дошкільного навчального закладу». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 31 Пархоменко І.М., 

Резенчук Н.В. 

67 Круглий стіл з питань інклюзивної освіти в ДНЗ.  До 31 Найденко Т.М. 

68 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

 До 31 Резенчук Н.В. 

Листопад 

 

69 

Аналіз роботи логопедичних пунктів  у дошкільних навчальних 

закладах. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Найденко Т.М. 

 

70 

Моніторинг контингенту дітей  дошкільного віку, охоплених 

різними суб’єктами господарювання за рівнем «дошкільна освіта». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 30 Жиліна Т.І. 

 

71 

Аналіз впровадження електронної  програми організації 

харчування дітей у  дошкільних навчальних закладах. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Жиліна Т.І. 

 

72 

Семінар для керівників ДНЗ та ЗНЗ про наступність здобуття 

спеціальної освіти. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 30 Найденко Т.М. 

 

73 

Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

 До 30 Резенчук Н.В. 

Грудень 

74 Звіт про роботу відділу за 2014 рік та план роботи на 2015. Положення про відділ До 15 Жиліна Т.І. 

 

75 

Аналіз наповнюваності дошкільних навчальних закладів та 

укомплектованість по мікрорайонам. 

Положення про ГУОН, наказ 

ГУОН від 26.02.2002 №30 

До 10 Резенчук Н.В. 

 

76 

Рейтингування  дошкільних навчальних закладів. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Резенчук Н.В. 

 

77 

Аналіз впровадження «Електронної системи запису дітей до 

дошкільних навчальних закладів». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 14 Жиліна Т.І. 

 

78 

Аналіз виконання натуральних норм харчування за 9 місяців. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

До 15 Жиліна Т.І. 
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79 

Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 

закладів. 

 До 26 Резенчук Н.В. 

 

80 

Аналіз стану виконання Державної цільової програми розвитку 

дошкільної освіти на період до 2017 року. 

Наказ МОНМС України від 

01.10.2012 № 1063 

До 25 Резенчук Н.В. 

 

81 

Узагальнення інформації про хід експериментів у дошкільних 

навчальних закладах. 

 До 25 Дерев’янко С.М. 

Загальні питання 

 

82 

Атестація дошкільних навчальних закладів та ліцензування у сфері 

дошкільної освіти.   

Закон України «Про 

дошкільну освіту» 

Протягом року Резенчук Н.В. 

 

83 

Координація діяльності методичних об’єднань педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів  м. Києва. 

Наказ ГУОН від 19.10.2010 

 № 243 

Протягом року Резенчук Н.В., 

Огнев’юк В.О. 

Щомісячно 

 

84 

Проведення нарад заступників начальників, спеціалістів  управлінь 

освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з питань 

дошкільної освіти. 

Положення про ДОНМС 2 середа місяця Пархоменко І.М., 

Резенчук Н.В. 

 

85 

Оперативні перевірки дошкільних навчальних закладів. Положення про ДОНМС Протягом 

місяця 

Резенчук Н.В. 

 

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Аналіз роботи за 2013 рік 

У 2013-2014 навчальному році в освітній мережі міста Києва функціонує 508 загальноосвітніх навчальних закладів ( 451 - комунальної 

форми власності; 48 приватної форми, 9 – відомчого підпорядкування), де здобувають освіту понад 241 тис. учнів.  Серед  комунальних 

навчальних закладів: 117 середніх загальноосвітніх шкіл; 143 - спеціалізованих шкіл; 47 гімназій; 34 ліцеїв; 55 ШДС; 26 шкіл-інтернатів; 11 -  

вечірніх (змінних) шкіл; 12 - шкіл І ступеня, 6 - навчально-виховних комплексів. 

 Профільним навчанням охоплено 19305 учнів, що складає 72,3 % від загальної кількості 

Кількість дітей у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва щорічно збільшується. Так, кількість школярів (без шкіл-інтернатів, 

та вечірніх (змінних) шкіл) у 2013-2014 навчальному році збільшилось у порівнянні з минулим роком на 4064 учня, що складає  майже 2 % від 

загальної кількості. Середня наповнюваність класів зросла з 25,0  до 25,6.  Щорічно збільшується і кількість учнів перших класів (у порівнянні з 

минулим роком на 1384). Інтенсивна забудова в Дарницькому та Деснянському районах потребує створенню нових місць в школах. 

 Разом з тим, електронна реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади міста Києва свідчить про необхідність збільшення місць і у 

дошкільних установах.  
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Тому, у 2013 році  продовжувалась  поступова реорганізація шкіл - дитячих садків, а саме: реорганізовано 10 ШДС -  у дошкільні 

навчальні заклади, шляхом виведення початкової школи.  Одна ШДС реорганізована  у школу І ступеня, 4 гімназії – у навчально-виховні 

комплекси, середню загальноосвітню школу  - у спеціалізовану школу з поглибленим вивченням предметів природничого циклу. 

З 1-го вересня у 6-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки - Північні відкрився сучасний загальноосвітній навчальний заклад з 

поглибленим вивченням історії та культури слов’янських народів,  яка з нагоди святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі носить назву 

«гімназія Київська Русь». Проектна потужність закладу - 825 учнів (33 класи). Наповнюваність класів – 25 учнів.  

З 2013-2014 навчального року  на Троєщині розпочав роботу приватний загальноосвітній навальний заклад «Російсько-Українська 

гімназія»,  розрахований на 200 учнів.  

 У 2013-2014 навчальному році здобувають освіту російською мовою понад 6 тис. учнів у 22 загальноосвітніх навчальних закладах.  З 

метою забезпечення  та реалізації освітніх потреб представників національних меншин у 2013-2014 навчальному році розширено мережу класів 

з російською мовою навчання (на 8 од). 

За індивідуальними та експериментальними робочими навчальними планами у 2013-2014 навчальному році працюють 93 ЗНЗ, що складає 

18,3 % від загальної кількості. 

У 54 регіональних та 60 Всеукраїнських експериментах беруть участь 132 загальноосвітні навчальні заклади (26 % від загальної 

кількості). 

Поступове впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти  надало можливість  учням 

5-х класів вивчати другу іноземну мову, зокрема , понад 9 тис. учнів (42,7 %) вивчають німецьку мову; 36,6 %  - російську мову, 11,6 % - 

французьку. Крім того, учні вивчають англійську, іспанську, новогрецьку, польську, японську, болгарську, іврит, турецьку, китайську, фінську, 

норвезьку, данську, шведську, латинську мови. 

Важлива увага у 2013 році приділялась творчої обдарованості дитини. За результатами 2013 року 3354 учні стали призерами ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, 95 – ІV етапу, що на 10,5 % більше, ніж у минулому навчальному році.  7 школярів  стали найкращими у 

міжнародних предметних олімпіадах. Призові місця у ІІІ етапі МАН посіли 1500 школярів, 51 учень – переміг у ІІ етапі, що на 15,9 % більше, 

ніж у 2012 році. 100 старшокласників  столиці отримали стипендію Київського міського голови.   

Значним  кроком  у напрямку громадсько-державного управління освітою стало впровадження проекту «Довіра до освіти».  Довіра  

батьків та суспільства до освіти сприяє збільшенню кількості учнів у навчальному закладі, зменшенню витрати на утримання освіти, 

підвищенню кваліфікації педагогів і поліпшенню матеріально-технічного стану закладу, мобілізації  суспільного та батьківського ресурсів і, 

як наслідок, зростанню якості освіти. За результатами підведення підсумків проекту визначено 14 загальноосвітніх навчальних закладів, які 

працюють у 2013-2014 навчальному році «на довірі». Навчальні заклади, в яких рівень довіри нижчий, надають освітні послуги нижче за 

якістю та відстають у своєму розвитку від навчальних закладів – «лідерів». 

Для задоволення освітніх потреб дітей з особливими потребами у 2013 році в загальноосвітніх навчальних закладах столиці функціонує 

80  спеціальних класів, що на 30 більше, ніж у 2012 році.   
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В інклюзивних 63 класах, які працюють у  загальноосвітніх навчальних закладах навчаються 236 учнів, що на 11 більше ніж в 

попередньому році.  

У 2013 році Київською міською психолого-педагогічною консультацією обстежено 2757 дітей та видано 2226 - направлень на навчання до 

шкіл-інтернатів, спеціальних класів та інклюзивну форму навчання. 

Починаючи з 2008 року прослідковується позитивна демографічна динаміка в місті Києві. Відбувається інтенсивна будівництво нових 

житлових масивів. Проте,  незважаючи на відповідні зміни мережа загальноосвітніх навчальних закладів мікрорайону Осокорки - Північні 

Дарницького району не задовольняє потребам населення, перевантажені Слов’янська, Скандинавська гімназії, ліцеї «Інтелект», № 198 «ЕКО», 

«Поділ» № 100, спеціалізовані школи № 89, 115, 155, тощо, не відповідає чинному законодавству мережа класів в окремих ліцеях і гімназіях, у 

деяких загальноосвітніх навчальних закладах наповнюваність класів на 20% менше середній наповнюваності по місту. 

Серед загальноосвітніх навчальних закладів столиці більше 60% складають спеціалізовані школи, ліцеї та гімназії. Аналіз результатів 

впровадження проекту «Довіра до освіти», наповнюваність класів, результативність участі учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах та 

МАН, результати моніторингових досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання свідчать про невідповідність досягнутих результатів 

окремих спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій їх статусу.  

Статистичні дані свідчать, що збільшується кількість дітей з особливими потребами. У порівнянні з 2011 роком абсолютна кількість 

дітей-інвалідів по місту збільшилась з 8896 чоловік до 9126 (2,5%), що пов'язано з ростом кількості дітей з уродженими аномаліями, 

деформаціями та хромосомними порушеннями, які складають більш ніж третину у структурі інвалідності. Разом з тим, відсутні спеціальні 

класи в Голосіївському та Оболонському районах. Потребує вивченню питання необхідності організації інклюзивної форми навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах Деснянського, Печерського, Святошинського та Солом’янського районах.  

Аналіз стану та розвитку загальної середньої освіти дає можливість виокремити пріоритетні напрямки роботи відділу загальної середньої 

освіти у 2014 році: 

 удосконалення, розвиток, оптимізація та реорганізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів столиці; 

 вивчення та аналіз організації і результативності навчально-виховного процесу  у спеціалізованих школах, ліцеях та гімназіях; 

 забезпечення якісною освітою дітей з особливими освітніми потребами в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання та 

реорганізація шкіл-інтернатів. 

 Пріоритетні напрямки роботи. 

1. Перехід початкової школи на новий Державний стандарт. 

2. Перехід учнів основної школи на навчання за новим Державним стандартом. 

3. Формування у підростаючого покоління духовних цінностей  

4. Профілізація шкільної освіти. 

5. Медичне забезпечення у загальноосвітніх навчальних закладах міста.  

6. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста.  
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№ 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового акту 

проводиться 

 

Термін 

 

Відповідальний 

Січень 

1 Підведення підсумків упровадження дитячих проектів з 

енергоефективності. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр» 

Протягом 

місяця 

Батечко О.В. 

2 Збір інформації про кількість учнів, охоплених екстернатною та 

різними видами індивідуальної форми навчання.  

 До 31 Святенко О.В. 

3 Забезпечення контролю за проведенням державної підсумкової 

атестації учнів 9-х та 11-х класів Школи екстернів. 

Наказ ДОНМС Січень-лютий Святенко О.В. 

4 Підготовка звіту МОН України про підручники і посібники, які 

надійшли до загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва 

протягом 2013 року. 

Лист МОН України Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

5  Аналіз стану організації харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах та в школах-інтернатах міста за 2013 рік. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 № 1591 

Протягом 

місяця 

Русецька О.В. 

Зелений В.А. 

6 Підготовка проекту наказу ДОНМС про вивчення організації 

навчально-виховного процесу та результативності роботи гімназій, 

ліцеїв та спеціалізованих шкіл міста Києва. 

Освітній проект «Стандарт 

столичної освіти» 

До 31 Батечко О.В. 

7 Узагальнення інформації щодо стану роботи шкіл-інтернатів та 

дитячого будинку міста. 

 До 28 Зелений В.А.  

 

8 Аналіз стану забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, житлом 

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А.  

 

Лютий 

9 Підготовка проекту наказу ДОНМС щодо закінчення 2013-2014 

навчального року.  

Інструктривно-методичний 

лист МОН України 

До 28 

 

Святенко О.В. 

1.  Збір інформації про стан відвідування учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів у І семестрі 2013-2014 навчального року.  

 До 28 Сергеєв О.М. 

10 Проведення організаційних заходів щодо організованого прийому 

дітей до 1-х класів. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Русецька О.В. 

11 Аналіз інформації ДОЗ щодо аналізу  стану здоров’я дітей за 

результатами медичних оглядів учнів ЗНЗ. 

 

Розпорядження КМДА від 

30.05.2011 № 844 

Протягом 

місяця 

Зелений В. А. 
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12 Вивчення питання щодо стану проведення медичних оглядів учнів 

шкіл-інтернатів. 

Закон України «Про освіту»  

ст. 24 

Протягом 

місяця 

Зелений В. А. 

13 Підготовка проекту наказу ДОНМС про підсумки проведення ІІІ 

(міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

 Лютий-

березень 

Святенко О.В., 

Войцехівський М.Ф. 

14 Забезпечення організаційного супроводу моніторингових 

досліджень. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Центр науково-

освітніх інновацій та 

моніторингових 

досліджень, 

спеціалісти відділу 

15 Захист проектів щодо розробки та впровадження моделі профільної 

школи.  

Проект «Профільне 

навчання» 

Протягом 

місяця 

Пархоменко І.М., 

Святенко О.В., 

Русецька О.В. 

16 Контроль стану роботи районних психолого-медико-педагогічних 

консультацій.  

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

ПМПК 

17 Аналіз кількості дітей 5, 6-річного віку з особливими потребами за 

нозологіями, які проживають у м. Києві. 

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

ПМПК 

18 Вивчення питання щодо кількості учнів, що навчаються у ЗНЗ міста, 

які хворі на цукровий діабет. 

Постанова КМУ від 

19.08.2009 № 877 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

 

19 Вивчення питання створення навчально-реабілітаційних центрів Наказ МОНМС України від 

20.11.2012 № 1299 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

 

20 Перевірка дотримання виконання ліцензійних умов (у частині  

забезпечення повної загальної середньої освіти) приватним вищим 

навчальним закладом «Міжнародний коледж Святого Луки». 

 Протягом 

місяця 

Пархоменко І.М., 

Святенко О.В., 

інспекція 

навчальних закладів 

Березень 

21 Збір та аналіз пропозицій районних управлінь освіти щодо змін у 

мережі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 

навчальному році.  

Указ Президента «Про 

невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування 

та розвитку освіти в Україні» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва 2011-2015 

роки», напрям «Основна 

школа» 

До 30 Русецька О.В. 

2. 22 

 

Підготовка та затвердження спільного наказу про організацію 

роботи пунктів тестування. 

План спільних дій Київського 

регіонального центру 

До 30 Батечко О.В.,  

Зелений В.А. 
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 оцінювання якості освіти та 

ДОНМС щодо організаційно-

методичного супроводження 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 2014 року 

3. 23 Формування мережі пунктів тестування в м. Києві.  До 10 Войцехівський М.Ф., 

Зелений В.А. 

4. 24 Підготовка  проекту наказу ДОНМС щодо структури 2014-2015 

навчального року. 

Наказ МОН України До 30 Святенко О.В. 

5. 25 Збір та узагальнення інформації управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій щодо організації харчування у 

загальноосвітніх навчальних  закладах. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 № 1586. 

Розпорядження КМДА 

До 25 Русецька  О.В. 

6. 26 Підготовка проекту наказу ДОНМС про підсумки проведення ІІ 

(міського) етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН. 

 Протягом 

місяця 

Святенко О.В., 

Васинюк  В.О. 

7. 27 Забезпечення організаційного супроводу моніторингових 

досліджень. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Центр науково-

освітніх інновацій та 

моніторингових 

досліджень, 

спеціалісти відділу 

28 Узагальнення інформації про діяльність бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Наказ МОНМС України від 

06.02.2012  № 111 

До 27 Кузнєцова О.В. 

29 Перевірка організації навчально-виховного процесу 

загальноосвітнього навчального закладу «Школа екстернів». 

Наказ ДОНМС Протягом 

місяця 

Святенко О.В. 

30 Контроль стану роботи районних психолого-медико-педагогічних 

консультацій.  

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

ПМПК 

31 Вивчення питання щодо розвитку мережі спеціальних, інклюзивних 

класів та їх кадрового забезпечення. 

Постанова міжвідомчої наради 

від 22.04.2013 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

ПМПК 

32 Проведення комплексної перевірки управління освіти Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 Протягом 

місяця 

Пархоменко І.М., 

спеціалісти відділу 

33 Перевірка дотримання виконання ліцензійних умов (у частині  

забезпечення початкової загальної середньої освіти) ПП «Учбово-

творчий культурологічний центр «Аратта». 

 Протягом 

місяця 

Пархоменко І.М., 

Святенко О.В., 

інспекція 

навчальних закладів 
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Квітень 

34 Сприяння проведенню реєстрації, навчання та сертифікації 

екзаменаторів, які будуть залучені до перевірки відкритої частини 

тестових робіт. 

 Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Зелений В.А. 

 

35 Забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного 

законодавства щодо нагородження випускників Золотими і 

Срібними медалями. Підготовка відповідних наказів ДОНМС. 

П.4 Положення про золоту 

медаль “За високі досягнення 

у навчанні” та срібну медаль 

“За досягнення у навчанні” 

Протягом 

місяця 

Батечко О.В. 

 

36 Забезпечення організаційного супроводу проведення Центром 

науково-освітніх інновацій та моніторингових досліджень. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва.2011-2015 рр.» 

щомісяця Спеціалісти відділу 

37 Підготовка інформації до МОН України про стан організації 

харчування дітей у ЗНЗ м. Києва. 

Лист МОН України  До 01 Русецька О.В. 

38 Аналіз стану організації харчування у школах-інтернатах міста за І 

квартал 2014  року. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 № 1591 

До 24 Зелений В.А. 

39 Підготовка інформації до МОН України про стан охоплення 

навчанням учнів ЗНЗ м. Києва. 

Наказ МОН України від 

22.12.2009 № 1175 

До 01 Сергеєв О.М. 

40 Забезпечення контролю за організацією прийому дітей до 1-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Накази МОН України, наказ 

ДОНМС 

Квітень-

травень 

Спеціалісти відділу 

41 Контроль за веденням документації загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів щодо відповідності оцінювання 

досягнень у навчанні претендентів на нагородження медалями у 

2013-2014 навчальному році . 

Положення про золоту 

медаль «За високі досягнення 

у навчанні» та срібну медаль 

«За досягнення у навчанні», 

наказ ДОНМС 

Квітень-

травень 

Спеціалісти відділу 

42 Захист шкільних проектів та заключна конференція проекту 

«Енергоефективні школи: результат впровадження та перспективи 

на майбутнє». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр» 

Протягом 

місяця 

Батечко О.В. 

43 Узагальнення інформації щодо створення сприятливих умов для 

розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з 

дітьми, їх соціальної підтримки та захисту. 

Доручення Президента 

України 

До 20 Батечко О.В., 

спеціалісти відділу 

44 Забезпечення організаційного супроводу моніторингових 

досліджень. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Центр науково-

освітніх інновацій та 

моніторингових 

досліджень, 

спеціалісти відділу 
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45 Аналіз стану забезпечення логопедичними пунктами 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

46 Збір та узагальнення інформації щодо учнів шкіл-інтернатів та 

дитячого будинку, які не охоплені навчанням. 

Лист МОНМС України від 

27.07.2012 № 1/9-532 

До 30 Зелений В.А. 

Травень 

47 Збір та узагальнення попередньої інформації для своєчасного 

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів документацією 

для державної підсумкової атестації. 

Наказ МОН України До 05 Святенко О.В. 

48 Підготовка проекту наказу ДОНМС про нагородження випускників 

золотими і срібними медалями за особливих умов. 

 

П.3 Положення про золоту 

медаль “За високі досягнення 

у навчанні” та срібну медаль 

“За досягнення у навчанні” 

До 20 Батечко О.В. 

 

49 Збір інформації про стан викладання курсу «Християнська етика в 

українській культурі».  

 До 20 Русецька О.В. 

50 Підготовка інформаційних матеріалів про закінчення 2013-2014 

навчального року, проведення свята Останнього дзвінка та вручення 

атестатів про повну загальну середню освіту.  

Наказ ДОНМС До 22 та 31 Святенко О.В. 

51 Робота з індивідуальними та експериментальними робочими 

навчальними планами. 

Лист МОН України, наказ 

ДОНМС 

Протягом 

місяця 

Святенко О.В. 

52 Збір інформації про кількість випускників нагороджених Золотою та 

Срібною медалями. 

Наказ ДОНМС До 30 Батечко О.В. 

 

53 Забезпечення контролю за проведенням державної підсумкової 

атестації, ходом навчальної практики, переведенням і випуском 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Наказ ДОНМС До 30 Спеціалісти відділу 

54 Проведення інвентаризації  бібліотечних фондів підручників у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Лист МОН України Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

55 Збір та узагальнення інформації про стан відвідування учнями 

загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ семестрі 2013-2014 

навчального року.  

Наказ ДОНМС До 30 Сергеєв О.М. 

 

56 Забезпечення організаційних заходів щодо проведення ЗНО – 2014. План спільних дій Київського 

регіонального центру 

оцінювання якості освіти та 

ДОНМС  щодо 

організаційно-методичного 

супроводження зовнішнього 

Протягом 

місяця 

Батечко О.В., 

Зелений В.А. 
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незалежного оцінювання 

2014 року 

57 Проведення засідання міських медико-педагогічних комісій по 

виведенню учнів з загальноосвітніх  санаторних шкіл-інтернатів 

№№ 13, 19, 20, 21, 22. 

Наказ МОН України від 

19.06.96 № 217 

 

До 31 Зелений В.А. 

58 Підготовка інформації щодо шефів шкіл-інтернатів та дитячих 

будинків. 

 

Доручення Президента 

України за результатами 

зустрічей з керівниками 

місцевих органів виконавчої 

влади 15.05.2010 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

59 Збір та узагальнення інформації щодо функціонування інклюзивних 

та інтегрованих класів в ЗНЗ у 2013-2014 н.р. 

Указ Президента України від 

16.12.2011 № 1163 

До 25 Зелений В.А. 

 Проведення комплексної перевірки управління освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 Протягом 

місяця 

Пархоменко І.М., 

спеціалісти відділу 

Червень 

60 Робота з індивідуальними та експериментальними робочими 

навчальними планами. 

Лист МОН України, наказ 

ДОНМС 

Протягом 

місяця 

Святенко О.В. 

 Проведення комплексної перевірки управління освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 Протягом 

місяця 

Пархоменко І.М., 

спеціалісти відділу 

61 Підготовка проекту наказу ДОНМС про підсумки впровадження 

проекту «Енергоефективні школи» в загальноосвітніх навчальних 

закладах протягом 2013-2014 років. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр» 

Протягом 

місяця 

Батечко О.В. 

62 Сприяння організації роботи пунктів перевірки тестових завдань із 

розгорнутою відповіддю. 

План спільних дій Київського 

регіонального центру 

оцінювання якості освіти та 

ГУОН щодо організаційно-

методичного супроводження 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 2013 року 

Протягом 

місяця 

Батечко О.В., 

Зелений В.А. 

63 Проведення інвентаризації  бібліотечних фондів підручників у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

 Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

66 Перерозподіл підручників між загальноосвітніми навчальними 

закладами. 

 Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

65 Узагальнення інформації щодо реалізації державної політики 

Закону України «Про мови» у загальноосвітніх навчальних 

Лист Міністерства культури 

України від 07.07.2012 

До 25 Кузнецова О.В. 
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закладах. 612/67/15-12 

66 Збір пропозицій щодо участі загальноосвітніх навчальних закладів у 

проекті «Довіра до освіти». 

Освітній проект «Стандарт 

столичної освіти» 

Протягом 

місяця 

Батечко О.В. 

67 Аналіз звітів щодо роботи логопедичних пунктів загальноосвітніх 

шкіл міста. 

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

 

68 Збір оперативної інформації щодо літнього оздоровлення 

вихованців шкіл-інтернатів міста. 

 До 14 Зелений В.А. 

 

69 Перевірка шкіл-інтернатів міста з питань підготовки до нового 

2014-2015 навчального року. 

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

Липень 

70 Підготовка Умов проведення І (районного) та ІІ (міського) етапів 

Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів  Київської Малої Академії наук учнівської молоді. 

Наказ МОНМС  України від 

22.09.2011 №1099 

Протягом 

місяця 

Святенко О.В.,  

Васинюк В.О. 

71 Узагальнення інформації та підведення підсумків щодо 

впровадження проекту «Довіра до освіти». 

Освітній проект «Стандарт 

столичної освіти» 

Протягом 

місяця 

Батечко О.В. 

72 Вивчення питання створення навчально-реабілітаційних центрів. Наказ МОНМС України від 

20.11.2012 № 1299 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

 

73 Перевірка шкіл-інтернатів міста з питань підготовки до нового 

2014-2015 навчального року. 

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

74 Збір інформації щодо створення безперешкодного доступу до 

закладів освіти. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

Серпень 

75 Здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення 

серпневої педагогічної конференції. 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Пархоменко І.М., 

Батечко О.В., 

Святенко О.В., 

спеціалісти відділу 

76 Підготовка проекту наказу ДОНМС про зміни в мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів  на 2014-2015 навчальний рік. 

 До 25 Русецька О.В. 

77 Підготовка інформаційних матеріалів про початок 2014-2015 

навчального року, проведення свята Першого дзвоника.  

Лист МОН України До 20 Батечко О.В. 

Святенко О.В. 

78 Підготовка оперативної інформації про стан забезпечення 

підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.  

Лист МОН України Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

79 Забезпечення своєчасної і організованої видачі районним 

управлінням освіти подарунків для першокласників.  

Розпорядження КМДА До 30 Кузнецова О.В. 

80 Перевірка шкіл-інтернатів міста з питань підготовки до нового  Протягом Зелений В.А. 
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2014-2015 навчального року. місяця 

81 Узагальнення інформації щодо розширення мережі інклюзивних та 

інтегрованих класів у загальноосвітніх навчальних закладах міста.  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 23 Зелений В.А. 

Вересень 

82 Підготовка оперативного звіту  до МОН України про початок 2014-

2015 навчального року.  

Лист МОН України 01 Спеціалісти відділу 

 

83 Збір інформації про стан викладання курсу «Християнська етика в 

українській культурі».  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

До 20 

 

Русецька О.В. 

84 Аналіз стану забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. 

Лист МОН України Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

85 Інформування МОН України про стан отримання підручників для 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

 Протягом 

місяця, 

щотижня 

Кузнецова О.В. 

86 Здійснення оперативної вибіркової перевірки питання використання 

навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Наказ ДОНМС Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

87 Збір та узагальнення інформації про проходження медичних 

профілактичних оглядів учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

Постанова КМ У від 

08.12.2009 № 1318 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

88 Збір інформації про стан забезпечення загальноосвітніх  навчальних 

закладів медикаментами та медичним обладнанням, 

укомплектованість медичними кадрами.  

Розпорядження КМДА  Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

89 Підготовка та проведення семінарів-практикумів для керівників 

районних філій МАН та наукових товариств  загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 Протягом 

місяця 

Святенко О.В., 

Васинюк В.О. 

90 Затвердження Умов проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з навчальних предметів та спеціальних 

дисциплін у 2014-2015 навчальному році. 

Наказ МОНМС України від 

22.09.2011 № 1099 

Протягом 

місяця 

Святенко О.В., 

Войцехівський М.Ф. 

91 Проведення засідання керівників районних методичних об’єднань, 

які відповідають за роботу МАН, щодо роботи у 2014-2015 

навчальному році. 

 Протягом 

місяця 

Святенко О.В., 

Васинюк В.О. 

92 Узагальнення інформації щодо створення сприятливих умов для 

розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з 

дітьми, їх соціальної підтримки та захисту. 

Доручення Президента 

України 

До 20 Батечко О.В., 

спеціалісти відділу 

93 Збір та узагальнення інформації щодо працевлаштування або Наказ Міністерства освіти і До 14 Зелений В.А. 
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подальшого навчання випускників шкіл-інтернатів. науки України від 27.11.2007 

№ 1041 

 

 

94 Контроль соціально-правового забезпечення вихованців шкіл-

інтернатів.  

 Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

Жовтень 

95 Аналіз мережі профільних класів з поглибленим вивченням 

предметів, затвердженої розпорядженнями райдержадміністрацій 

та наказами районних управлінь освіти. 

Проект «Профільне 

навчання» 

До 20 

 

 

Русецька О.В. 

96 Підготовка інформації  щодо задоволення потреби громадян у 

навчанні мовами національних меншин.  

Закон України «Про засади 

мовної політики» 

 

До 30 Кузнецова О.В. 

97 Аналіз стану забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. 

Лист МОН України Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

98 Забезпечення організаційного супроводу моніторингових 

досліджень. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Центр науково-

освітніх інновацій та 

моніторингових 

досліджень, 

спеціалісти відділу 

99 Збір та узагальнення інформації щодо продовження навчання для 

здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х 

класів ЗНЗ міста.   

 До 30 Сергеєв О.М. 

100 Підготовка та проведення науково-методичного семінару для 

методистів районних відділень, керівників наукових товариств – 

колективних членів МАН «Основні вимоги до підготовки та 

написання науково-дослідницьких робіт». 

 Протягом 

місяця 

Святенко О.В., 

Васинюк В.О. 

101 Збір інформації про контингенти учнів 1-11-х класів для 

забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками. 

Наказ МОНМС  від 

14.12.2012 № 1427  

Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

102 Аналіз інформації щодо вивчення учнями іноземних мов.  Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

 Перевірка організації навчання за індивідуальною та екстернатною 

формами.  

Наказ ДОНМС Протягом 

місяця 

Святенко О.В., 

спеціалісти відділу 

103 Збір та узагальнення інформації щодо кількісного та якісного складу 

медичних працівників та працівників харчоблоків шкіл-інтернатів.  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

Листопад 

104 Підготовка інформації до МОН України про стан організації Лист МОН України  До 10 Русецька О.В. 
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харчування дітей у ЗНЗ м.Києва. 

105 Узагальнення та подання до МОН України інформації про 

контингенти учнів загальноосвітніх навчальних закладів для 

забезпечення їх підручниками та навчальними посібниками. 

Лист МОН України,  Наказ 

МОНМС від 14.12.2012 № 

1427 

Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

Прохоренко С.В. 

106 Забезпечення організаційного супроводу моніторингових 

досліджень. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Центр науково-

освітніх інновацій та 

моніторингових 

досліджень, 

спеціалісти відділу 

107 Підготовка та проведення семінарів-практикумів для керівників 

районних філій МАН та наукових товариств  загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 Протягом 

місяця 

Святенко О.В., 

Васинюк В.О. 

108 Підготовка інформації щодо шефів шкіл-інтернатів та дитячих 

будинків. 

 

Доручення Президента 

України за результатами 

зустрічей з керівниками 

місцевих органів виконавчої 

влади 15.05.2010 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

109 Збір та узагальнення інформації щодо кількісного та якісного складу 

медичних працівників та працівників харчоблоків шкіл-інтернатів.  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

110 Проведення комплексної перевірки управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 Протягом 

місяця 

Пархоменко І.М., 

спеціалісти відділу 

Грудень 

111 Збір та узагальнення інформації про надходження до 

загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичних 

посібників та підручників протягом 2014 року. 

Лист МОН України  

 

Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

112 Збір та узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів про 

виконання у 2014 році плану заходів з реалізації Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 

04.09.2013 № 686-р 

До 23 Святенко О.В. 

113 Узагальнення інформації про організацію харчування у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

 Протягом 

місяця 

Русецька О.В. 

114 Збір та узагальнення інформації про навчання дітей-інвалідів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015рр» 

Протягом 

місяця 

Зелений В.А. 

115 Аналіз виконання міської цільової програми «Освіта Києва. 2011-

2015 роки», підготовка  звіту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

До 25 Батечко О.В. 

спеціалісти відділу 
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116 Планування роботи відділу на 2015 рік. 

 

 До 30 Батечко О.В., 

спеціалісти відділу 

117 Підготовка проекту наказу ДОНМС про  проведення державної 

підсумкової атестації учнів Школи екстернів 

 До 25 Святенко О.В. 

118 Підготовка інформації до МОН України про стан охоплення 

навчанням учнів ЗНЗ м. Києва. 

Наказ МОН України від 

22.12.2009 № 1175 

До 20 Сергеєв О..М. 

 

119 Підготовка проекту наказу ДОНМС про проведення ІІІ (міського) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

та спеціальних дисциплін у 2014-2015 навчальному році 

Наказ МОНМС України від 

22.09.2011 №1099 

До 30 Святенко О.В., 

Войцехівський М.Ф. 

120 Підготовка проекту наказу ДОНМС про проведення ІІ (міського) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої 

академії наук України у 2014-2015 навчальному році. 

Наказ МОНМС України від 

22.09.2011 №1099 

До 05 Святенко О.В., 

Васинюк В.О. 

124 Аналіз стану виконання Державної програми реформування системи 

закладів освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

17.10.2007 №1242  

До 25 Зелений В.А. 

125 Аналіз стану виконання Державної програми розвитку системи 

реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, психічними захворюваннями та розумовою 

відсталістю. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.05.2007 №716  

 

До 26 Зелений В.А. 

126 Аналіз стану виконання Плану заходів щодо виконання завдань і 

заходів Державної цільової програми на період до 2020 року. 

Наказ МОНМС України від 

01.10.2012 № 1063 

До 25 Зелений В.А. 

Щомісяця 

127 Узагальнення інформації про стан охоплення дітей і підлітків 

шкільного віку навчанням. 

Наказ ДОНМС 

 

До 25 Сергеєв О.М. 

 

128 Проведення інструктивних нарад зі спеціалістами та заступниками 

начальників районних управлінь освіти. 

 

Згідно з регламентом роботи 

Департаменту 

 Пархоменко І.М., 

Батечко О.В., 

спеціалісти відділу 

129 Підготовка експертних висновків для проведення атестаційної 

експертизи загальноосвітніх навчальних закладів та надання ліцензії 

на здійснення освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти. 

Згідно з регламентом роботи 

Департаменту 

 Святенко О.В., 

спеціалісти відділу 

 

130 

 

Розподіл навчальної літератури, що надійшла протягом місяця.  Протягом 

місяця 

Кузнецова О.В. 

131 Узагальнення інформації про виконання норм харчування у  Протягом Русецька О.В. 
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загальноосвітніх навчальних закладах. місяця 

132 Узагальнення інформації про стан забезпечення підручниками учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Наказ МОН України від "Про 

затвердження Порядку 

забезпечення учнів ЗНЗ і 

ПТНЗ підручниками та 

навчальними посібниками" 

Липень-

листопад 

Кузнецова О.В. 

133 Збір та узагальнення інформації районних управлінь освіти про стан 

прийому учнів до 1-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста. 

Лист МОН України, 

розпорядження КМДА 

Травень-

серпень До 20 

Русецька О.В. 

Щоквартально 

134 Узагальнення інформації про діяльність бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Наказ МОНМС України від 

06.02.2012 № 111 

 Кузнецова О.В. 

135 Збір та узагальнення інформації щодо умов утримання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування у школах-інтернатах 

та дитячому будинку «Малятко». 

Постанова КМУ від 

31.08.2011 № 1057 

 Бохно О.В. 

 

136 Підготовка інформації про виконання заходів щодо реалізації 

стратегії демографічного розвитку у м. Києві на період до 2015 

року. 

Розпорядження КМДА від 

22.10.07 № 1399 

До 10 Русецька О.В., 

Бабінець С.І., 

Мельник С.Б., 

Прохоренко С.В. 

137 Узагальнення інформації щодо мережі навчальних закладів та 

кількості дітей, охоплених навчанням у зазначених закладах. 

Лист прокуратури м. Києва 

від 23.03.2011 № 07/3-172 

вих-11 

 Русецька О.В., 

Бабінець С.І., 

Резенчук Н.В., 

Сергеєв О.М., 

Прохоренко С.В. 

138 Виконання заходів, передбачених міською цільовою програмою 

«Освіта Києва. 2011-2015 роки». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

роки» 

 Батечко О.В., 

спеціалісти відділу 

 

ВІДДІЛ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

Аналіз роботи за 2013 рік 

Позашкільна освіта та виховна робота займає вагоме місце в системі безперервної освіти і стала невід’ємною ланкою,  головною метою якої 

є створення  умов для розвитку творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання 

час,  задоволення  їх інтересів   і потреб у професійному визначенні.  
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Позашкільні навчальні заклади системи освіти організовують навчально-виховний процес у різновікових і різностатевих об'єднаннях, 

використовують різноманітні форми і методи групової, індивідуальної і масової роботи; реалізують зміст позашкільної освіти та виховання 

впровадженням гнучких програм і навчальних планів відповідно до рівнів навчання (початкового, базового і вищого рівнів). 

У системі освіти і науки, молоді та спорту м. Києва функціонує 93 (із них 54 дитячо-юнацькі спортивні школи; 39 центрів, будинків дитячої 

творчості тощо) позашкільних навчальних закладів.  

Зайнятість вихованців позашкільних навчальних закладів здійснюється за напрямами позашкільної освіти: 

- художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, дослідницько-експериментальний, соціально-реабілітаційний, 

фізкультурно-оздоровчий, туристсько-краєзнавчий, військово-патріотичний, гуманітарний тощо. 

Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді: 

Збереження пріоритетності безоплатної позашкільної освіти, рівного доступу дітей до творчих об’єднань ПНЗ, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; підвищення професійного рівня педагогів, покращення якості проведення заходів з питань позашкільної освіти; обмін досвідом 

та інноваційний розвиток системи позашкільної освіти; пошук нових форм, методів, моделей організації управлінської діяльності, кадрової 

політики, науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, навчально-виховної роботи з вихованцями; виявлення творчих директорів 

позашкільних навчальних закладів. 

Значні результати реалізації завдань та заходів у звітному періоді. Започатковано та проведено:  

- концерт дитячих художніх колективів навчальних закладів міста Києва «На крилах творчості»; 

- виставка-звіт дитячої творчості «Київ - місто юних майстрів»;  

- міський фестиваль-конкурс серед юнаків до Дня захисника Вітчизни «Маю честь»; 

- відкриття малих олімпійських ігор присвячених, олімпійському сторіччю Києва; 

- міське свято «Діти плюс літо» з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей та відкриття дитячих оздоровчих таборів з денним 

перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста; 

- виставка творчих робіт «Культура Київської Русі» вихованців позашкільних навчальних закладів міста Києва - переможців міського 

мистецького проекту «Віхи української культури» до 1025-річчя хрещення Київської Русі; 
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- міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс»;  

- свято знань на Хрещатику (презентація роботи позашкільних навчальних закладів та запис дітей у гуртки);  

- свято день працівників позашкільної освіти; 

- День відкритих дверей  у позашкільних навчальних закладах. 

Протягом навчального року організовано та проведено заходи з відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років: 70-ї 

річниці початку Великої Вітчизняної війни і героїчної оборони м. Києва. Здійснено заходи із відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка. 

Пріоритетні напрями роботи. 

1. Оптимізація мережі позашкільних навчальних закладів міста відповідно до потреб населення (П-1). 

2. Забезпечення необхідних умов для здобуття дітьми якісної позашкільної освіти (П-2). 

3. Духовний розвиток особистості дитини, національне, патріотичне виховання (п. 1). 

4. Правова освіта і виховання (п. 2). 

5. Розвиток позашкільної освіти (п. 3). 

6. Удосконалення системи позаурочної діяльності школярів міста (п. 4). 

7. Формування здорового способу життя (п. 5). 

8. Розвиток державно-громадського управління освітою в місті Києві (п. 6). 

 

№ 

з/п 

Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового акту 

проводиться 

Термін Відповідальні 

Загальні питання 

1 Координація діяльності районних управлінь освіти, навчальних 

закладів щодо забезпечення участі дітей та юнацтва у міських, 

всеукраїнських та міжнародних заходах, у проведенні заходів з 

відзначення святкових, ювілейних, пам’ятних дат. 

Орієнтовний план 

всеукраїнських і 

міжнародних очно-заочних 

масових заходів з учнівською 

та студентською молоддю 

МОН України на 2014 рік. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Згідно з планом Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

2 Забезпечення проведення міських масових заходів для дітей та 

юнацтва  м. Києва, згідно з додатком 1 (пп.1-6). 

Орієнтовний план міських 

масових заходів для дітей та 

Додаток 1 Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 
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юнацтва м. Києва на 2014 рік. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

3 Забезпечення проведення заходів з відзначення святкових, 

ювілейних, пам’ятних та історичних дат (пп.1-6). 

Розпорядження КМДА, 

накази МОНМС України, 

ДОНМС щодо заборони 

тютюнопаління в установах і 

навчальних закладах. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

4 Забезпечення проведення заходів щодо співпраці установ освіти, 

навчальних закладів з правоохоронними органами,  управлінням 

юстиції та іншими організаціями міста, причетними до роботи з 

учнівською молоддю з питань правової освіти і виховання, 

профілактики правопорушень, злочинності,  попередження  

бездоглядності, безпритульності серед неповнолітніх, формування 

здорового способу життя в учнівському середовищі (п.2). 

Національна програма 

правової освіти населення.  

Комплексна програма 

протидії торгівлі людьми. 

Міжгалузева комплексна 

програма «Здоров’я нації». 

Програма по запобіганню 

поширенню ВІЛ-інфекції в м. 

Києві. Концепція дій щодо 

алкоголю та наркотиків у м. 

Києві. Закон України щодо 

попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів 

і їх шкідливого впливу на 

здоров’я населення. 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

5 Забезпечення проведення заходів з питань сімейного виховання 

(пп.1-6). 

Закон України «Про 

попередження насильства в 

сім’ї». Заходи щодо 

поліпшення становища 

багатодітних сімей у           м. 

Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.». 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С. 

6 Забезпечення проведення заходів з питань гендерної політики 

(пп.1-6). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 
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рр.». Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С. 

7 Координація роботи з питань громадянської освіти і виховання 

(пп.1-6). 

Наказ МОНМС від 31.10.2011 

№ 1243). Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» . 

Протягом року Бабінець С.І., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С. 

8 Координація діяльності з питань благодійництва та доброчинності 

в навчальних закладах міста;  волонтерського руху серед 

учнівської молоді (п.1). 

Розпорядження КМДА від 

27.06.2006 № 982 «Про 

затвердження Плану 

першочергових заходів щодо 

посилення соціального 

захисту одиноких 

непрацездатних громадян”. 

Розпорядження КМДА від 

22.04.2011 № 605. 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О. 

9 Координація діяльності з питань державно-громадського 

управління відповідно до трьохсторонньої угоди між Київською 

міською радою старшокласників, Об’єднанням батьків школярів    

м. Києва та Головним управлінням освіти і науки  (п.1-6) 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» 

на 2009-2015 роки. Міська 

цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.». Угода 

про співпрацю Міністерства 

освіти і науки України, 

Всеукраїнської асоціації 

батьківської громадськості та 

Всеукраїнської ради 

старшокласників. 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

10 Координація роботи позашкільних навчальних закладів системи 

освіти міста, контроль за виконанням програм зміцнення 

матеріально-технічної бази, подальшого розвитку та 

удосконалення мережі позашкільних навчальних закладів 

(пп.1,3,4). 

Закон України «Про 

позашкільну освіту». 

Державна цільова соціальна 

програма  розвитку 

позашкільної освіти на період 

до 2014 року. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.». 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

11 Атестація, ліцензування позашкільних навчальних закладів (п. 3). Закон України «Про 

позашкільну освіту» 

Протягом року Бабінець С.І. 
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12 Координація діяльності методичних об’єднань педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів   м .Києва (п.3). 

Наказ Головного управління 

освіти і науки від 19.10.2010 

№ 243 

Протягом року Бабінець С.І., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С. 

13 Атестація дитячих художніх колективів м. Києва (пп..1,3). Положення про атестацію 

дитячих художніх колективів 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

14 Атестація музеїв при навчальних закладах м. Києва (пп..1,4). Положення про атестацію 

музеїв при  навчальних 

закладах 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

15 Підготовка матеріалів з найменування та перейменування 

навчальних закладів (п.1). 

Положення про порядок 

найменування об’єктів 

міського підпорядкування, 

вшанування пам’яті видатних 

осіб і подій, встановлення 

пам’ятних знаків у м. Києві 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В. 

16 Забезпечення зв`язків з музеями, театрами, творчими спілками, 

громадськими організаціями, благодійними фондами з питань 

виховної роботи та позашкільної освіти (пп.1-6). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». 

Положення про відділ 

позашкільної освіти 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В. 

17 Інформаційно-пропагандистська робота щодо передплати 

періодичних педагогічних, дитячих та молодіжних видань (пп.1-6). 

Положення про відділ 

позашкільної освіти 

Протягом року Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В. 

18 Організація міського фестивалю-конкурсу дитячої художньої 

творчості навчальних закладів м. Києва «Чисті роси» (пп.1,3,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Мельник Л.Ф., 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

Січень 

19 Організація та проведення змістовного дозвілля школярів на 

зимових канікулах, проведення Новорічних та Різдвяних свят 

(пп.1,3,4.6). 

Розпорядження КМДА. 

Накази МОН України та 

ДОНМС 

До 15 Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 
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20 Забезпечення запрошеннями з подарунками на новорічні вистави в 

культурно-мистецькі заклади міста дітей пільгових категорій 

(пп..1,3,4.6). 

Розпорядження КМДА. 

Накази МОН України та 

ДОНМС 

До 1 Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В. 

21 Проведення свята Новорічної ялинки в Київському Палаці дітей та 

юнацтва (пп..1,3,4.6). 

Розпорядження КМДА. 

Накази МОН України та 

ДОНМС 

02 –06 

08-11 

12 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

22 Проведення свята Новорічної ялинки в Київському міському 

будинку вчителя (пп..1,3,4.6). 

Розпорядження КМДА. 

Накази МОН України та 

ДОНМС 

02 – 07 Мельник Л.Ф., 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

23 Проведення міського конкурсу та забезпечення участі у 

Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (3,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Накази МОН України та 

ДОНМС 

Лютий-травень Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Войцехівський М.Ф. 

24 Організація участі школярів, учнівської молоді Києва у 

Всеукраїнській акції «Молодь єднає Україну» до Дня Соборності 

України та Свободи України(п.1). 

Указ Президента України від 

30.12.2011 № 1209/2011. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

До 22 Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О. 

 

25 Проведення ІІІ– го (міського) етапу ХІІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості,  присвячений Шевченківським дням (п.1). 

Указ Президента України від 

22.03.2002 № 284/2002. Наказ 

ДОНМС 

Січень-лютий Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О. 

Лютий 

26 Проведення міського семінару директорів позашкільних 

навчальних закладів  м. Києва (п.3). 

Положення про відділ 

позашкільної освіти 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

27 Проведення заходів з відзначення Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав. 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О. 

28 Проведення загальноміських заходів в рамках програми «Школярі 

Києва за здоровий спосіб життя» (п.5). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий-травень Бабінець С.І., 

Заруцька Л.С. 

29 Проведення спортивно – краєзнавчого свята «Масляна туристська» 

(3,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

30 Організація міського етапу конкурсу команд КВН «Школа жартів» 

(3,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий-квітень Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 
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31 Організація семінару-практикуму для спеціалістів районних 

управлінь освіти на базі культурно-мистецьких та навчальних 

закладів міста (п.3,4). 

Положення про відділ 

позашкільної освіти 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

32 Проведення огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти 

та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва 

(п.2). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». Наказ ДОНМС 

Лютий-квітень Бабінець С.І., 

Огнев’юк В.О. 

33 Міський конкурс серед старшокласників «Київ місто моє, мені в 

ньому жити, мені його створювати» (п.1-6). 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий-травень Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

34 Проведення відбіркових турів конкурсу «Кращий екскурсовод 

музею при навчальному закладі» у рамках спільного проекту з 

Педагогічним музеєм АПН України «Дитячий музейний центр». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий-

березень 

Бабінець С.І., 

Муковніна О.С. 

35 Проведення міського конкурсу на кращу модель та організацію 

учнівського самоврядування «Прогнозуємо своє завтра». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

36 Проведення міських виставок дитячої творчості позашкільних 

навчальних закладів м. Києва за творчим проектом Київського 

Палацу дітей та юнацтва «Віхи української культури. Скіфо-

сарматська доба». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

37 Проведення міського фестивалю-конкурсу «Маю честь», 

присвяченого Дню захисника Вітчизни. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

38 ІУ міська виставка-звіт учнівської творчості «Київ – місто юних 

майстрів» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

Березень 

39 Міський фестиваль-конкурс дитячої художньої творчості 

навчальних закладів м. Києва «Чисті роси». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С. 

40 Міська виставка дитячої творчості з образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва та художніх ремесел навчальних закладів    

м. Києва «Чисті роси»  . 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 
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Заруцька Л.С. 

41 Організація міських заходів до Шевченківських днів (пп.1,4). Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С. 

42 Організація ХІІІ міського конкурсу читців поезії Т.Г. Шевченка 

(п.1) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О. 

43 Міська профорієнтаційна гра «Мистецька фортеця» Положення про відділ 

позашкільної освіти 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В. 

44 Проведення міського фестивалю-конкурсу авторської пісні та 

співаної поезії молодих авторів і виконавців в рамках 

Всеукраїнського фестивалю «Червона рута» (пп.1,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

45 Проведення заходів міської комплексної краєзнавчої програми 

молодіжного руху «Київ – місто моє» (три етапи) п.1. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Березень-

травень 

Бабінець С.І., 

Заруцька Л.С. 

46 Проведення заходів міської краєзнавчої програми «Дивосвіт 

України» (п.1). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Березень-

травень 

Бабінець С.І., 

Заруцька Л.С. 

47 Організація загальноміських заходів на весняних канікулах 

(пп.1,4,6). 

Згідно з планом роботи РУО 

та ДОНМС 

26 березня –   

01 квітня 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

Квітень 

48 Організація проведення місячника екологічних акцій: до Дня 

довкілля, міжнародного Дня Землі, весняної екологічної акції  

«Зелений паросток майбутнього». 

Заходи міської екологічної програми «Крок до природи» (пп.1,4). 

Міська програма з охорони 

навколишнього природного 

середовища. 

Програма «Освіта Києва. 

2011–2015рр.». 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

49 Проведення акції до Всесвітнього Дня здоров’я. (п. 5). Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Заруцька Л.С. 

50 Проведення міської конференції старшокласників. Випуск 

матеріалів конференції. (п.1,6). 

План роботи Київської 

міської ради старшокласників 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

51 Проведення гала-концерту дитячої творчості в Національному 

оперному театрі України імені Тараса Шевченка. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 
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Заруцька Л.С. 

52 Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Вірю в 

майбутнє твоє, Україно!» (п.1,4). 

Положення про 

Всеукраїнський конкурс 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О. 

53 Проведення міського конкурсу «Палітра українського слова» 

спільно з Всеукраїнським  товариством «Просвіта»                         

ім. Т.Г.Шевченка (пп.1,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень-

травень 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

54 Проведення міського конкурсу юних поетів «Поетична весна 

2013» спільно з Київською організацією Національної спілки 

письменників України (пп.1,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О. 

55 Організація участі дитячих творчих колективів у  Національному 

фестивалі-конкурсі «Артек – моя мрія» (1-4). 

Положення про Національний 

фестиваль-конкурс «Артек – 

моя мрія» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

56 Міська конференція «Київського трикутника». Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

57 Проведення міських ігор для школярів «Юніор», «Інтелект-турнір» 

(пп.1,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

58 Проведення міського конкурсу та забезпечення участі команди 

міста Києва у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь 

обирає здоров’я» (п. 4,5). 

Положення про фестиваль-

конкурс. Наказ МОНМС, 

ДОНМС 

Квітень-

червень 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В. 

59 Проведення заходів до 28-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

Травень 

60 Організація літньої оздоровчої кампанії для дітей м. Києва (пп.1,4). Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Огнев’юк В.О., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

61 Міжнародний фестиваль-конкурсу дитячо-юнацької журналістики 

"Прес-весна на Дніпрових схилах". 

 16-18 Заруцька Л.С., 

Кравчук М.В. 

62 Міжнародний фестиваль хорової творчості «Музичні зустрічі». Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 
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Заруцька Л.С. 

63 Міський конкурс шкільних хорів. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

64 Міжнародний фестиваль народного танцю «Київське дивоколо». Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

65 Проведення міської виставки переможців у рамках проекту «Віхи 

української культури. Скіфсько-сарматська доба» у Національному 

заповіднику «Софія Київська». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

66 Проведення наради-семінару  заступників директорів з виховної 

роботи і педагогів-організаторів навчальних закладів міста з 

питань  літнього відпочинку та оздоровлення дітей спільно з 

управлінням охорони здоров’я, міськсес, ДАІ (пп.1,4,5). 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

67 Проведення міського огляду – конкурсу волонтерських загонів за 

програмою «Школярі Києва – за здоровий спосіб життя» (пп.4,5,6) 

Міський етап УІ-го Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Молодь 

обирає здоров’я». 

Міжгалузева комплексна 

програма «Здоров’я нації». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». Наказ МОНМС 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

68 Підготовка і проведення заходів до 69-ї річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (п.1). 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

69 Проведення міського свята за підсумками  конкурсу юних поетів 

«Поетична весна - 2014» (п.1). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». Наказ ДОНМС 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

70 Традиційний туристсько-краєзнавчий зліт учнівської молоді          

м. Києва (збірні районів). 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.». 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

71 Туристський зліт-практикум вчителів м. Києва (пп. 1,4,5,6).         Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.». 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О.С. 
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72 ХІ Міська туристсько-краєзнавча акція учнівської молоді «Пізнай 

свій край – пізнай себе».   

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.». 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О.С. 

73 ХVІІ Міжнародний зліт юних туристів міст – героїв. Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.». 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О.С. 

74 Міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної 

гри  «Зірниця» серед збірних команд учнівської молоді районів м. 

Києва. 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.». 

Квітень-

травень 

Бабінець С.І., 

Муковніна О. С., 

Мельник С. Б. 

75 Організація спортивного вихідного лідерів учнівського 

самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів Києва 

(пп.4,5). 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

76 Проведення організаційних заходів з учнівською молоддю до Дня 

Столиці та Дня Києва (п.1). 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

77 Проведення ІХ міського конкурсу серед випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів «Київський вальс» (п.1). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

До Дня Києва Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

78 Проведення організаційних заходів щодо участі дитячих художніх 

колективів, окремих виконавців у Міжнародному дитячому та 

юнацькому фестивалі-конкурсі «Духовні джерела» (пп. 1,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». Положення про 

фестиваль-конкурс 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

Червень 

79 Організація загальноміського свята з нагоди Міжнародного Дня 

захисту дітей (пп.1-6). 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

01 Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

80 Проведення заходів з відзначення 18-ї річниці Конституції 

України. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С., 
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Огнев’юк В.О. 

81 Організація профільних оздоровчих таборів для відпочинку 

талановитих та обдарованих дітей, дитячих творчих колективів 

навчальних закладів міста; оздоровлення дітей-сиріт ПТНЗ та дітей 

працівників освіти (пп. 1-5). 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Літіні канікули Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Огнев’юк В.О., 

Муковніна О.С. 

82 Загальноміська акція «Гордість і надія столиці» (пп.1). Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

83 Перевірка стану роботи міських  таборів відпочинку, проведення 

огляду – конкурсу на кращу організацію виховної роботи в таборах 

(пп.1-6). 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Розпорядження КМДА 

До 20 Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

84 Проведення туристсько-краєзнавчих походів, експедицій, екскурсії 

учнівської молоді  м. Києва. 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.». 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О. С. 

85 Підсумки роботи з оздоровлення дітей у червні (п.6). Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Інформація в 

КМДА 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Огнев’юк В.О., 

Муковніна О.С. 

86 Підведення підсумків виховної роботи у 2013-2014 навчальному 

році (пп. 1-6). 

Положення про відділ 

дошкільної і позашкільної 

освіти 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

87 Аналіз виконання урядових програм з питань виховної роботи за І 

півріччя 2013 року (пп. 1-6). 

Урядові програми з питань 

виховної роботи 

До 20 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

Липень 

88 Координація роботи з питань оздоровлення та відпочинку дітей. 

Підсумки роботи з оздоровлення дітей у липні (п.6). 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Інформація в 

КМДА 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

89 Забезпечення участі школярів у міських, всеукраїнських та 

міжнародних заходах (фестивалях, змаганнях, конкурсах) 

відповідно до орієнтовного плану міських масових заходів та 

заходів МОН України (пп. 1-6). 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Липень-

серпень 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 
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90 Проведення туристськ-краєзнавчих походів, експедицій, екскурсії 

учнівської молоді м. Києва. 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О.С. 

Серпень 

91 Координація роботи з питань оздоровлення та відпочинку дітей. 

Підсумки роботи з оздоровлення дітей у серпні (п.6). 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Інформація в 

КМДА 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С. 

92 Проведення туристсько-краєзнавчих походів, експедицій, екскурсії 

учнівської молоді м. Києва. 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С. 

93 Проведення заходів до Дня Державного Прапора України та 23-ї 

річниці  Незалежності України  (п.1). 

Указ Президента України. 

Розпорядження КМДА 

Серпень-

вересень 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

94 Організація урочистого вручення паспортів громадянина України 

16-річним юнакам і дівчатам в День Державного Прапора України. 

Указ Президента України. 

Розпорядження КМДА 

23 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

Вересень 

95 Свято 1 Дзвоника в загальноосвітніх навчальних закладах міста 

(п.1). 

План роботи ДОНМС 01 

03 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

96 Проведення ХІІ Міжнародного навчально-оздоровчого збору 

лідерів учнівського самоврядування в МДЦ «Артек» (пп.1-6).. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». 

Серпень –

вересень (14 

днів) 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

97 Дні «відкритих дверей» у позашкільних навчальних закладах міста 

(п.3). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». 

До 15 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С., 

Мельник Л. Ф., 

Васинюк В.О. 

98 Участь у проведенні УІІ-го Всеукраїнського фестивалю конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». Наказ МОН 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

99 Проведення міського семінару відповідальних за туристсько – 

краєзнавчу роботу в навчальних закладах (п.3). 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 
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програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С. 

100 Підсумки роботи з оздоровлення дітей і підлітків влітку 2011 року 

(п.6). 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

До 10 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Огнев’юк В.О., 

Муковніна О.С. 

101 Проведення збору волонтерів – учасників міської програми 

«Школярі Києва за здоровий спосіб життя». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

102 Проведення заходів до Дня партизанської слави. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.». 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С. 

103 Проведення міських заходів туристсько-краєзнавчої акції учнів 

навчальних закладів Києва, присвяченої Всесвітньому дню 

туризму (пп.1,4,5). 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С. 

104 Міський туристичний ярмарок «Мандруємо разом» до 

Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

105 ХІ міська туристсько-краєзнавча акція учнівської молоді, 

присвячена Всесвітньому дню туризму «Пізнай свій край – пізнай 

себе». 

Програма розвитку туризму в 

м. Києві. Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

22 Бабінець С.І., 

Муковніна О. С. 

106 Аналіз стану правопорушень серед неповнолітніх у навчальних 

закладах міста за період літніх канікул (п.2). 

Урядові програми. 

Накази МОН України. 

Розпорядження КМДА 

Інформація в 

РУО 

Бабінець С.І. 

107 Підготовка інформацій про педагогічні кадри з виховної роботи; 

зайнятість школярів у позаурочний час та дітей пільгових 

категорій (п.4). 

Положення про відділ 

дошкільної і позашкільної 

освіти 

Вересень - 

жовтень 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

108 Проведення міського конкурсу та забезпечення участі у 

Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (п.3). 

Положення про конкурс. 

Програма «Освіта Києва. 

2011–2015рр». Наказ ДНОМС 

Вересень-

грудень 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 
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Огнев’юк В.О. 

109 Організація та проведення міського етапу Всеукраїнського 

конкурсу „Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу серед учнів 

4-5 класів”. 

Положення про 

Всеукраїнський конкурс 

«Найкращий відгук на 

сучасну дитячу прозу серед 

учнів 4-5 класів». 

Вересень-

листопад 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Огнев’юк В.О. 

110 Проведення установчої конференції для практичних психологів 

міста (п.5). 

Положення про психологічну 

службу 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Огнев’юк В.О. 

Жовтень 

111 Організація загальноміського свята до Дня працівників освіти 

(п.1). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

До 07 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

112 Організація загальноміських заходів на осінніх канікулах  

(пп.1,4,6). 

Положення про відділ 

дошкільної і позашкільної 

освіти. Згідно з планом 

роботи РУО та ДОНМС 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

113 Міський етап дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної  

гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва.  

Положення про гру. Міська 

цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Муковніна О.С., 

Мельник С.Б. 

114 Міський музичний фестиваль закладів освіти м. Києва «Золота 

осінь». 

Положення про фестиваль. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

115 Проведення міського семінару директорів позашкільних 

навчальних закладів  м. Києва (п.3). 

Положення про відділ 

дошкільної позашкільної 

освіти 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С. 

116 Міський семінар для керівників музеїв при навчальних закладах. Положення про відділ 

позашкільної освіти. Міська 

цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Муковніна О.С. 

117 Заходи щодо відзначення 70-річниці визволення України та 71 –

річниці визволення міста Києва від фашистських загарбників. 

План роботи ДОНМС Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Огнев’юк В.О., 
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Муковніна О.С. 

Листопад 

118 Проведення міського свята До Дня української писемності та мови 

спільно з Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Т.Шевченка 

(п. 1).                                        

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

09 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

119 Проведення заходів до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору 

(п. 1). 

Указ Президента України. 

План міських заходів 

Жовтень-

листопад 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

120 Семінар-практикум з питань туристсько-спортивної роботи для 

вчителів навчальних закладів м. Києва. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О. С. 

121 Проведення «круглого столу» в рамках проекту «Трикутник» 

(пп.1-6). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

122 Організація міського та районних свят «День позашкільника» 

(п.3,4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

20 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С. 

123 Організація навчання спеціалістів районних управлінь освіти на 

базі  району. 

Положення про відділ 

дошкільної позашкільної 

освіти 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

Грудень 

124 Загальноміська Молодіжна акція до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом  (п.5). 

Наказ МОН України. 

Розпорядження КМДА 

До 01 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

125 Проведення в навчальних закладах міста Всеукраїнського тижня 

права. Проведення уроку гендерної рівності (п.2). 

Національна програма 

правової освіти населення. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

126 Конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій з активним способом 

пересування «Мій рідний край». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О. С. 

127 Першість міста Києва на кращий туристсько-краєзнавчий  похід 

учнівської молоді. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О. С. 

128 Конкурс на кращий методичний матеріал з туристсько - 

краєзнавчої та екскурсійної роботи з учнями серед навчальних 

закладів міста (1-4) педагогів м. Києва. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О. С. 



 41 

129 Семінар-практикум з питань краєзнавчої та пошуково-

дослідницької роботи для вчителів навчальних закладів м. Києва. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О. С. 

130 Конкурс методичних розробок серед педагогів м. Києва «Скарби 

духовності» (пп. 1-4). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Муковніна О. С. 

131 Організація роботи щодо проведення зимових канікул, новорічних 

і різдвяних свят для дітей та юнацтва. (пп.4,6). 

Орієнтовний план міських 

масових заходів для дітей та 

юнацтва. Розпорядження 

КМДА. Наказ ДОНМС 

Грудень-січень Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С., 

Муковніна О. С. 

132 Підготовка та проведення зимового навчально-оздоровчого збору 

лідерів учнівського самоврядування. 

Міська Програма відпочинку 

та оздоровлення дітей м. 

Києва на 2010-2013 роки. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Заруцька Л.С. 

133 Аналіз стану правової освіти та виховання, роботи з профілактики 

правопорушень і злочинності серед неповнолітніх; попередження 

дитячої бездоглядності; формування здорового способу життя в 

учнівському середовищі (п.2). 

Національна програма 

правової освіти населення. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

До 25 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

134 Аналіз виконання урядових програм з питань виховної роботи за  

2013 рік (пп.1-6). 

Урядові програми. Міська 

цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

До 25 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

135 Аналіз стану позашкільної освіти та  виховної роботи у 2014 році. Положення про відділ 

позашкільної освіти 

До 25 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

136 Планування виховної роботи на 2015 рік. Положення про відділ 

позашкільної освіти 

До 25 Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

137 Заходи до Дня місцевого самоврядування. День самоврядування у 

ДОНМС. 

  Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В. 

Щотижня 

138 Засідання Київської міської ради старшокласників (п.4). Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

П′ятница Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В., 

Заруцька Л.С. 

Щомісяця 

139 Проведення нарад – семінарів для заступників начальників  та 

спеціалістів управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій, методистів РНМЦ з питань виховної роботи та 

позашкільної освіти (1-6). 

Положення про відділ 

позашкільної освіти 

І-й понеділок 

щомісяця 

Бабінець С.І., 

Гордієнко В. В., 

Огнев’юк В.О. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Сьогодні у місті нараховується 28 державних навчальних закладів, а саме: 

- 9 ліцеїв, 

14 вищих професійних училищ, 

- 2 міжрегіональних вищих училища, 

- 1 міжрегіональний центр, 

- 1 регіональне вище професійне училище, 

- 1 навчально-науковий центр професійно-технічної освіти АПН України. 

Також у місті функціонує 111 навчальних закладів, установ, підприємств, організацій іншої від державної форми власності, що 

мають ліцензії та  надають  освітні послуги, пов’язані з одержанням професійної освіти, у тому числі: 

 2 загальноосвітні навчальні заклади; 

 1 міжшкільний навчально-курсовий комбінат; 

 3 ВНЗ I-II рівнів акредитації; 

 9 ВНЗ III-IV рівнів акредитації; 

 67 приватних навчальних закладів; 

 16 галузевих навчальних закладів; 

 13 підприємств. 

Контингент учнів становить 20027  осіб, серед них 64% юнаків і 36% дівчат.   

Серед учнів ПТНЗ навчається 5 671 дитина із соціально незахищених категорій, серед них: 

 585 осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;  

 3312 напівсиріт і дітей, які виховуються в неповних сім’ях; 

 200 дітей з малозабезпечених сімей; 

 791 дитина з багатодітних сімей; 

 67 дітей з числа постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС; 

 282 неповнолітніх здобувають допрофесійну підготовку з одночасним наданням базової загальної середньої освіти; 

 434 особи з обмеженнями життєдіяльності. 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 168 професіями, з яких 65% інтегровані та технологічно складні, разом з тим в 9 

ПТНЗ 847 учнів отримують вищу освіту на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста із 17 спеціальностей. У 20 

навчальних закладах здобуває робітничу кваліфікацію 434 особи із числа дітей з обмеженими можливостями за 49 професіями, що складає 

близько 1,8% від загального контингенту учнів.  

З метою соціальної адаптації проблемної молоді в учнівських та робітничих колективах у 9 професійно-технічних навчальних закладах 

здійснюється навчання учнів після закінчення 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва в кількості 1162 особи.  
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У 24 професійно-технічних навчальних закладах здійснюється повна загальна середня освіта з одночасним наданням робітничої 

професії. 

Організовано та проведено у навчальних закладах: 

4 комплексні перевірки, 4 тематичні перевірки, здійснено атестаційну експертизу 3 навчальних  закладів, 5 засідань секції ПТО 

Київської міської регіональної експертної ради (КМРЕР)  з питань ліцензування та атестації навчальних закладів.  

Випуск кваліфікованих робітників та спеціалістів у 2012-2013 навчальному році становить 8614 особи, які отримали: 

 6755 дипломів кваліфікованого робітника, 636 – дипломів кваліфікованого робітника з відзнакою; 

 240 свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації; 

 362 дипломи молодшого спеціаліста, 42 – дипломи молодшого спеціаліста з відзнакою;  

 579 особи навчались за контрактом;  

 4524  атестати про повну загальну середню освіту, із них 6 –особливого зразка (2 золоті медалі «За високі досягнення у навчанні», 4 

срібні медалі «За досягнення у навчанні»);  

 287 свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.  

З метою вивчення ситуації закріплення випускників професійно-технічних навчальних закладів м. Києва на першому робочому місці та 

вивчення думки роботодавців щодо якості підготовки випускників року здійснено моніторинг працевлаштування випускників 2012 року у 

період з грудня 2012 року – по лютий 2013 року.   

Проведено опитування серед 3792 випускників (що складає 77,3% від загальної кількості випускників). Працевлаштованих випускників 

за отриманою професією – 94,4%, не за професією – 3,5%. Більшість випускників (58,5%) задоволені робочим місцем на високому рівні, 3% - 

оцінюють його на низькому рівні. 

Проведено: 

-   засідання круглого столу з питань підготовки кваліфікованих робітників для потреб економіки м. Києва під головуванням директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Добровольської О.М., за участю голови комітету з гуманітарних питань Київської міської ради 

Шлапак А.В., директора департаменту профтехосвіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  Супруна В.В., роботодавців-

замовників кадрів підприємств м. Києва у  Київській міській державній адміністрації; 

-  місячник з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ПТНЗ та організовано конкурс малюнків серед учнів  столичної профтехосвіти 

у рамках акції «Охорона праці очима дітей» та семінар  з охорони праці, безпеки життєдіяльності заступників директорів з навчально-

виробничої  роботи  ПТНЗ м. Києва на тему: «Охорона праці  -  шлях до безпечного  навчально-виховного  процесу».  

- для удосконалення матеріально-технічної бази серед ПТНЗ проведено 3 міських огляди-конкурси: кращий кабінет англійської мови, 

методичний кабінет.  

В навчальних закладах функціонує 2444 сучасних комп’ютери, що в середньому становить 87 комп’ютерів на навчальний заклад, або 1 

комп’ютер на 7 учнів. Всі ПТНЗ підключені до мережі Інтернет, із них 25 – до швидкісного, 24 ПТНЗ мають власну локальну мережу, 

продовжується процес створення електронних бібліотек, всі 28 ПТНЗ мають власні сайти.  

 Відповідно до напрямів роботи було організовано роботу 32 міських методичних секцій керівних та педагогічних працівників за 

фаховими напрямками.   Проведено наради, семінари-практикуми, «круглі столи» для керівного складу професійно-технічних навчальних 

закладів, практичних психологів, викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін для здійснення мотивації до навчання учнів шляхом 
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використанням інтерактивних технологій навчання, серпневу конференцію педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва,  міські методичні секції для директорів ПТНЗ. 

 Проведено традиційні заходи: урочистий захід «Благословен, учителю мій, будь!», методична виставка Вернісаж педагогічних ідей у 

ПТНЗ м.Києва,  VIII Міжнародний  кулінарний  фестиваль  «Перлина моря», навчальні семінари-тренінги майстрів виробничого навчання: з 

професій Оператор комп’ютерного набору» та «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» за програмою «1С: Бухгалтерія» (версія 8.2). 

З метою підвищення професійної майстерності майстрів виробничого навчання, популяризації фахових здобутків та передового 

виробничого досвіду проведено 5 регіональних конкурсів на звання кращого майстра виробничого навчання з професій  «Кравець», «Кухар», 

«Перукар (перукар-модельєр)», «Оператор комп’ютерного набору», «Електрозварник ручного зварювання».  

У 23 професійно-технічних навчальних закладах м. Києва встановлено міжнародні зв’язки з навчальними закладами, організаціями, 

фондами  з 12  зарубіжними країнами для обміну досвідом у сфері культурно-освітніх програм. 

Якість професійної освіти визначається під час проведення фахових конкурсів із робітничих професій. За звітний період організовано  

14 конкурсів професійної майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з будівельних професій, галузей легкої, харчової 

промисловості та транспорту, Всеукраїнські учнівські олімпіади з 9 базових дисциплін I, II, III етапів.  

Забезпечено участь учнів у Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності з професій: «Секретар керівника», «Столяр 

будівельний» «Офіціант». 

З метою популяризації робітничих професій для учнів загальноосвітніх навчальних закладів 9-11-х класів проведено профорієнтаційні 

заходи: 

- Міжнародна  виставка «Освіта та кар'єра – 2013» та Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном» за участі 

ПТНЗ 

- Ярмарок кар’єри та вакансій «Молодь Києва – майбутнє столиці»,  

- Всеукраїнська виставка «Освіта. Робота. Підприємництво» за участі ПТНЗ. 

- Національна  виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті»,  

- XVІ міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013» за участю ПТНЗ м. Києва. 

- Ярмарок  професій закладів професійно-технічної освіти м. Києва для  учнів випускників 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Києва та їх батьків.  

- Ярмарок робітничих професій та учнівських виробів навчальних закладів професійно-технічної освіти м. Києва в районах  м. Києва. 

-  Міжнародний фестиваль «Прес-весна на Дніпрових схилах» 

- Всеукраїнський звіт-огляд переможців регіональних фестивалів технічної творчості учнів ПТНЗ. 

Організовано та проведено загальноміські заходи для ПТНЗ: у рамках проведення міського Родинного свята «Дай руку першокласнику!», 

фестиваль-конкурс “Маю честь”, огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання учнів у ПТНЗ міста, міський конкурс серед 

учениць закладів профтехосвіти "Молода господарка-2013", турнір із шашок серед учнів ПТНЗ, огляд-конкурс художньої самодіяльності, 

декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва та технічної творчості, всеукраїнська акція "За чисте довкілля", загальноміський захід 

«День цивільної оборони» та для ветеранів війни та дітей війни,   міський конкурс вальсу серед танцювальних пар учнів ПТНЗ м.Києва, 

спортивно-масове свято столичної професійної освіти м.Києва  на стадіоні «Дніпровець», загальноміський захід «Педагогічна хвиля – директор 

загальноосвітнього навчального закладу у ПТНЗ м.Києва»  
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 Відкрито навчально-практичний центр інноваційних будівельних технологій та матеріалів спільно із компанією «КНАУФ» на базі 

Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства. 
Протягом 2014 року планується відкриття Навчально-практичного центру  інноваційних технологій машинобудівної галузі спільно з 

державним підприємством «Антонов» для підготовки кваліфікованих робітників металообробних професій. 

Пріоритетні напрямки роботи. 

1. Здійснення професійного навчання учнів відповідно до потреб столичного ринку праці згідно умов двосторонніх договорів між 

роботодавцями та ПТНЗ. 

2. Проведення моніторингу освітньої діяльності ПТНЗ, якості професійної підготовки кадрів відповідно до попиту столичного ринку праці. 

3. Створення інноваційних навчально-практичних центрів галузевого спрямування на базі ПТНЗ. 

4. Продовження впровадження державних стандартів нового покоління, основаних на компетенціях, та оновлення змісту існуючих стандартів 

професійно-технічної освіти відповідно до вимог роботодавців регіону. 

5. Удосконалення матеріально-технічної бази ПТНЗ у відповідності сучасних технологій виробництва. 

6. Розширення використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виробничому процесі закладів профтехосвіти. 

Забезпечення доступу учнів та педпрацівників до швидкісного Інтернету та організація роботи власних веб-сайтів.  

7. Створення мережі електронних бібліотек ПТНЗ та запровадження єдиного електронного обліку бібліотечного фонду. 

8. Розширення співпраці із Київським міським центром зайнятості з метою широкого охоплення професійним навчанням незайнятого 

населення. 

9. Активізація та урізноманітнення методів профорієнтаційної роботи із широким залученням засобів масової інформації. 

 

№ 

п/п 

Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Термін Відповідальні 

Січень 

1 Робоча нарада директорів ПТНЗ. Регламент роботи  15 Кучинський М.С. 

 

2 

Організація та проведення засідання секції профтехосвіти Київської 

міської регіональної експертної Ради з ліцензування та атестації 

навчальних закладів. 

Наказ МОН від 24.12.2003  

№ 847 

До 31 

 

Кучинський М.С. 

 

3 Організація та проведення міських методичних секцій для 

керівного складу ПТНЗ: старших майстрів на базі Київського 

професійного ліцею будівництва і комунального господарства.   

План роботи ММС 21 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л. 

 

 

4 

Перевірка ведення журналів обліку теоретичного навчання груп I  

курсів у ПТНЗ. 

Наказ МОН від 26.01.2011  

№ 59 

Протягом 

місяця 

 

Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л., 

Мариняко Г.М. 

 Організація та проведення тематичної перевірки у Київському Графік перевірок Протягом Мусієнко Т.П., 
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5 професійному будівельному ліцеї. місяця Бойко Л.Л. 

6 

 

Організація роботи з анкетування випускників ПТНЗ і роботодавців 

для проведення моніторингу працевлаштування випускників 2013 

року. 

Лист МОН Протягом 

місяця 

 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 

 

7 

Контроль за організацією та проведенням Державної 

кваліфікаційної атестації у ПТНЗ згідно з робочими навчальними 

планами. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Січень  

(за графіком) 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 

 

 

8 

Подання звітів ПТНЗ та зведеного звіту про навчально-виробниче 

обладнання і техніку за формою № 9 (профтех) до МОНУ. 

Наказ МОН від 23.07.1999  

№ 264 

Згідно з 

графіком 

МОНУ 

Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

 

 

9 

Подання звіту про навчально-виробничу діяльність за II півріччя 

2013 року до МОНУ. 

Форма МОН До 20 Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

 

10 

Розробка, затвердження та погодження планів навчально-

виробничої діяльності ПТНЗ на I півріччя 2014 р. (2-й семестр 

2013-2014 н.р.). 

Форма МОН До 30 Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

 

 

11 

Підготовка інформаційно-аналітичного звіту про право- виховну 

роботу з профілактики правопорушень. 

Наказ МОН від 20.91.2012  

№ 1/9-43 

До 31 Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

12 

Підготовка та проведення засідання ради учнівського 

самоврядування на тему: «Організація міських заходів учнівського 

самоврядування ПТНЗ у 2014 р.». 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» 

на 2009-2015 рр., постанова 

КМУ № 41 від 28.01.2009 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

13 Організація роботи ПТНЗ під час зимових канікул, у дні 

Новорічних та Різдвяних свят.    

Указ Президента України 

«Про заходи щодо 

проведення новорічних і 

різдвяних свят для дітей » 

01-07 Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

14 

Доведення кошторисів витрат ПТНЗ на 2014 рік з розрахунками 

(лімітні довідки, плани асигнувань, додаток до плану асигнувань). 

Форма МОН Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

Лютий 

15 Робоча нарада для директорів ПТНЗ. Регламент роботи 19 Кучинський М.С. 

 

16 

Організація та проведення міських методичних секцій для 

керівного складу ПТНЗ: 

- заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі 

Вищого професійного училища № 25 м. Києва   

- робочу нараду для заступників директорів з навчально-

План роботи ММС  

 

04 

 

 

 

 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 



 47 

виробничої роботи на базі Навчально-методичного кабінету ПТО 

у м. Києві. 

 

13 

 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 

 

 

17 

Проведення балансової комісії по виконанню кошторисів 

установами профтехосвіти міста за 2013 рік. 

Закон України «Про 

державний бюджет» 

До 28 

 

Кучинський М.С., 

Дзема М.О., 

Кухтюк ЛМ. 

 

18 

Проведення спільної наради директорів та головних бухгалтерів з 

питань фінансово-економічної діяльності ПТНЗ за 2013 рік та за 

результатами перевірок Контрольно-ревізійними органами у 2013 

році. 

Закон України «Про 

державний бюджет» 

До 28 

 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Дзема М.О. 

 

 

19 

Проведення комплексної наради Київського вищого професійного 

училища залізничного транспорту.   

Графік перевірок З 10 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 

 

20 

Контроль за організацією та проведенням Державної 

кваліфікаційної атестації ПТНЗ згідно з робочими навчальними 

планами. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

 

21 

Узагальнення результатів моніторингу працевлаштування 

випускників ПТНЗ 2013 року та анкетування роботодавців для 

МОНУ. 

Лист МОН До 28 Мариняко Г.М. 

 

 

22 

Проведення тематичної перевірки Київського професійного ліцею 

"Авіант". 

Графік перевірок Протягом 

місяця 

 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л. 

 

23 

Моніторинг стану організації навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

24 

Підготовка річної статистичної звітності (форма 1П-НПП (річна), 

затвердженої наказом Держкомстату України 12.07.10 № 266). 

Наказ Держкомстату України 

02.08.2004 № 464 

До 21 Кучинський М.С., 

Зозуля В.П. 

 

 

25 

Доведення кошторисів витрат ПТНЗ на 2014 рік з розрахунками 

(лімітні довідки, плани асигнувань, додаток до плану асигнувань). 

Форма МОН Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

 

26 

Підготовка звіту про травматизм на виробництві Ф. № 7 ТНВ 

(річна). 

Наказ Держстандарту 

України від 02.11.2012        

№ 449 

До 21 Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 
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Березень 

27 Організація та проведення міських методичних секцій для 

керівного складу ПТНЗ: 

- директорів  на базі Вищого  професійного училища 

Національного авіаційного університету   

- старших майстрів на базі Київського професійного енергетичного 

ліцею. 

План роботи ММС  

 

19 

 

26 

 

 

Кучинський М.С. 

 

Мусієнко Т.П. 

 

 

28 

Проведення засідання міської атестаційної комісії ДОНМСІІ рівня  

із питань атестації педагогічних працівників ПТНЗ м. Києва. 

Наказ МОН від 06.10.2010  

№ 930 

З 11 по 28 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

 

29 

Проведення атестаційної експертизи ПТНЗ: 

- Київського вищого професійного училища технологій та дизайну 

одягу; 

- Навчально-професійного центру «Академія мистецтва краси»; 

Економіко-юридичного училища Київського університету туризму, 

економіки і права. 

Положення про атестацію 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 № 200 

Протягом 

місяця  

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

 

30 

Проведення чергового навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності з керівним складом, 

інженерами з охорони праці, викладачами охорони праці ПТНЗ. 

 Наказ МОН від 01.08.2001 

№ 563 

До 11 Кучинський М.С., 

Зозуля В.П. 

 

31 Проведення дослідження про стан формування соціально 

адаптованої, морально зрілої особистості випускника ПТНЗ м. 

Києва серед учнів, які навчались в порядку експерименту у 2009-

2014 роках. 

Наказ ДОНМС Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Бойко Л.Л. 

 

 

32 

Подання звітів ПТНЗ та зведеного звіту по формі 4-ПТО за рік.   Форма МОН До 03 Кучинський М.С., 

Дзема М.О., 

Кухтюк Л.М 

 

33 

Перевірка ведення журналів обліку виробничого навчання груп І та 

ІІ курсів в ПТНЗ. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

(за графіком) 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

34 

Проведення семінару з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у ПТНЗ для заступників директорів з НВР. 

Наказ МОН від 01.08.2001  

№ 563 

До 20 Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

 Подання замовлення на виготовлення документів про освіту для Наказ МОН від 13.08.2007   Кучинський М.С., 
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35 випускників 2014 року:  

- до управління ПТО; 

- до ДП «Інфоресурс». 

№ 737  

До 28  

До 20 

Зозуля В.П. 

 

Квітень 

36 Робоча нарада для директорів ПТНЗ Регламент роботи  16 Кучинський М.С. 

 

 

37 

Організація та проведення міських методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: 

- заступників директорів з навчально-виробничої роботи на базі 

ДНЗ "Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації";    

- заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі 

ДПТНЗ "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва             

м. Києва".   

План роботи ММС 

 

 

03 

 

 

 

22 

Кучинський М.С. 

 

Мусієнко Т.П. 

 

 

 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

38 Проведення тематичної перевірки Вищого професійного училища 

№ 25 м. Києва. 

Графік перевірок Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 

39 Проведення тематичної перевірки Київського вищого професійного 

поліграфічного училища.   

Графік перевірок Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л. 

 

 

40 

Проведення атестаційної експертизи ПТНЗ: 

- Київського вищого професійного училища технологій та 

дизайну одягу; 

- Навчально-професійного центру «Академія мистецтва краси»; 

- Економіко-юридичного училища Київського університету 

туризму, економіки і права. 

Положення про атестацію 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 № 200 

Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

 

41 

Моніторинг стану організації навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

42 

Організація та проведення місячника з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у ПТНЗ. 

Наказ МОН від 01.08.2001  

№ 563 

Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

 

43 

Моніторинг споживання енергоносіїв у ПТНЗ за І квартал 2014 

року. 

Форма МОН До 07 Кучинський М.С., 

Маковська К.Т., 

Дзема М.О. 

 

44 

Перевірка стану організації харчування учнів у ПТНЗ Розпорядження  Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Слободницький О.С. 

 Проведення дослідження про стан формування соціально Наказ ДОНМС Протягом Кучинський М.С., 
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45 

адаптованої, морально зрілої особистості випускника ПТНЗ м. 

Києва серед учнів, які навчались в порядку експерименту у 2009-

2014 роках. 

місяця Бойко Л.Л. 

 

Травень 

 

46 

Організація та проведення міської методичної секції директорів на 

базі Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти 

НАПН України. 

План роботи ММС 25 Кучинський М.С. 

 

 

 

47 

Проведення атестаційної експертизи ПТНЗ: 

- Київського вищого професійного училища технологій та 

дизайну одягу; 

-   Навчально-професійного центру «Академія мистецтва краси»; 

- Економіко-юридичного училища Київського університету 

туризму, економіки і права. 

Положення про атестацію 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 

 № 200 

Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

 

48 

 Моніторинг стану організації навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

49 Проведення заходів з підготовки до оздоровлення учнів пільгових 

категорій ПТНЗ у літній період 2014 р. 

Наказ МОНМС України Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

Червень 

 

50 

Організація та проведення міських методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: заступників директорів з навчально-виробничої 

роботи на базі Київського вищого професійного училища 

залізничного транспорту. 

План роботи ММС 12 Мусієнко Т.П. 

51  Робоча нарада для директорів ПТНЗ. Регламент роботи 16 Кучинський М.С. 

 

 

52 

Завершити атестаційну експертизу ПТНЗ: 

- Київського вищого професійного училища технологій та 

дизайну одягу; 

-   Навчально-професійного центру «Академія мистецтва краси»; 

- Економіко-юридичного училища Київського університету 

туризму, економіки і права. 

Положення про атестацію 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 № 200 

До 27 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П. 

 

53 

Організація та проведення засідання секції профтехосвіти Київської 

міської регіональної експертної Ради з ліцензування та атестації 

навчальних закладів. 

Проведення тематичної перевірки Вищого  професійного училища 

Національного авіаційного університету. 

Наказ МОН від 24.12.2003  

№ 847 

 

 

Графік перевірок 

Протягом 

місяця 

 

Протягом 

місяця 

Кучинський М.С. 

 

 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 
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54 

Проведення перевірки журналів обліку теоретичного і виробничого 

навчання претендентів на отримання дипломів кваліфікованого 

робітника з відзнакою. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

55 

Здійснення контролю за проведенням Державної кваліфікаційної 

атестації випускників ПТНЗ. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П. 

 

56 

Здійснити перевірку матеріалів ПТНЗ для виготовлення документів 

про освіту особливого зразка до ДП «Інфоресур» МОНМС України. 

Наказ МОН від 13.08.2007  

№ 737 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

 

57 

Розробка і затвердження заходів ПТНЗ щодо підготовки до початку  

нового 2014-2015 навчального року та осінньо-зимового періоду. 

Наказ МОН До 11 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Маковська К.Т. 

 

58 

Підготовка заходів щодо оздоровлення учнів ПТНЗ у літній період. Наказ МОН Протягом 

місяця  

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

60 

Здійснення моніторингу виконання навчальних планів та програм у 

ПТНЗ за 2013-2014 н.р. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П. 

 

62 

Розробка та затвердження робочих навчальних планів та програм 

ПТНЗ на 2014–2015 н.р. відповідно до державних стандартів з 

професій та Типової базисної структури. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

До 27 

за окремим 

графіком 

 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мірошниченко Т.П. 

 

63 

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до серпневої 

конференції педагогічних працівників ПТНЗ. 

Розпорядження управління 

ПО 

Протягом 

місяця 

 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

 

61 

Узагальнення та підведення підсумків результатів експерименту з 

навчання дезадаптованої молоді на базі ПТНЗ  за 2013-2014 н.р. 

Наказ ДОНМС Протягом 

місяця 

 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П.,  

Бойко Л.Л. 

Липень 

62 Робоча нарада для директорів ПТНЗ. Регламент роботи  10 Кучинський М.С. 

 

63 

Моніторинг стану працевлаштування випускників 2014 року.  Лист МОНМС До 11 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 
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Бойко Л.Л. 

 

64 

Надання звіту навчально-виробничої діяльності за І півріччя 2014 р. 

у МОНМС України. 

Наказ Держкомстату України 

від 02.08.2004 № 464 

До 11 Кучинський М.С., 

Зозуля В.П. 

 

65 

Моніторинг працевлаштування випускників ПТНЗ з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування й інвалідів.  

Розпорядження управління 

ПО 

Протягом  

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

66 

Моніторинг стану підготовки ПТНЗ до нового 2014-2015 

навчального року і опалювального періоду. 

Наказ МОНМС Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Маковська К.Т. 

 

67 

Моніторинг стану виконання плану державного замовлення на 

підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у 2014 році. 

Наказ МОНМС 15 

 30 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

68 

Складання звіту по Ф. 8-В-профтех (І півріччя). Форми МОНМС 11 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

 

69 

Складання оперативного звіту про прийом учнів до ПТНЗ м. Києва 

(Ф. 6-В-профтех).  

Форми МОНМС 11 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

70 Складання оперативного звіту про підготовку ПТНЗ м. Києва до 

нового навчального року (Ф. 7-В-профтех). 

Форми МОНМС 01 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

Серпень 

71 Робоча нарада для директорів ПТНЗ. Регламент роботи  13 Кучинський М.С. 

 

72 

Перевірка готовності навчально-матеріальної бази ПТНЗ до 

початку 2014-2015 н.р. (акти готовності). 

Наказ МОН До 22 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

 

73 

Складання державної статистичної звітності за формою № 1 

(профтех) «Підсумки роботи ПТНЗ у 2013-2014 н.р.». 

Наказ Держкомстату України 

і МОН від 03.08.2004 № 464 

З 18 

(за графіком) 

Кучинський М.С., 

Мариняко Г.М. 

 

74 

Моніторинг стану виконання плану державного замовлення на 

підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у 2014 році.  

Форма МОН 29  Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 

Бойко Л.Л. 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

 Моніторинг працевлаштування та матеріального забезпечення  Наказ МОН Протягом Мусієнко Т.П., 
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75 випускників ПТНЗ із числа дітей-сиріт й дітей позбавлених 

батьківського піклування і дітей-інвалідів та дані щодо прийому 

дітей визначеної категорії. 

місяця Слободницький О.С. 

 

76 

Складання оперативного звіту про прийом учнів до ПТНЗ м. Києва 

(ф.6-В-профтех). 

Форма МОН До 15 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

 

77 

Складання оперативного звіту про підготовку ПТНЗ м. Києва до 

нового навчального року (ф. 7-В-профтех). 

Наказ МОНМС До 01 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

Вересень 

 

78 

Робоча нарада для директорів ПТНЗ. Регламент роботи 17 Кучинський М.С. 

 

79 

Організація та проведення міських методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: 

заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі 

Київського професійного ліцею сфери послуг    

заступників директорів з навчальної роботи на базі Київського 

вищого професійного училища деревообробки. 

План роботи ММС 23 Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

80 

Участь у святкуванні Дня знань у ПТНЗ Наказ МОН 01 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

 

81 

Складання державного звіту за формою № 1-профтех про підсумки 

роботи ПТНЗ у 2013-2014 н.р.  

Наказ Держкомстату України 

і МОН від 03.08.2004 № 464 

До 10  

 (за графіком) 

Кучинський М.С. 

Мариняко Г.М. 

 

82 

Аналіз стану комплектування навчальних груп у ПТНЗ 2014-2015 

н.р. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

мясяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

83 

Організація контролю за працевлаштуванням випускників ПТНЗ із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з обмеженими можливостями. 

Наказ МОНМС Протягом 

місяця 

 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

84 

Організація обліку та видачі єдиних квитків для дітей-виріт ПТНЗ. Постанова КМУ Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

85 

Підведення підсумків оздоровлення учнів ПТНЗ у період літніх 

канікул і підготувати відповідні інформації для ДОНМС  і МОНУ. 

Листи ДОНМС і МОН У встановлені 

терміни 

МОНМС 

Кучинський М.С., 

Слободницький О.С. 
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86 

Організація та проведення засідання секції профтехосвіти Київської 

міської регіональної експертної Ради з ліцензування та атестації 

навчальних закладів. 

Наказ МОН від 24.12.2003  

№ 847 

До 24 Кучинський М.С. 

 

87 

Формування списків дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються в ПТНЗ м. Києва у 2014 – 2015 н. р. 

Розпорядження управління 

ПО 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

88 

Організація харчування учнів ПТНЗ м. Києва у 2014 – 2015 н. р. Розпорядження управління 

ПО 

Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П. 

 

89 

 

Організація перевірки відповідності умов проживання  учнів у 

гуртожитках санітарно-гігієнічним нормам. 

Розпорядження управління 

ПО 

Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

90 Складання оперативного звіту про прийом учнів до ПТНЗ м. Києва 

(Ф. 6-В-профтех). 

Форми МОН До 01 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

 

91 

Складання оперативного звіту про підготовку ПТНЗ м. Києва до 

нового навчального року (Ф.7-В-профтех). 

Форми МОН До 01 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

 

92 

Складання звіту про прийом учнів та слухачів для ПТНЗ м. Києва 

станом на 01.09.2014 р. (Ф. 2-профтех). 

Форми МОН До 12 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

Жовтень 

 

 

93 

Організація та проведення міських методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: 

- директорів на базі Київського вищого професійного училища 

технологій та дизайну одягу;    

- заступників директорів з навчально-виробничої роботи на базі 

Вищого професійного училища № 25 м. Києва. 

План роботи ММС  

 

15 

 

23 

 

 

Кучинський М.С. 

 

Мусієнко Т.П. 

 

94 

Проведення комплексної перевірки Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального господарства.  

Графік перевірок Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л. 

 

95 

Проведення атестаційної експертизи ПТНЗ: 

ТОВ «Альфа-Щит»; 

ТОВ «Форт-А». 

Положення про атестацію 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 

 № 200 

Протягом 

місяця 

Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П. 

96 Моніторинг стану організації навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Щотижня Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

97 

Організаційно-методичні заходи з проведення Державної 

кваліфікаційної атестації у 2014-2015 н.р. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 
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Бойко Л.Л. 

98 Аналіз стану комплектування навчальних груп у ПТНЗ 2014-2015 

н.р. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

До 06 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

 

99 

Забезпечення підготовки систем опалення та власних котелень 

ПТНЗ до опалювального сезону. Контроль за отриманням актів 

готовності до опалювального періоду. 

Лист МОН Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Дзема М.О., 

Маковська К.Т. 

 

100 

Організація та проведення додаткового навчання з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності новопризначених керівників ПТНЗ. 

Наказ МОН від 01.08.2001  

№ 563 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Зозуля В.П. 

101 Нарада з директорами та головними бухгалтерами ПТНЗ з питань 

формування бюджетних пропозицій на 2015 рік, складання 

квартальних звітів, виконання кошторисів та фінансового стану 

ПТНЗ у 2014 році. 

Закон України «Про 

державний бюджет» 

До 31 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Дзема М.О. 

102 Аналіз контингенту учнів з числа дезадаптованої молоді та молоді з 

обмеженнями життєдіяльності в ПТНЗ у 2014-2015 н.р. 

Наказ МОН До 06 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

103 Зробити аналіз контингенту учнів ПТНЗ 2014-2015 н. р. Лист МОН Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С 

104 Складання звіту про дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, що навчаються в ПТНЗ, до відповідних підрозділів 

КМДА. 

Лист КМДА До 03 Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

Листопад 

105 Робоча нарада директорів ПТНЗ. Регламент роботи  12 Кучинський М.С.  

106 Організація та проведення міських методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: 

- старших майстрів на базі Київського вищого професійного 

училища будівництва і дизайну  

- заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі 

ДВНЗ «КДАВТ імені П.Конашевича-Сагайдачного» «КВПУ 

водного транспорту». 

План роботи ММС  

 

11 

 

25 

 

 

Мусієнко Т.П. 

 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

107 Проведення комплексної перевірки Міжрегіонального вищого 

професійного училища зв’язку м. Києва.    

Графік перевірок З 17 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П.,  
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Слободницький М.С. 

108 Проведення тематичну перевірки Вищого професійного училища 

№ 33 м. Києва.   
 Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 

109 Моніторинг стану організації навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

110 Перевірка стану забезпечення дітей-сиріт пільгами згідно діючого 

законодавства.   

Лист ДОНМС Протягом 

місяця 

Дзема М.О., 

Слободницький О.С. 

111 Підготовка пропозицій щодо формування плану державного 

замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів у 2015 

році. 

Наказ МОН До 14 Кучинський М.С., 

Дзема М.О., 

Мусієнко Т.П. 

Грудень 

112 Організація та проведення міських методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: 

директорів на базі Київського вищого професійного училища 

швейного та перукарського мистецтва;   

заступників директорів з навчально-виробничої роботи на базі 

Київського професійного енергетичного ліцею. 

План роботи ММС  

 

24 

 

 

18 

 

 

Кучинський М.С. 

  

 

Мусієнко Т.П. 

113 Контроль за організацією та проведенням Державної 

кваліфікаційної атестації у ПТНЗ згідно з робочими навчальними 

планами. 

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Протягом 

місяця 

(за графіком) 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П. 

114 Організація роботи з проведення моніторингових досліджень у 

ПТНЗ з питань працевлаштування випускників 2014 року.  

Лист МОН Протягом 

місяця 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 

115 Завершення комплексної перевірки Міжрегіонального вищого 

професійного училища зв’язку м. Києва.    

Графік перевірок До 05 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П.,  

Слободницький М.С. 

116 Моніторинг стану організації навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ.  

Наказ МОН від 30.05.2006  

№ 419 

Щотижня  Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

117 Надання звітів про роботу управління професійної освіти щодо 

реалізації заходів програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.». 

Доручення голови КМДА До 19 Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 
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Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

118 Організація засідання секції профтехосвіти Київської міської 

регіональної експертної Ради з ліцензування та атестації 

навчальних закладів. 

Наказ МОН від 24.12.2003  

№ 847 

До 24 Кучинський М.С. 

 

119 Складання звіту по Ф. 1-ЗСО. Форма МНМС До 12 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

120 Проведення робочої наради з головними бухгалтерами з питань 

закінчення фінансового 2014 року та  виконання кошторисів ПТНЗ. 

Закон України «Про 

державний бюджет» 

До 26 Кучинський М.С., 

Дзема М.О. 

121 Проведення аналізу обсягів навчання незайнятого населення у 

ПТНЗ згідно укладених угод за 2014 р.  

Спільна угода КМЦЗ та 

ДОНМС 

До 26 Мусієнко Т.П., 

Бойко Л.Л. 

122 Перевірка стану організації підвищення кваліфікації майстрів 

виробничого навчання ПТНЗ шляхом стажування в умовах 

виробництва. 

Державна цільова програма 

розвитку ПТО на 2011-2015 

рр., постанова КМУ № 495 

від 13.04.2011 

До 12 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л., 

Зозуля В.П., 

Слободницький О.С. 

123 Складання заявки на підготовку робітничих кадрів по Ф. 4-ПТО за 

галузями. 

Закон України «Про 

державний бюджет» 

До 26 Кучинський М.С., 

Кухтюк Л.М. 

124 Складання інформації про виконання Указу Президента України 

від 18.12.2007 № 1228/07 «Про створення умов для інвалідів»  про 

заходи із запобігання випадків тероризму, про виконання Програми 

поводження з побутовими відходами в м. Києві на 2010-2015.   

Програма оздоровлення та 

відпочинку дітей м. Києва на 

2010-2013 рр. 

До 20 Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

 

ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ТА ЗМІСТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОСВІТИ 

Аналіз роботи за 2013 рік 
У 2013 році в місті Києві введено в дію гімназію «Київська Русь» на       825 місць у Дарницькому районі. 

Відповідно до розпорядження «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2369 «Про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів комунальної власності 

територіальної громади м. Києва» від  2 серпня 2013 року № 1319 відновлено роботу 22 дошкільних навчальних закладів.  

В рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України       Януковича В.Ф. щодо модернізації дитячих спортивних майданчиків 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів 1 червня 2013 року в Оболонському районі відкрито міжшкільний стадіон гімназії № 143 

(вул. Богатирська, 2-б) та загальноосвітньої школи № 231 (вул. Богатирська, 2-в) та чотири спортивні майданчики. Оновлений стадіон та 

чотири спортивні майданчики мають сучасні технічні характеристики, необхідну потужність і матеріальну базу для проведення змагань та 

тренувань з різних видів спорту. 
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Для зниження рівня енергоспоживання, покращення матеріально-технічної бази дошкільних начальних закладів  затверджено  

розпорядження КМДА від   7 травня 2013 року № 674 «Про заміну вікон у дошкільних навчальних закладах комунальної власності 

територіальної громади», відповідно до якого проведено заміну вікон у  93 дитячих садках на загальну суму 30,0 млн. грн. замовниками 

виконання робіт виступали районні в місті Києві державні адміністрації. 

У 2013 році виконано термосанацію будівель - ДНЗ  № 573 (вул. Малиновського, 27-г), ЗНЗ № 233 (вул. Л.Гавро, 22-а) у Оболонському 

районі,  ДНЗ № 99 (пров. Лісовий, 5/1) у Дарницькому районі. 

Пріоритетні напрямки роботи. 

1. Моніторинг розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста Києва. (Підготовка до нового навчального 2014-2015 

навчального року та підготовка до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.) Виконання програми «Освіта Києва. 2011-2015роки.».  

2. Отримання Державних актів на право постійного користування земельними ділянками закладів освіти.  

3. Будівництво нових навчальних закладів освіти та реконструкція існуючих. Виконання Програми економічного та соціального розвитку 

міста Києва на 2014 рік.  

4. Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти. 

5. Виконання законодавчо-нормативних актів з питань охорони праці в закладах освіти (у т.ч. виконання санітарно-гігієнічних норм, 

протипожежних заходів).  

6. Стан спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення культурно-спортивних заходів.  Проведення засідань 

комісії з контролю за станом спортивних споруд з видачею відповідного Акту-сертифікату.  

7. Ведення Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.  

8. Підготовка матеріалів та формування переліку закладів фізичної культури і спорту для встановлення пільги щодо звільнення від сплати 

земельного податку, орендної ставки.  

№ 
п/п 

Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

1 Контроль за виконанням розпорядження «Про підготовку  

навчальних закладів м. Києва до початку 2014-2015 навчального 

року». 

 

Розпорядження КМДА  Постійно Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П., 

Чераньова О.О. 

2 Аналіз виконання Програми соціально-економічного розвитку 

м.Києва на 2014 рік. 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. 

Києва на 2014 рік 

Постійно Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В. 

 

3 Контроль за отриманням навчальними закладами  держаних актів 

на право постійного користування земельними ділянками.  
 Постійно Желтовська О.В. 

4 Проведення нарад з керівниками інженерних груп управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти  

Щомісяця, Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П., 
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Горбатюк Н.П. 

5 Підготовка статистичного звіту про використання паливно-

мастильних матеріалів (форма 4-МТП). 

 Щомісяця,  

протягом року 

Горбатюк Н.П. 

 

6 Підготовка статистичного звіту про результати використання 

палива, теплоенергії та електроенергії (форма 11-МТП). 

 Протягом року Горбатюк Н.П. 

 

7 Підготовка статистичного звіту за 2013 рік про постачання 

теплоенергії (форма №-1 теп).  

  Горбатюк Н.П. 

 

8 Підготовка статистичного звіту за 2013 рік про роботу 

автотранспорту (форма    № 2-тр). 

 Протягом року Горбатюк Н.П. 

 

9 Підготовка статистичного звіту про травматизм на виробництві 

(форма. № 7- ТНВ). 

Закон України «Про охорону 

праці», Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 

30.11.2011 № 1232, наказ 

Державного комітету 

статистики України від 

02.11.2012 № 449 

Протягом року Чераньова О.О. 

 

10 Підготовка статистичного звіту про травматизм під час навчально-

виховного процесу в навчальних закладах за формою НВ.   

Наказ МОНУ від 30.08.2001 

№ 616 (із змінами наказ 

МОНУ від 24.10.2013 № 

1365)  

Протягом року Чераньова О.О. 

 

11 Звіт МОНУ про виконання Комплексних заходів з пожежної 

безпеки. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

27.06.2012 № 590, наказ 

МОНМСУ від 19.11.2012 № 

1288 

Протягом року Чераньова О.О. 

 

12 Звіт МОНУ про виконання Плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру. 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

08.11.2007 № 980-р, наказ 

МОНУ від 22.01.2008 № 20 

Протягом року Чераньова О.О. 

 

13 Підготовка статистичного звіту МОНУ про травматизм у побуті зі 

смертельним наслідком серед вихованців, учнів м. Києва.  

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

22.03.2001 № 270, наказ 

МОНУ від 30.08.2001 № 616 

(із змінами наказ МОНУ від 

24.10.2013 № 1365) 

Щоквартально, 

протягом року 

Чераньова О.О. 
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14 Підготовка статистичного звіту МОНУ про пожежі в закладах 

освіти м. Києва. 

Кодекс цивільного захисту 

України від 01.07.2013 

(введено в дію № 5403-VI від 

02.10.2012, із змінами, 

внесеними згідно із 

Законами № 224-VII від 

14.05.2013 та № 353-VII від 

20.06.2013), постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 27.06.2012 №590, наказ 

МОНМСУ від 19.11.2012 № 

1288 

Щоквартально, 

протягом року 

Чераньова О.О. 

 

15 Підготовка звіту МОНУ про дорожньо-транспортні пригоди з вини 

водіїв автотранспортних засобів, підпорядкованих закладам освіти.  

Закон Укракїни «Про 

дорожній рух», лист МОНУ 

від 03.12.2013 №1/9-855 

Щоквартально, 

протягом року 

Чераньова О.О. 

 

16 Розгляд  листів, скарг, звернень громадян,  депутатських запитів,  

робота з нормативними документами. 

Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти  

Постійно Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П., 

Чераньова О.О., 

Горбатюк Н.П., 

Желтовська О.В., 

Робул Р.В. 

17 Розгляд та погодження планових завдань на будівництво і 

реконструкцію установ освіти.   

Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти  

Постійно Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В. 

18 Звітування МОНУ щодо дотримання температурного режиму в 

закладах освіти міста. 

 У період 

опалювального 

сезону 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П., 

Горбатюк Н.П. 

19 Надання інформації для поновлення сторінки на сайті 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

 Постійно Стригунова Н.П., 

Чераньова О.О. 

Січень 

20 Підготовка статистичних звітів за 2013 рік.  Наказ МОНУ від 22.01.2008 

№ 20, наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288, наказ 

Державного комітету 

До 31 

 

Чераньова О.О. 
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статистики України від 

02.11.2012 № 449, лист 

МОНУ від 03.12.2013 №1/9-

855 

21 Підготовка статистичного звіту про використання паливно-

мастильних матеріалів (форма 4-МТП). 

 До 28 Горбатюк Н.П. 

 

22 Підготовка статистичного звіту про результати використання 

палива, теплоенергії та електроенергії (форма 11-МТП). 

 До 28 Горбатюк Н.П. 

 

23 Підготовка статистичного звіту за 2013 рік про постачання 

теплоенергії (форма №-1 теп). 

 До 20 Горбатюк Н.П. 

 

Лютий 

24 Підготовка статистичного звіту за 2013 рік про роботу 

автотранспорту (форма    № 2-тр). 

 До 9 Горбатюк Н.П. 

 

25 Аналіз стану роботи закладів освіти міста з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності за підсумками 2013 року. 

 

Закони України «Про 

охорону праці», Кодекс 

цивільного захисту України 

від 01.07.2013, «Про  

дорожній рух», наказ МОНУ 

від 01.08.2001 № 563 (із 

змінами, наказ МОНУ від 

20.11.2006 № 782 

До 20 Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

26 Підготовка планових показників  з проведення весняного 

двомісячника з благоустрою. 

Розпорядження КМДА До 28 Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П. 

27 Розробка проектів розпоряджень КМДА: «Про відновлення 

роботи дошкільних навчальних закладів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва», «Про заміну вікон у 

дошкільних  навчальних закладах комунальної власності 

територіальної громади міста Києва», «Про впровадження 

сучасних методів доочищення води у навчальних закладах 

Деснянського району міста Києва», «Капітальний ремонт 

спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної власності територіальної громади міста Києва», 
«Про капітальний ремонт харчоблоків та заміну обладнання в 

навчальних закладах комунальної власності територіальної 

 До 28 Остапенко Т.В., 

Соловей М.Д., 

Стригунова Н.П., 

Горбатюк Н.П. 
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громади міста Києва». 

Березень 

28 Проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану міста.   

Розпорядження КМДА Березень - 

травень 

Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П. 

29 Проведення навчання та перевірки знань з питань безпеки 

життєдіяльності. 

Наказ МОНУ від 17.07.2013 

№ 991 

Березень - 

квітень 

Челомбітько В.Ю., 

Чераньова О.О. 

Квітень 

30 Підготовка матеріалів Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури щодо завершення опалювального сезону 2013- 2014 

року в  закладах освіти. 

Розпорядження КМДА До 15 Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П. 

31 Підготовка звітів за квартал МОНУ. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

08.11.2007 № 980-р, Наказ 

МОНУ від 30.08.2001 № 616 

(із змінами наказ МОНУ від 

24.10.2013 № 1365), наказ 

МОНУ від 22.01.2008 № 20, 

наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288 

До 19 Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

Травень 

32 Узагальнення матеріалів щодо виконання запланованих заходів 

весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану міста   

Розпорядження КМДА 

 

 

До 15 Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П. 

33 Надання оперативної інформації МОНУ щодо закінчення 2013-

2014 навчального року . 

Форма МОНУ До 31 Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П., 
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Чераньова О.О. 

34 Перевірка стану технологічного обладнання  та його комплектації у 

навчальних закладах. 

  Соловей М.В., 

Робул Р.В. 

Червень 

35 Участь у перевірці щодо  готовності закладів освіти до нового 2014-

2015 навчального року. 

Розпорядження КМДА  

Травень- 

червень 

Соловей М. Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П., 

Чераньова О.О., 

Горбатюк Н.П., 

Робул Р.В., 

Желтовська О.В. 

Липень 

36 Підготовка звітів МОНУ  за І півріччя 2014 року.   Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

08.11.2007 № 980-р, Наказ 

МОНУ від 30.08.2001 № 616 

(із змінами наказ МОНУ від 

24.10.2013 № 1365), наказ 

МОНУ від 22.01.2008 № 20, 

наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288,  форми 

МОНУ 

До 15 Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

37 Моніторінг готовності  навчальних закладів до роботи у новому 

2014-2015 навчального році.  

Розпорядження КМДА Липень- 

серпень 

Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П., 

Чераньова О.О., 

Горбатюк Н.П., 

Робул Р.В. 

Серпень 

38 Підготовка планових показників з проведення осіннього  місячника 

з благоустрою. 

Розпорядження КМДА До 15 Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П. 

39 Організація роботи та контроль за виконанням заходів щодо  

підготовки міських установ та закладів освіти до роботи в осінньо-

зимовий період.   

Розпорядження КМДА 

 

 

До 20 Остапенко Т.В., 

Соловей М.Д., 

Стригунова Н.П., 
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Чераньова О.О  

Вересень 

40 Контроль за виконанням заходів  щодо підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період.  

Розпорядження КМДА Вересень Остапенко Т.В., 

Соловей М.Д., 

Стригунова Н.П., 

Чераньова О.О., 

Горбатюк Н.П., 

Робул Р.В. 

Жовтень 

41 Підготовка звітів МОНУ  за 9 місяців 2014 року.   Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

08.11.2007 № 980-р, Наказ 

МОНУ від 30.08.2001 № 616 

(із змінами наказ МОНУ від 

24.10.2013 № 1365),наказ 

МОНУ від 22.01.2008 № 20, 

наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288,  форми 

МОНУ 

До 18 Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

42 Проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану міста. 

Розпорядження КМДА Жовтень Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П. 

43 Перевірка документації щодо виконання ремонтних робіт у 

навчальних закладах. 

 Жовтень Соловей М.Д., 

Листопад 

44 Моніторінг та внесення пропозицій до проекту Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік по галузі 

«Освіта». 

Розпорядження КМДА Жовтень-

листопад 

Остапенко Т.В., 

Соловей М.Д. 

 

Грудень 

45 Звіт про роботу відділу розвитку та змісту інфраструктури освіти за 

2014 рік.  

Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти 

До 12 Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 

Стригунова Н.П., 

Чераньова О.О. 

46 Підготовка плану роботи на 2015 рік. Положення про відділ 

розвитку та змісту 

До 20 Соловей М.Д., 

Остапенко Т.В., 



 65 

інфраструктури освіти Стригунова Н.П., 

Чераньова О.О. 

 

ІІ. Загальноміські заходи 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно – правового 

акту проводиться 

Термін Відповідальний 

Січень 

44 Нарада зі спеціалістами районних управлінь освіти: «Посилення 

контролю за виконанням вимог щодо ведення та оформлення 

облікової документації з питань охорони праці». 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№ 563 (із змінами, наказ 

МОНУ від 20.11.2006         

№ 782) 

Січень Кучинський М.С., 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

Лютий 

Березень 

45 Тематичний міський семінар – практикум з спеціалістами 

районних управлінь освіти з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності.  

Наказ МОНУ від 18.04.2006 

№ 304, наказ МОНУ від 

01.08.2001 № 563 (із 

змінами, наказ МОНУ від 

20.11.2006 № 782) 

Березень Кучинський М.С., 

Чераньова О.О. 

Квітень 

46 Міська нарада з спеціалістами районних управлінь освіти «Про 

дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці,  

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки в навчальних 

закладах». 

Закони України «Про 

охорону праці», Кодекс 

цивільного захисту України 

від 01.07.2013 (введено в 

дію № 5403-VI від 

02.10.2012, із змінами, 

внесеними згідно із 

Законами № 224-VII від 

14.05.2013 та № 353-VII від 

20.06.2013), «Про  дорожній 

рух», наказ МОНУ від 

01.08.2001 № 563 (із 

змінами, наказ МОНУ від 

20.11.2006 № 782) 

Квітень Кучинський М.С., 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

 

 

47 Проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності». Спільний наказ З 21 по 27 Кучинський М.С., 
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 Міністерства надзвичайних 

ситуацій України, 

МОНМСУ, Державної 

інспекції техногенної 

безпеки України від 

25.04.2012 № 721/519/92 

«Про проведення Тижнів 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності у 

дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладах України» 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

Травень 

48 Нарада з спеціалістами районних управлінь освіти: «Контроль за 

станом роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дитячих 

таборах відпочинку з денним перебуванням  на базі навчальних 

закладів». 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№ 563 (із змінами, наказ 

МОНУ від 20.11.2006 №782) 

Червень Кучинський М.С., 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

 

Червень 

    Липень 

Серпень 

49 Нарада з спеціалістами районних управлінь освіти: «Про 

готовність закладів освіти до нового навчального 2014-2015 року з 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності». 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№ 563 (із змінами, наказ 

МОНУ від 20.11.2006         

№ 782) 

Серпень Кучинський М.С., 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

Вересень 

50 Проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності». 

 

Міська цільова програми 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.», спільний наказ 

Міністерства надзвичайних 

ситуацій України, 

МОНМСУ, Державної 

інспекції техногенної 

безпеки України від 

25.04.2012 № 721/519/92 

«Про проведення Тижнів 

08-14 Кучинський М.С., 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О 
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знань з основ безпеки 

життєдіяльності у 

дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладах України» 

Жовтень 

51 Тематичний міський семінар – практикум з спеціалістами 

районних управлінь освіти з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності.  

Наказ МОНУ від 18.04.2006 

№ 304, наказ МОНУ від 

01.08.2001 № 563 (зі 

змінами, наказ МОНУ від 

20.11.2006 № 782). 

Програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

Жовтень Кучинський М.С., 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

Листопад 

52 Нарада зі спеціалістами районних управлінь освіти: «Підготовка 

звітів з безпеки життєдіяльності за 2013 рік». 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 

30.11.2011 № 1232, 

постанова Кабінету 

Міністрів України  

22.03.2001 № 270, наказ 

МОНУ від 30.08.2001 № 616 

(із змінами, наказ МОНУ від 

07.10.2013 № 1365), наказ 

Державного комітету 

статистики України від 

02.11.2012 № 449 

Листопад Кучинський М.С., 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О. 

Грудень 

53 Проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності». 

 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–

2015рр», спільний наказ 

Міністерства надзвичайних 

ситуацій України, 

МОНМСУ, Державної 

інспекції техногенної 

безпеки України від 

15 -21 Кучинський М.С., 

Остапенко Т.В., 

Чераньова О.О 
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25.04.2012 № 721/519/92 

«Про проведення Тижнів 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності у 

дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладах України» 

 

ВІДДІЛ НАУКИ, МІЖНАРОДНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Аналіз роботи за 2013 рік 
У 2013 році загальноосвітні навчальні заклади міста Києва мають 441 угоду про співробітництво з навчальними закладами 51 країн світу, 

з них 33 країни Європи. Учні загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва здійснили 102 навчальних обмінів. 

У рамках відзначення Дня Європи з 15 по 17 травня 2013 року в місті Києві проводилася XI Конференція Міжнародного педагогічного 

клубу європейських столиць на тему «Досвід та перспективи формування європейського шкільного освітнього простору». У роботі 

Конференції брали участь 30 керівників органів управління освітою з 20 європейських столиць. Вперше Конференція Міжнародного 

педагогічного клубу європейських столиць проходила за підтримки Ради Європи, яку представляла п. Юлія Перерва (Франція, Страсбург). 

З  17 по 19 листопада 2013 року директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Добровольська О.М. взяла участь у розширеному 

засіданні Правління Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи (м. Вільнюс, Литовська Республіка). На засіданні було розглянуто 

ряд першочергових завдань імплементації «Педагогічної Конституції Європи». Під час візиту було підписано угоду про співпрацю у сфері 

освіти між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Києва та Комітетом освіти, культури і спорту Міської адміністрації м. Вільнюс 

(Литовська Республіка).  

17-19 жовтня 2013 року у рамках проведення Днів Києва в Москві спільно проведено Міжнародний круглий стіл «Міжнародні освітні 

проекти ЮНЕСКО як механізм нових підходів до змісту освіти», приуроченого до 60-річчя Проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Вперше 

підписано Угоду про мережеву взаємодію між асоційованими школами ЮНЕСКО Києва та Москви.  

З 31 жовтня по 2 листопада 2013 року проведено Дні освіти Києва в Мінську (Республіка Білорусь).  Делегацію освітян Києва в кількості 

100 осіб складалася з представників дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти. Підписано Угоду про 

співробітництво у сфері  освіти між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Києва та Комітетом з освіти Мінського виконавчого 

комітету.  

З 11 по 15 листопада 2013 року здійснено робочий візит до м. Таллінна (Естонська Республіка). Підписано Угоду про співробітництво у 

сфері  освіти між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Києва та департаментом освіти м. Таллінна.   

У рамках Дня Європи 16 квітня 2013 року було проведено  X ювілейний загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог держав: партнерство 

в освіті» під гаслом «Київський форум дружби: Let's be together!». У заході взяли участь понад 600 осіб.  

17-19 травня 2013 року було проведено Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на дніпрових 

схилах», у якому взяли участь понад 1000 представників дитячих і молодіжних видань з усіх регіонів України та інших країн: Азербайджану, 

Білорусі, Словенії, Франції, Польщі, Нідерландів, Молдови, Росії, Сербії, Італії, Чехії. 
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 13 лютого 2013 року проведено І міську науково-практичну конференцію асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста Києва «Навчання для 

майбутнього: вчитися та жити в інформаційному суспільстві». Підготовлено  інформаційно-методичний альманах «Галерея столичних 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО: здобутки та перспективи». 

 Підготовлено та видано інформаційно-методичний альманах «Київ у світовому освітньому просторі: практико-ефективне партнерство». 

Завдання на 2014 рік: 

- створення системи прямих зв'язків у галузі освіти і науки з іншими  країнами,  їх  державними та позадержавними освітніми і науковими 

структурами;   

- розширення співробітництва з міжнародними громадськими організаціями з питань освіти і науки; 

- активізація участі загальноосвітніх навчальних закладів в освітніх і наукових програмах та проектах міжнародних  організацій,  фондів 

тощо;  

- провадження освітніх навчальних обмінів, стажування вчителів з метою обміну інноваційним педагогічним досвідом; 

- участь  у  міжнародних  конкурсах  та фестивалях; 

- організація мовної практики, семінарів,  олімпіад  тощо.  

 

Пріоритетні напрямки діяльності.  

1. Розвиток міжнародного та регіонального партнерства у сфері освіти. 

2. Формування інноваційної та наукової політики у сфері освіти відповідно до стратегії розвитку столичного регіону. 

3. Забезпечення розвитку вищої освіти на регіональному рівні, координація діяльності вищих навчальних закладів. 

4. Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. 

 

Загальноміські заходи 

№ Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Термін Відповідальний 

Січень 

1 Зустріч в.о. голови Київської міської державної адміністрації зі 

студентами Міжрегіональної академії управління персоналом. 

Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

23 Павленко О.П. 

 

Лютий  

 Фронтальна перевірка роботи РНМЦ.  Протягом 

місяця 

Павленко О.П. 

 

Березень 

2 Стажування вчителів з Мюнхена в Києві. Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

1-8 Павленко О.П. 

 



 70 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

3 Візит до Польщі освітян міста Києва.  

Участь в едукаційному ярмарку «PERSPEKTIYWY». 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

6 Павленко О.П. 

 

4 Молодіжний форум «Тарас Шевченко: особистість і світ: 

ІІ Київська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО Києва та 

Москви спільно зі школами імені Тараса Шевченка України, 

приурочена  до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка; 

Урочисте відкриття Міжнародного клубу шкіл імені Тараса 

Шевченка; 

Міжнародний конкурс-фестиваль «Діалог держав: партнерство в 

освіті». 

Розпорядження виконавчого 

органу Київської міської 

державної адміністрації 

«Про організацію та 

відзначення 200-річчя від 

дня народження Тараса 

Шевченка» 

18-20 Павленко О.П. 

 

5 Дні Мінська в Києві. Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Павленко О.П. 

Квітень 

6 Прийом делегації міста Вільнюс. Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

16 Павленко О.П. 

7 Дні освіти Києва в Будапешті. Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

25-30 Павленко О.П. 

8 Прийом делегації освітян зі Стамбулу.  Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Павленко О.П. 

Травень 

9 Дні освіти Києва в Стамбулі (Турецька Республіка). Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 

Травень 2014 

року 

Павленко О.П. 
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2011-2015 рр.» 

10 Участь у заходах, присвячених Дню науки. 

 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Павленко О.П. 

Червень 

11 Стажування вчителів німецької мови з Києва в Мюнхені (ФРН). Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.» 

Червень 2014 

року 

Павленко О.П. 

 

 Організаційна, контролююча та аналітична діяльність 

№ 

з/п 

Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового акту 

проводиться 

Термін Відповідальний 

Січень 

12 Узагальнення інформації про міжнародне партнерство 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

Протягом місяця Павленко О.П. 

 

Квітень 

13 Участь у засіданні Ради ректорів Київського вузівського центру. 

Обговорення питань щодо проведення вступної кампанії до вищих 

навчальних закладів у 2014 році. 

Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

Травень 

14 Участь у заходах, присвячених Дню науки. 

 

Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

Протягом місяця Павленко О.П. 

15 Підготовка документів для нагородження науковців вищих 

навчальних закладів  відзнаками Київського міського голови з 

нагоди  Дня науки. 

Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

До 20 Павленко О.П. 

16 Узагальнення інформації щодо відзначення Дня Європи в місті Напрям «Столична освіта у До 30 Павленко О.П. 
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Києві. світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

Липень 

17 Забезпечення діяльності Київського регіонального штабу „Вступна 

кампанія -2014”. 

Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

Серпень 

18 Підготовка зведеної таблиці заходів, які проводять у 2014-2015 н.р. 

вищі навчальні заклади із залученням старшокласників. 

Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

До 20 Павленко О.П. 

19 Проведення серпневої наради-семінару зі спеціалістами  управлінь 

освіти районних у місті Києві державних адміністрацій щодо  

розширення партнерських стосунків у сфері освіти на 2014-2015 

навчальний рік. 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

Вересень 

20 Організація проведення Днів європейської спадщини  у навчальних 

закладах м. Києва. 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

Протягом місяця Павленко О.П. 

Жовтень 

21 Організація та участь у заходах до Міжнародного дня ООН. Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

Протягом місяця Павленко О.П. 

Листопад 

22 Організація та участь у заходах до Європейського тижня 

демократії. 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

Протягом місяця Павленко О.П. 

Грудень 

23 Складання звіту про роботу відділу за 2014 рік. Положення про відділ науки, 

міжнарожних та регіональних 
 Павленко О.П. 
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зв’язків 

Протягом року 

24 Участь у засіданнях Ради ректорів Київського вузівського центру. Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

25 Проведення нарад з відповідальними за міжнародне 

співробітництво управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій. 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

 

26 Підготовка нагородних матеріалів для відзначення науково-

педагогічних працівників з нагоди ювілеїв вищих навчальних 

закладів. 

Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

 

27 Опрацювання матеріалів щодо виїзду дітей за кордон. Постанова КМУ від 21 грудня 

2005 року № 1251 «Про 

затвердження Порядку 

організації виїзду дітей за 

кордон на відпочинок та 

оздоровлення» 

 Павленко О.П. 

28 Опрацювання концепцій освітньої діяльності ВНЗ. Положення про відділ науки, 

міжнародних та регіональних 

зв’язків  

 Павленко О.П. 

29 Організація та проведення засідання Регіональної експертної ради з 

питань ліцензування освітньої діяльності. 

Положення про відділ науки, 

міжнародних та регіональних 

зв’язків  

 Павленко О.П. 

30 Узагальнення інформації щодо виконання у 2014 році Плану 

заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-

2015 роки. 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

31 Узагальнення інформації щодо виконання у 2014 році Державної 

програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2014 

рр. 

Напрям «Столична освіта у 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

32 Узагальнення інформації щодо виконання у 2014 році Державної Напрям «Столична освіта у  Павленко О.П. 
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програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 

року. 

світовому просторі»» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

33 Опрацювання матеріалів  щодо всеукраїнських та регіональних 

експертних програм. 

Положення про відділ науки, 

міжнародних та регіональних 

зв’язків 

 Павленко О.П. 

 

34 Опрацювання показників обсягів прийому та випуску студентів 

вищих навчальних закладів м. Києва на 2015 рік. 

Напрям «Вища освіта: 

регіональний аспект» Міської 

програми «Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

 Павленко О.П. 

 

 

УПРАВЛІННЯ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Аналіз роботи за 2013 рік 
Згідно календарного плану спортивно-масових заходів на 2013 рік в місті було проведено  269 змагань з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту, як міського так і міжнародного рівня,  в яких прийняло участь понад 39000 тисяч спортсменів.  

3542 спортсмена у складі збірних  команди міста з видів спорту прийняли участь у 232 заходах Всеукраїнського рівня (чемпіонати та 

Кубки України – всі вікові групи). 

До календарного плану спортивно-масових заходів міста  включені 98 видів спорту, з яких 51 олімпійський та 47 неолімпійських видів 

спорту. 

232 київських спортсменів входять до складу збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. 

Згідно розпоряджень Київської міської державної адміністрації з 01 січня 2013 року 60 видатних спортсменів-киян та спортсменів 

інвалідів отримали стипендії голови КМДА у розмірі 1000 гривень  щомісячно. Чемпіони та призери спортивних змагань Всеукраїнського, 

міжнародного рівня та їх тренери отримали винагороди. Створена штатна спортивна команда резервного спорту м.Києва з олімпійських видів 

спорту чисельністю 40 спортсменів-інструкторів, де спортсмени віком до 23 років отримали щомісячну заробітну плату.     

 Київ на сьогодні залишається одним з великих спортивних центрів України. За підсумками роботи по спорту вищих досягнень протягом 

десяти останніх років місто Київ посідає перше загальнокомандне місце як з олімпійських так і з неолімпійських видів спорту. 

Збережено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, всього 56 шкіл комунальній власності міста. Взагалі  по м. Києву 94 ДЮСШ. 

Також у місті Києві за 2013 рік було проведено 44 фізкультурно-масових заходи в яких взяло участь понад  49 746 учасників.  Всі заходи 

відбулися згідно календарного плану роботи на 2013 рік та пройшли на високому організаційному рівні. Серед найбільш популярних заходів у 

населення столиці є : «Пробіг під каштанами» в якому взяло участь понад 13 тис. осіб, відкритий Київський легкоатлетичний марафон, 

напівмарафон - понад 7 тис. учасників; сімейний фестиваль «Тато, мама, я - спортивна сім’я» понад 300 родин; День ходьби – понад 5 тис. 

учасників; «Парад велосипедистів» (Велодень) - понад 10 тис. учасників; Київська міська спартакіада «Здоровий киянин» понад 20 тис. 

учасників. 
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Відділом молодіжної політики у 2013 році проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. Всього на участь в конкурсі подано 55 

заяв, з них реалізовано 22 соціальні проекти за кошти бюджетного фінансування на суму 831 026, 51 млн. грн. Спільно з громадськими 

організаціями та за підтримки Департаменту проведено: загальноміські заходи з нагоди Дня молоді, де  відзначено 50 осіб стипендією 

Київського міського голови для обдарованої молоді, 150 студентів стипендією та 60 студентів премією Київського міського голови студентам 

міста, 13 лауреатів Премією Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, активістів молодіжного руху, 

організовано роботу з володарями грантів Президента України для обдарованої молоді, три кандидати від м. Києва отримали Премію Кабінету 

Міністрів України за внесок молоді у розбудові України. Реалізовано програму «Залучення молоді до державної служби». В рамках реалізації 

програми 39 кращих студентів в липні 2013 року пройшли стажування у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації).   

Не зважаючи на обмежене фінансування будівництва та реконструкції спортивних споруд у м. Києві, які на сьогоднішній день, 

потребують суттєвого оновлення, проводиться робота по розбудові та зміцненню об’єктів спортивної інфраструктури.  

На напередодні святкування Дня Києва 24 травня 2013 року було урочисто відкрито, після реконструкції, легкоатлетичний манеж 

Київської міської школи вищої спортивної майстерності у Дніпровському районі на просп. Павла Тичини, 18. 

1 червня 2013 року з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей, в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України, 

щодо модернізації дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, в Оболонському районі міста Києва 

урочисто відкрито після реконструкції міжшкільний спортивний комплекс (у складі: футбольне поле із штучним покриттям, майданчик із 

штучним покриттям та тренажерним обладнанням, облаштовано легкоатлетичну доріжку та зведено трибуни для глядачів) гімназії № 143 та 

загальноосвітньої школи № 231.  

На оновленому стадіоні будуть проводитись уроки фізичної культури, навчально-тренувальний процес дитячо-юнацькими спортивним 

школами, а також надасть можливість мешканцям мікрорайону зміцнювати своє здоров`я безкоштовно. 

Також, в серпні 2013 року відкрито футбольне поле розміром 42 х 22 м та спортивний майданчик на території стадіону «Спартак» по вул. 

Фрунзе, 105 Подільського району м. Києва. 

Велику увагу Київської міська державна адміністрація приділяє співпраці з  комерційними структурами на прикладі мережі спортивних 

клубів "Sport Life", яким заплановано в м. Києві будівництво 10-ти фізкультурно-оздоровчих комплексів.  

Кожен із спорткомплексів  може  приймати до 20 000 чоловік за день. 

Об’єкти будівництва та реконструкції спортивної інфраструктури, які були включені до Програми економічного і соціального розвитку м. 

Києва на 2012 – 2013 роки після створення нового Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, унеможливило її виконання в зв’язку з 

відсутністю функцій замовника та структурного підрозділу, який займався відповідною роботою та не був передбачений  у новоствореному 

Департаменті.  

  В свою чергу відділом розвитку та змісту інфраструктури професійної освіти підготовлено проекти розпоряджень Київської міської 

державної адміністрації про передачу функцій замовника по наступним об’єктивам:  

- реконструкція легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності по просп. П. Тичини, 18 (до КП «Житлоінвестбуд-

УКБ»); 
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- реконструкція стадіону «Русанівець» на бульв. Давидова, 12 (до КП «Житлоінвестбуд-УКБ»); 

- будівництво багатофункціональної спортивної споруди на вул. Алма-Атинській, 60 (до КП «Житлоінвестбуд-УКБ»); 

- будівництво спортивної споруди з льодовим центром та басейном на  вул. Тростянецькій, 60 (до КП «Житлоінвестбуд-УКБ»); 

- реконструкція стадіону із штучним покриттям на вул. Драйзера, 2-б (до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації); 

- будівництво Центру відпочинку загальноміського користування з веслувальною базою на Оболонській набережній (до КП «Київський 

водний стадіон»); 

- будівництво тренувальної бази з баскетболу у складі спортивного комплексу по просп. Генерала Ватутіна (до КП «Спецжитлофонд»).     

 На виконання Указу Президента України від 09.02.2012 № 74 «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні фінального турніру  

чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу» у Деснянському районі міста Києва по просп. Ватутіна передбачено будівництво тренувальної 

бази, у складі якої: 

- спортивна зала на три баскетбольні майданчики, що в разі потреби трансформується в залу проведення змагань на 180 глядацьких місць; 

          - блок чоловічих та жіночих роздягалень, з санвузлами, тренерські, та роздягальні для суддів;   

- зал фізичної підготовки та ритмічної гімнастики, що мають окремий вхід, та можуть працювати для обслуговування населення в 

незалежному графіку; 

         - медичний кабінет з постійним чергуванням лікаря.         

Також, в рамках проведення Євробаскету 2015 за спонсорські кошти  ТОВ «Концерн «Європа» на перетині Столичного шосе та вул. Академіка 

Заболотного у Голосіївському районі буде побудовано спортивну арену для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з баскетболу у 

2015 році.   

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29 квітня 2013 року № 645 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей, учнів професійно-

технічних навчальних закладів та студентів вищих  навчальних закладів міста Києва у 2013 році» була проведена у поточному році на 

належному рівні організація оздоровлення та відпочинку дітей, що забезпечила повноцінний відпочинок, оздоровлення, санаторно-курортне 

лікування, зайнятість та дозвілля якомога більшої кількості юних киян. 

Підсумовуючи оздоровчу кампанію 2013 року необхідно відмітити, що в рейтингу України по кількісним та фінансовим показникам 

оздоровчої кампанії 2013 року м. Київ посідає: 

- 3 місце по кількості оздоровлених дітей (203891 осіб, що становить 93,7% від загальної чисельності дітей шкільного віку (2011 рік – 8 

місце, 2012 рік – 6 місце); 

- 1 місце – по фінансуванню оздоровчої кампанії за кошти бюджету міста Києва на 2013 рік. 

Всього бюджетом міста Києва у 2013 році на оздоровлення та відпочинок виділено 26 млн. 794 тис. грн.: 

- 24 млн. 614 тис. грн. – на оздоровлення та відпочинок дітей; 

- 2 млн. 180 тис. грн. – на відпочинок дітей в таборах з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста, за рахунок яких було 

охоплено оздоровленням та відпочинком більш як 27 тисяч дітей саме пільгових категорій (27 299 дітей, з них: на оздоровлення  - 14 712 дітей, 

на відпочинок – 12 587 дітей), що становить 12,54 % (2012 рік – 21 755 учнів – 8,05%) від загальної кількості дітей шкільного віку та 52 % від 

кількості дітей пільгових категорій. 

Але це тільки за кошти міського бюджету. Крім цього, діти оздоровлювалися за рахунок коштів господарників, підприємств та 

організацій, профспілкового бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, батьківських коштів та інших 
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джерел фінансування. Навчальними закладами міста був проведений моніторинг оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва, за результатами 

якого підраховано, що за залучені кошти охоплено оздоровленням та відпочинком більш як 170 тисяч дітей. (176 226 дітей) 

Тобто, протягом 2013 року оздоровилося 203891 юних киян, що становить  93,72% від загальної кількості дітей шкільного віку (всього 

217557 учнів віком від 7 до 18 років), з яких забезпечено оздоровленням – 106116 дитини (52,1%), відпочинком – 97 775 дитини (47,9%). Крім 

цього, за кошти бюджету міста Києва відпочило  600 студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання, в основному відмінники та 

активісти громадського життя.  

Пріоритетні питання. 

1. Формування позитивного ставлення до сімейних цінностей, розвиток гармонійних відносин у сім’я, виховання відповідального 

     батьківства. 

2. Підтримка обдарованої молоді, забезпечення змістовного дозвілля молоді. 

3. Реалізація політики щодо забезпечення  рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

4. Зменшення проявів насильства у сім’ї та жорстокого поводження з дітьми 

5. Підвищення обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми 

6. Підтримка молодих підприємців м. Києва. 

7. Патріотичне виховання молоді. 

8. Правова освіта молоді. 

9. Підтримка студентської молоді, заохочення кращих студентів м. Києва. 

10. Створення умов для змістовного дозвілля дітей та батьків, формування здорового способу життя сімей з дітьми. 

11. Підтримка діяльності громадських організацій. 

12. Пропаганда здорового способу життя, профілактика правопорушень та негативних проявів в молодіжному та дитячому середовищі. 

 

№ Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового акту 

проводиться 

Термін Відповідальний 

1 Підготовка та внесення на розгляд сесії Київської міської ради  

питання щодо внесення змін до рішення Київської міської ради від 

20.09.2012 № 5/8289 «Про затвердження Міської цільової програми 

підтримки сім’ї та молоді на 2012-2016 роки». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування» 

Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

2 Підготовка та внесення на розгляд сесії Київської міської ради  

питання створення Київського міського центру та районних центрів 

фізичного здоров’я населення  “Спорт для всіх”. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 18.01.2008 № 49  

«Про утворення центрів 

фізичного здоров’я населення  

«Спорт для всіх» 

Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 
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3 Підготовка та внесення на розгляд сесії Київської міської ради  

питання про затвердження статутів дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл міста. 

Рішення Київської міської 

ради  від 25.05.2011                

№ 195/5582 « Про внесення 

змін до рішення Київради від 

15.11.2007 № 1250/4083 « Про  

затвердження статутів дитячо-

юнацьких спортивних шкіл у 

новій редакції» 

Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

4 Підготовка та внесення на розгляд сесії Київської міської ради  

питання про визначення закладів фізичної культури і спорту 

розташованих у місті Києві яким встановлюються пільги, щодо 

звільнення від сплати податку на земельну ділянку. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2010 № 250  

 Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

5 Підготовка та внесення на розгляд сесії Київської міської ради  

питання про відведення земельних ділянок для будівництва, 

реконструкції та обслуговування  об’єктів спортивної 

інфраструктури. 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 
6 Підготовка та винесення на  розгляд сесії Київської міської ради 

міської  цільової Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. 

Києва на період  до 2018 року 

Термін діючої програми 

закінчися 

Протягом року Костюченко В.К. 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

7 Участь у розгляді питань на розширеному засіданні Колегії 

виконавчого органу Київради (КМДА), (за окремим планом 

КМДА).  

Підготовка питання : 

«Про стан підготовки до літнього оздоровлення та відпочинку 

дітей, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів 

вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації». 

 

Закон України від 04.09.2008 

№ 375-VI «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей» 

Міська Програма 

оздоровлення та відпочинку 

дітей          м. Києва на період 

2010-2013 роки (рішення 

Київської міської ради від 

15.07.2010 року                       

№ 1272/4710) 

 

 

 

 

Травень 

Костюченко В.К. 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 
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8 Про підсумки участі спортсменів-киян на ХХ зимових 

олімпійських іграх у м. Сочі (Росія).  

 Квітень Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

9 Про  підготовку  до літнього оздоровчого сезону  2014 року.  Травень Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

10 Про підсумки проведення літнього оздоровчого сезону 2014 року.  Вересень-

жовтень 

Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

11 Підготовка нарад з питань виконання планів та завдань з реалізації 

державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту під 

головуванням голови Київської міської державної адміністрації (за 

окремим планом). 

 Протягом року Костюченко В.К, 

заступник 

начальника, 

начальники 

 управлінь та 

відділів 

12 Підготовка та проведення нарад під керівництвом  першого 

заступника, заступників голови Київської міської державної 

адміністрації щодо вирішення актуальних питань, які відносяться 

до компетенції Головного управління (за окремим планом). 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

13 Підготовка та проведення засідань колегії управління сім’ї, молоді 

та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (за 

окремим планом) 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 
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14 Проведення апаратних нарад з начальниками управлінь та відділів з 

розгляду актуальних проблем діяльності управління сім’ї, молоді та 

спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту щодо 

виконання завдань та планів роботи, стану виконавської 

дисципліни (за окремим планом). 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

15 Підготовка та проведення  нарад з відповідними структурними 

підрозділами  районних в м. Києві держадміністрацій. 

 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

16 Підготовка та надання планів (звітів) про роботу управління сім’ї, 

молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту за 

тиждень, місяць, квартал, уточнення планів роботи. 

 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступники 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

17 Опрацювання, аналіз і підготовка звітів щодо виконання 

державних,  міських (цільових) програм в частині, що стосується 

компетенції управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

18 Робота із засобами масової інформації та громадськими 

організаціями. 

 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

19 Оновлення довідково-інформаційних матеріалів управління, 

узагальнення  та надання інформації на офіційний сайт  Київської 

міської державної адміністрації. 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 
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20 Формування статистичного звіту по галузі «Фізична культура і 

спорт»  за формою 2-ФК по м. Києву за  2013 рік. 

Наказ Державної служби 

молоді та спорту України від 

05.11.2013 № 4634        «Про 

порядок прийому звітів  від 

Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту Автономної 

Республіки Крим, структурних 

підрозділів з фізичної 

культури та спорту обласних, 

Київської та Севастопольської 

міських державних 

адміністрацій, центральних 

рад фізкультурно-спортивних 

товариств, відомчих 

фізкультурно-спортивних 

організацій України за 2012 

рік» 

Січень- лютий Костюченко В.К., 

заступник 

начальника та 

начальники 

відділів  

21 Підготовка та проведення заходів до державних і професійних свят  

(за окремим планом). 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

22 Робота по удосконаленню розгляду звернень громадян, запитів, 

прийому відвідувачів,  контролю та перевірок структурних 

підрозділів з цих питань. 

 Протягом року Костюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

23 Підведення підсумків роботи управління сім’ї, молоді та спорту за 

місяць та відзначення завдань на наступний період. 

 Протягом року Косюченко В.К., 

заступник 

начальника, 

начальники  

управлінь та 

відділів 

24 Сприяння в реалізації програм  молодіжних та дитячих Постанова Кабінету Міністрів Квітень-грудень Коляда В.С. 
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громадських організацій. України від 12 жовтня 2011 

року № 1049 «Про 

затвердження порядку 

проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених 

громадськими організаціями 

та творчими спілками, для 

виконання (реалізації) яких 

надається фінансова 

підтримка» 

 

25 Проведення організаційної роботи щодо висунення осіб на здобуття 

Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України, стипендіями Київського міського голови для 

обдарованої молоді, стипендіями та преміями Київського міського 

голови, за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.11.2007 № 1333 

«Про Премію Кабінету 

Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові 

України». Міська цільова 

програма підтримки сім’ї та 

молоді на 2012-2016 роки, 

затверджена рішенням 

Київської міської ради від 

20.09.2012 № 5/8289, 

Протягом року Коляда В.С. 

 

26 Надання організаційної допомоги володарям грантів Президента 

України для обдарованої молоді. 

Указ Президента України від 

02.08.2000 № 945/2000 "Про 

гранти Президента України 

для обдарованої молоді" 

Протягом року Коляда В.С. 

 

27 Проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї: 

- акція "16 днів проти гендерного насильства"; 

- семінари для працівників управлінь, служб, центрів, 

громадських організацій, установ, що працюють в напрямку 

попередження насильства в сім'ї; 

- здійснення моніторингу виконання корекційних програм з 

особами, які вчинили насильство в сім’ї; 

- підготовка статистичної та аналітичної інформації 

Мінсоцполітики. 

План заходів з проведення 

національної кампанії "Стоп 

насильству!" на період до 2015 

року, затвердженого 

розпорядженням КМУ від 

01.12.2010 № 2154-р 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

 

25 листопада-10 

грудня 

Протягом року 

Протягом року 

Щоквартально 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту,  

громадські 

організації (за 

згодою) 
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рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

28 Визначення кандидатів на здобуття премії Київського міського 

голови одиноким батькам та одиноким матерям, які самі виховують 

дітей. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289, 

Розпорядження Київського 

міського голови від 18.09.2007 

№ 528 "Про заснування премії 

Київського міського голови 

одиноким батькам та 

одиноким матерям, які самі 

виховують дітей" 

Лютий Вовк В.С., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту  

 

29 Проведення заходів щодо  запобігання торгівлі людьми: 

- проведення засідань координаційної ради з питань протидії 

торгівлі людьми; 

- проведення опитування з метою визначення рівня обізнаності 

різних груп населення з питань торгівлі людьми; 

- здійснення моніторингу діяльності закладів, у яких надається 

допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми; 

- проведення семінарів для суб'єктів, які здійснюють заходи в 

сфері протидії торгівлі людьми; 

- встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня 

обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, 

а також засобів і методів, що використовуються торгівцями 

людьми: розміщення соціальної реклами в ЗМІ, на відеобордах, 

сіті-лайтах м. Києва, платіжних квитанціях за сплату 

комунальних платежів. 

Закон України "Про протидію 

торгівлі людьми" від 

20.09.2011 № 3739-IV 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

 

 

Щоквартально 

 

Протягом року 

Грудень 

Протягом року 

 

Постійно 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту,  

громадські 

організації (за 

згодою) 

30 Інформування населення міста Києва щодо соціальних послуг, які 

надаються сім’ям, шляхом розміщення відповідної інформації в 

ЗМІ, рекламних носіях, Інтернет-порталах. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

Січень-грудень Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту,  
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громадські 

організації (за 

згодою) 

31 Підготовча робота з проведення конференції на сімейну тематику: 

друк інформаційних матеріалів, замовлення зали, складання списку 

виступаючих та запрошених учасників конференції, підготовка 

порядку денного проведення конференції. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

Березень-квітень Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту,  

громадські 

організації (за 

згодою) 

32 Підготовча робота з проведення міського конкурсу "Сім’я року": 

прийом документів від районних в місті Києві державних 

адміністрацій,  підписання наказу про склад міської конкурсної 

комісії, підготовка необхідних описових матеріалів для засідання 

конкурсної комісії. 

Розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації від 05.09.2007 № 

1170 "Про заснування 

міського конкурсу "Сім'я 

року" 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

Січень-лютий Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту,  

громадські 

організації (за 

згодою) 

33 Підготовча робота до проведення засідання міської комісії з 

визначення кандидатів на здобуття премії Київського міського 

голови одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей.  

Розпорядження Київського 

міського голови "Про 

заснування премії Київського 

міського голови одиноким 

батькам та одиноким матерям, 

які самі виховують дітей", 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

Січень-лютий 

 

 

 

 

 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту  

 

34 Надання юридичних консультацій неповним сім'ям та роз'яснення 

про їх соціальні гарантії в рамках реалізації програми "Підтримка 

одиноких матерів та батьків, які самі виховують дітей". 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

Січень-грудень Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 



 85 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

справах сім'ї, 

молоді та спорту  

35 Реалізація програми по роботі з багатодітними сім’ями: 

- проведення обліку багатодітних сімей двічі на рік; 

- надання консультацій багатодітним сім'ям та роз'яснення про 

їх соціальні гарантії; 

- інформування багатодітних сімей про пільги, передбачені 

чинним законодавством України шляхом розміщення 

соціальної реклами; 

- сприяння у наданні пільг багатодітним сім'ям. 

Указ Президента України від 

25.04.2001 № 831 “Про 

додаткові заходи щодо 

посилення соціального 

захисту багатодітних і 

неповних сімей” 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

Січень, червень 

Постійно 

 

Січень-грудень 

 

Постійно 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту  

 

36 Сприяння діяльності Громадської ради з питань молодіжного руху 

та Громадської ради з питань дитячого руху. 

Закон України від 01.12.1998 

№ 281-XIV "Про молодіжні та 

дитячі громадські організації". 

Указ Президента України 

«Про першочергові заходи 

щодо реалізації державної 

молодіжної політики та 

підтримки молодіжних 

громадських організацій» від 

6 жовтня 1999 року                

№ 1284/99. 

Протягом року Оскома М.М. 

37 Розробка та запровадження програм психологічної адаптації до 

ринкових умов, підготовки до пошуку роботи, профорієнтаційної 

роботи серед молоді. 

Рішення Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

«Про затвердження Міської 

цільової програми підтримки 

сім’ї та молоді на 2012-2016 

роки 

Указ Президента України від 

06.10.1999 № 1285/99 "Про 

заходи щодо забезпечення 

працевлаштування молоді". 

Закон України "Про 

забезпечення молоді, яка 

Протягом року Оскома М.М., 

Рубан А.В. 
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отримала вищу або 

професійно-технічну освіту, 

першим робочим місцем з 

наданням дотації 

роботодавцю" вiд 04.11.2004 

№ 2150-IV. 

38 Надання консультацій щодо актуальних проблем молоді. Рішення Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

«Про затвердження Міської 

цільової програми підтримки 

сім’ї та молоді на 2012-2016 

роки» 

Постійно Оскома М.М. 

39 Організація діяльності молодіжних трудових загонів. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.01.2009 №41 

«Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2009-

2015 роки». 

Рішення Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

«Про затвердження Міської 

цільової програми підтримки 

сім’ї та молоді на 2012-2016 

роки» 

Протягом року Оскома М.М., 

Рубан А.В. 

40 Сприяння громадянському зростанню дітей, формування юних 

громадян незалежної України та адаптація дитячого громадського 

руху в діяльність закладів позашкільного виховання (Будинки 

дитячої творчості, Палац дітей та юнацтва). 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 06.05.2001 № 433 

«Про затвердження переліку 

типів позашкільних закладів і 

Положення про позашкільний 

навчальний заклад» 

Протягом року Коляда В.С.,  

спільно з 

Громадською 

радою з питань 

дитячого руху та 

Спілкою ДГО 

Києва (за згодою) 

41 Впровадження соціальної реклами з актуальних питань молоді,  

зокрема, щодо формування моральних цінностей у молоді.  

 

 

Рішення Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

«Про затвердження Міської 

цільової програми підтримки 

сім’ї та молоді на 2012-2016 

Протягом року Оскома М.М. 
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роки» 

42 Залучення молоді до  здорового способу життя (за окремим 

планом). 

 

 

Рішення Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

«Про затвердження Міської 

цільової програми підтримки 

сім’ї та молоді на 2012-2016 

роки». 

Протягом року Оскома М.М. 

 

43 Випуск 9-го збірника "Соціальні послуги для населення". Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Червень Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

 

44 Запровадження сучасних технологій щодо гармонізації родинних 

стосунків: 

- проведення on-lineконсультацій; 

- розробка та розповсюдження рекламно-друкованої продукції з 

сімейно-шлюбних  питань, виховання дітей, щодо домашнього 

насильства, гармонізації сімейних стосунків серед населення  

м. Києва.  

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

 

 

Постійно 

Січень-грудень 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту  

 

 

45 Інформаційне висвітлення реалізації сімейної політики в м. Києві у 

засобах масової інформації 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Протягом року Вовк В.С., 

Козлова Г.М., 

районні відділи у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

46 Інформаційне висвітлення реалізації молодіжної та сімейної 

політики в м. Києві у засобах масової інформації. 

Рішення Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

«Про затвердження Міської 

цільової програми підтримки 

сім’ї та молоді на 2012-2016 

роки» 

Протягом року Оскома М.М., 

Редчиць А.М. 

47 Забезпечення функціонування (наповнення, оновлення) офіційного 

сайту управління (sms.gov.ua). 

Рішення Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

«Про затвердження Міської 

цільової програми підтримки 

сім’ї та молоді на 2012-2016 

роки». 

Протягом року Оскома М.М. 
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48 Проведення навчальних семінарів для працівників сфери 

молодіжної політики, лідерів студентського самоврядування 

лідерів-організаторів дитячого громадського руху. 

Рішення Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/8289 

«Про затвердження Міської 

цільової програми підтримки 

сім’ї та молоді на 2012-2016 

роки» 

Квітень, 

вересень 

Оскома М.М. 

 

49 Допомога сім'ям, в яких виникли конфлікти з дітьми "Школа 

життя": 

- проведення тренінгів, круглих столів, семінарів з батьками, 

вчителями, психологами, соціальними педагогами м. Києва; 

- надання індивідуального консультування дітям, батькам, 

вчителям; 

- проведення заходів в рамках відзначення 200 річчя народження 

Т.Г.Шевченко; 

- проведення культурно-мистецьких акцій з вшанування Ветеранів 

Великої вітчизняної війни. (День Перемоги, Визволення Києва та 

ін.). 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

 

За окремим 

графіком 

Постійно 

 

 

За графіком 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

50 Проведення курсів з питань підготовки молоді до подружнього 

життя. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Березень-

листопад 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

51 Репродуктивне виховання, відповідальне батьківство та безпечне 

материнство: 

- проведення навчальних семінарів, круглих столів, тренінгів 

лекцій з лікарями, вагітними жінками та членами їх родин, 

студентською молоддю, дітьми старших класів, 

представниками громадських організацій, майбутніми 

батьками на тему репродуктивного виховання; 

- розробка та проведення циклу лекцій та семінарських занять  

для  родин, які готуються стати батьками; 

- надання  індивідуальних консультацій психологами та 

юристами з питань репродуктивного виховання 

- проведення  культурно-мистецької акції до Міжнародного Дня 

Здоров'я. 

- Проведення дослідження сімей, дітей, молоді « Що для мене 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Січень-грудень Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 
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здоровий спосіб життя». 

52 Реалізація програми гендерної освіти населення: 

- надання інформаційно-методичних консультацій з питань 

впровадження гендерної освіти та гендерної культури для 

представників  державних установ, неурядових організацій, 

дітям, молоді; 

- проведення круглих столів, лекцій, семінарів, тренінгів  з 

питань впровадження гендерної освіти та виховання гендерної 

культури; 

- проведення навчальних занять з курсу підпрограми "Почни 

власну справу" для жінок, які знаходяться в декретній 

відпустці, молодих сімей  та жінок, які бажають відкрити 

власну справу; 

- робота ресурсного гендерно-освітнього центру; 

- підготовча робота щодо організації конференції з реалізації 

політики щодо рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

 

Січень-грудень 

 

 

 

За окремим 

графіком 

 

Щосереди 

 

 

Січень-грудень 

 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

53 Реалізація програми попередження домашнього насильства та 

корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї: 

- опрацювання психодіагностики осіб, які направлені на 

соціально-корекційну програму; 

- робота з особами, які вчинили домашнє насильство; 

- проведення круглих столів, семінарів щодо співпраці з 

відповідальними особами міста за корекційну роботу з особами 

які вчинили домашнє насильства; 

- проведення робочих семінар-нарад з представниками 

дільничних інспекторів; 

- збір матеріалів, їх упорядкування, друк  інформаційної  

продукції  для осіб, які вчинили домашнє насильство, які стали 

жертвами насильства в сім’ї; 

- надання консультацій юристом та психологом родинам, в яких 

вчинилось домашнє насильство чи є загроза його вчинення; 

-  проведення конкурсу дитячого малюнку « Світ без насильства 

очима дітей» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

 

 

Січень-грудень 

 

Кожен тиждень 

За окремим 

графіком 

 

За окремим 

графіком 

Січень-грудень 

 

Січень-грудень 

(постійно) 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

54 Допомога сім'ям у вихованні дітей "Клуб родинної культури": 

- проведення навчальних семінарів, круглих столів, тренінгів, 

лекцій з дітьми, батьками, студентською молоддю, дітьми 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

 

За окремим 

графіком 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 
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старших класів, представниками громадських організацій; 

- проведення арт-практикумів з арт-терапії, як важливої 

складової у соціально-корекційної роботи для працівників 

профтехосвіти, загальноосвітніх шкіл, працівників 

реабілітаційних центрів та громадських організацій; 

- проведення майстер-класів для батьків з метою надання 

практичної допомоги в психолого-педагогічній роботі з дітьми; 

- проведення персональних виставок робіт кращих родин м. 

Києва в рамках галереї "Родина"; 

- проведення  культурно мистецьких акцій до відзначення 200 

річчя  народження Т.Г.Шевченко. 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

 

За окремим 

графіком 

 

 

За окремим 

графіком 

 

 

1 раз на квартал 

55 Надання юридичних та психологічних консультацій різним 

категоріям сімей. 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Січень-грудень Козлова Г.М. 

56 Організаційна робота щодо проведення конференції на сімейну 

тематику: підготовка інформаційних матеріалів, списку 

виступаючих та списку запрошених тощо. 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Червень Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

57 Обмін досвідом працівників соціальної сфери: 

- проведення інтервізій для працівників, які працюють в напрямку 

надання допомоги жертвам домашнього насильства. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

 

За окремим 

графіком 

 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

58 Соціально-психологічна адаптація жінок, які знаходяться в групі 

ризику: 

- інформаційно-просвітницька робота для жінок, які знаходяться 

в групі ризику та для жінок пенсійного віку; 

- проведення навчальних занять з курсу підпрограми "Життя в 

гармонії" для пар, які знаходяться на стадії розлучення; 

- робота арт-терапевтичних груп  для осіб, які стали жертвами 

насильства в сім’ї або знаходяться в групі ризику. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

 

 

Січень-грудень 

За окремим 

графіком 

За окремим 

графіком 

Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

59 Проведення новорічних концертно-циркових вистав для дітей із 

сімей пільгових категорій. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

Грудень Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 
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2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

 

60 Організація  заходу до Дня родини. Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Липень Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

 

61 Організація  заходу до Міжнародного дня захисту дітей. Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Травень-червень Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

 

62 Організація заходу "День батька". Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Вересень Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

 

63 Організація заходу до Міжнародного дня сім'ї та Дня матері. 

Проведення дослідження  « Сімейні цінності». 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012-2016 роки, затверджена 

рішенням Київської міської 

ради від 20.09.2012 № 5/828 

Травень Вовк В.С., 

Козлова Г.М. 

 

Проведення змагань та спортивних заходів 

64 Проведення відкритого чемпіонату міста з зимового плавання та кросу, 

присвяченого "Водохрещі".  

 Січень 

65 Проведення чемпіонату з футзалу «Меморіал  В.Баженкова» за підтримки 

ФСТ  «Спартак». 
 Січень-лютий 

66 Проведення міжнародних автомобільних змагань «Велике жіноче ралі».  Березень 

67 Проведення міських військово-спортивних змагань "Снайпер столиці" 

серед ЗНЗ. 
 Квітень 

68 Проведення спартакіади допризовної молоді. Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік 

Квітень 

69 Проведення Київської міської спартакіади серед команд державних Єдиний календарний план фізкультурно- Квітень - 
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службовців. оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік 

травень 

70 Проведення спортивного фестивалю «Екстрім-фест 2014» (парк Дружби 

Народів). 
 Травень-вересень 

71 Проведення культурно-масових заходів для сімей: 

-  заходи з нагоди Дня матері та Дня захисту дітей; 

- заходи з нагоди Дня родини; 

- урочисте вручення премій Київського міського голови одиноким батькам 

та одиноким матерям, які самі виховують дітей; 

урочисте нагородження переможців міського конкурсу «Сім’я року», 

вшанування сімей – ювілярів, які прожили у шлюбі 50, 60, 70 років. 

  

 

Травень - 

липень 

72 Проведення  спортивних  та фізкультурно-масових заходів в рамках 

святкування  Дня Києва  та Дня столиці : 

- відкритого легкоатлетичного благодійного пробігу “Під каштанами” ; 

- Київського ролер-марафону та інших. 

 Травень 

73 Проведення  фізкультурно-спортивної акції „Олімпійський день ".  Червень 

74 Проведення турніру «Оболонь»  з футболу  серед дітей та юнаків.   Червень 

75 Проведення заходів до Дня Незалежності (Київського фестивалю 

спортивного-сімейного свята «Тато, мама, я – спортивна сім’я» та ІІ 

Всеукраїнських сімейних ігор, турніру зі стрітбаскетболу “Кубок 

Незалежності”).  

 Серпень 

76 Проведення  турніру зі стрибків у висоту «Клуб 240».   Вересень 

77 Проведення заходів до Дня фізичної культури і спорту та Олімпійського 

уроку. 
 Вересень 

78 Проведення фінішу Всеукраїнської велоестафети «Спорт єднає Україну!» в 

рамках святкування Дня фізичної культури і спорту. 
 Вересень 

79 Проведення урочистого прийому у Київській міській державній 

адміністрації з нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту. 
 Вересень 

80 Прийняття участі у Всеукраїнській спартакіаді серед команд державних 

службовців, працівників апарату  Ради Міністрів Автономної  республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій та їх управлінь (в рамках відзначення Року спорту та 

здорового способу життя). 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2013 рік 

Вересень 

81 Участь у Всеукраїнській  спартакіаді допризовної молоді. Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

Вересень-жовтень 
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України на 2014 рік 

82 Проведення урочистого прийому заходів до Міжнародного Дня інваліда.  Грудень 

83 Проведення зустрічей відомих спортсменів і тренерів міста, ветеранів 

спорту з керівництвом Київської міської державної адміністрації. 
 Протягом року 

84 Проведення заходів щодо розвитку нетрадиційних видів молодіжного 

спорту, зокрема екстремального спорту. 
 Протягом року 

85 Проведення культурно-масових заходів для молоді: 

- з нагоди Дня молоді; 

- з нагоди Дня студента. 

 Серпень-листопад 

Оздоровлення дітей 

86 Затвердження міської  цільової Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

м. Києва на період  до 2018 року.  

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Лютий - березень 

87 Підготовка розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про 

організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і студентів  м. Києва 

у 2014 році». 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Міська цільова Програма оздоровлення 

та відпочинку дітей м. Києва на період до 

2018 року (проект на погодженні) 

Березень-квітень   

88 Створення робочої групи з координації роботи по підготовці та проведенню 

літнього оздоровлення і відпочинку дітей та молоді міста Києва. 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Квітень 

89 Проведення процедур державних закупівель (конкурсних торгів) для 

визначення закладів, в які направлятимуться на оздоровлення і відпочинок 

діти та студенти м. Києва. 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Лютий – травень 

90 Проведення перевірок діяльності дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку м. Києва. 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Травень - серпень 

91 Забезпечення направлення дітей пільгових категорій  на оздоровлення до 

МДЦ “Артек” та УДЦ «Молода гвардія». 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Постанова КМУ від 28.02.2011 № 227 

«Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для організації 

оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої уваги та 

підтримки, в дитячих центрах «Артек» і 

«Молода гвардія» (із змінами). Накази 

Мінсоцполітики України від 20.03.2012 

Протягом року 
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№ 153, 154 «Про затвердження 

Положення  про порядок направлення 

дітей для оздоровлення та відпочинку  до 

МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» 

за рахунок бюджетних коштів» 

92 Направлення на оздоровлення та відпочинок дітей, учнів професійно-

технічних навчальних закладів та студентів вищих  навчальних закладів 

міста Києва. 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Міська цільова Програма оздоровлення 

та відпочинку дітей м. Києва на період до 

2018 року (проект на погодженні) 

Наказ Департаменту освіти і науки, 

молоді та  спорту від 29.03.2013 № 275 

«Про затвердження Порядку направлення 

на оздоровлення і відпочинок дітей, учнів 

професійно-технічних навчальних 

закладів та студентів вищих  навчальних 

закладів міста Києва» 

Травень -серпень 

93 Узагальнення інформації та забезпечення контролю за підготовкою, 

проведенням та підсумками літнього оздоровлення та відпочинку дітей та 

молоді міста. 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Міська цільова Програма оздоровлення 

та відпочинку дітей м. Києва на період до 

2018 року (проект на погодженні) 

Лютий - грудень 

94 Надання інформаційних матеріалів на засідання Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

підготовки до літньої оздоровчої кампанії 2014 року та підсумків її 

проведення.  

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Міська цільова Програма оздоровлення 

та відпочинку дітей м. Києва на період до 

2018 року (проект на погодженні) 

Травень, жовтень 

Міжнародні змагання 

95 Проведення спортивних змагань та заходів відповідно до єдиного 

календарного плану, серед яких: 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

 

96 ХХV міжнародні змагання зі спортивного танцю «Парад Надій» Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

Лютий 
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України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

97 Фестиваль «Олімп бойових мистецтв». 

 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Березень 

 

98 Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики на Кубок С.Захарової. 

 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Березень 

 

99 Кубок Європи з дзюдо «Олімпійська надія». 

 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Квітень 

 

100 Чемпіонату Європи з пляжного футболу. Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Травень 

101 Кубок Європи з дзюдо «Тайфун на татамі». 

 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Травень 

 

102 Міжнародна велогонка-фінал чемпіонату України. 

 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

Травень 
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України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

103 Міжнародний турнір з футболу «Кубок  В.Баннікова». 

 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Червень 

 

104 Міжнародний турнір з боксу, присвячений визволенню м. Києва від 

фашистських загарбників. 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Листопад 

 

105 Етап Кубку світу з фехтування на шпагах «Золоті ворота». 

 

 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Листопад 

 

106 Міжнародний турнір з фехтування пам’яті ЗТ СРСР  С.Я.Колчинського. Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Листопад 

 

107 Міжнародні змагання «Kiev Open» зі спортивних танців. Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік та календарного 

плану спортивних змагань , масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів 

міста Києва на 2014 рік 

Листопад 

Протягом року 
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108 Підготовка та подання до Міністерства молоді та спорту України річного 

статистичного звіту по формі 5-ФК. 

Наказ Міністерства молоді та спорту 

України від 20.09.2013 № 321 «Про 

порядок прийому звітів від Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту 

Автономної республіки Крим, 

структурних підрозділів з фізичної 

культури та спорту обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, центральних рад 

фізкультурно-спортивних товариств, 

відомчих фізкультурно-спортивних 

організацій України за 2013 рік»  

Січень 

109 Підготовка положень про міські змагання з видів спорту. Наказ ММС Січень 

110 Підготовка Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів  

на 2014 рік. 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2014 рік 

Січень 

111 Підготовка списків збірних команд міста з видів спорту на 2014 рік. Відповідно до  протоколів змагань 

чемпіонатів міста та всеукраїнських 

змагань 

Січень 

112 Проведення заходу щодо визначення   підсумків роботи зі спорту вищих 

досягнень серед спортсменів, тренерів  та фізкультурно-спортивних 

організацій. 

Накази Міністерства молоді та спорту 

України  від 21.10.2013     № 677 «Про 

затвердження Положення  про рейтинг з 

олімпійських видів спорту в Україні», та  

від 07.11.2013 № 876 Про затвердження 

Положення  про рейтинг з 

неолімпійських видів спорту в Україні» 

Перший квартал 

року 

113 Проведення  перевірок    ДЮСШ комунальної власності  територіальної 

громади міста Києва з питань організації навчально-тренувальної роботи  

по підготовці спортивного резерву міста Києва та цільового  використання  

бюджетних  коштів. 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 5 листопада 2008 р.   № 993  «Про 

затвердження Положення про дитячо-

юнацьку спортивну школу»  

Постійно 

114 Проведення нарад з керівниками СДЮШОР, ДЮСШ. Відповідно до регламенту  Двічі на місяць 

115 Проведення засідання тарифікаційної комісії управління сім’ї, молоді та 

спорту  

Наказ Міністерства України у справах 

молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 

Вересень 

116 Проведення засідань  комісій по визначенню  стипендій  видатним 

спортсменам. 

Згідно розпорядження КМДА Протягом року 
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117 Проведення засідань комісій щодо укладання угод з міськими федераціями 

з видів спорту. 
 Протягом року 

118 Проведення засідань кваліфікаційної  комісії. Наказ ММС від 19.07.2012 № 829 «Про 

порядок проведення атестації тренерів 

(тренерів-викладачів)» 

Щомісячно 

119 Проведення засідань комісії щодо присвоєння категорій ДЮСШ . Наказ ММС  України від  10.12.2013 № 

1216  «Про затвердження Положення про 

надання категорій дитячо-юнацьким 

спортивним школам», наказ ММС 

України від 26.08.2009 № 3025 «Про 

затвердження методичних рекомендацій 

щодо визначення рівня виконання вимог, 

яким повинна відповідати дитячо-

юнацька спортивна школа для одержання 

відповідної категорії». 

Протягом року 

120 Присвоєння спортивних розрядів та звань. Наказ ММС від 07.04.2006 № 1088 «Про 

затвердження Положення про єдину 

спортивну класифікацію України» 

Щомісячно 

Звітність  

121 Підведення підсумків щорічної статистичної звітності по розділу 

«Спортивні споруди   м. Києва». 

Наказ ММС України від 

05.09.2008 № 3658 

Січень-лютий Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б. 

122 Контроль за підготовкою спортивних споруд міста до весняно-

літнього сезону 2014 року та проведення весняного місячника з 

благоустрою. 

Розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації, наказ 

Державної служби молоді та 

спорту України  

Лютий-

березень 

Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 

123 Підготовка звіту по проведенню весняного місячника з благоустрою. Розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації, наказ 

Державної служби молоді та 

спорту України 

Березень Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б. 

124 Підготовка відповідей на звернення, пропозиції, скарги та листи 

громадян, підприємств, організацій та районних підрозділів з питань 

фізичної культури і спорту, виконання розпоряджень КМДА та КМУ, 

які стосуються компетенції управління. 

Доручення Уряду, КМДА, 

рішення Київської міської 

ради, протокольні рішення, 

Державної служби молоді та 

Протягом року Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 
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спорту 

125 Підготовка питань для винесення їх на колегії управління стосовно 

розвитку матеріально-технічної бази, її  використанню. 

Розпорядження Київської 

міської ради  

За планом 

роботи Колегії 

Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 

126 Затвердження паспортів спортивних споруд (спортивних об’єктів). Наказ Мінсім`ямолодьспорту 

України № 1720 від 

06.08.2002 

Протягом року Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б. 

127 Консультативна допомога спортивним школам по оформленню 

документів на землю, проектно-кошторисну документацію та інше. 

 

 Протягом року Шиян В.І., 

Однораз Л.П. 

128 Консультативна допомога суб’єктам господарювання щодо 

влаштування спортивних майданчиків. 

 Протягом року Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б. 

129 Виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2014 – 2016 роки по галузі «Фізична культурі і спорт». 

Рішення Київської міської 

ради 

Протягом року Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 

130 Підготовка пропозицій до проекту Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2014 – 2016 роки по галузі «Фізична 

культурі і спорт». 

Доручення голови Київської 

міської державної 

адміністрації, Департаменту  

економіки та інвестицій 

Вересень Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б. 

131 Контроль за підготовкою спортивних споруд міста до роботи в 

осінньо-зимовому періоді 2014-2015 рр. 

Розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації, наказ 

Державної служби молоді та 

спорту України 

Вересень – 

жовтень 

Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б. 

132 Підготовка звіту з проведення підготовки спортивних споруд  міста до 

роботи в осінньо-зимовому періоді 2014-2015 рр. 

Розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації, наказ 

Державної служби молоді та 

спорту України 

Жовтень Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б. 

133 Підготовка пропозицій до розробки Стратегії розвитку м. Києва до 

2025 року. 

 

  Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б. 
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134 Організація роботи по підготовці інвестиційних проектів. Доручення голови Київської 

міської державної 

адміністрації, Департаменту  

економіки та інвестицій, 

Протокольні рішення 

 

Протягом року  Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 

135 Контроль за організацією та роботою льодових катків на спортивних 

майданчиках і стадіонах м. Києва. 

Розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації № 35 від 

18.01.2008 

Листопад – 

грудень 

Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 

136 Проведення засідань комісії з контролю за станом спортивних споруд 

та інших спеціально відведених місць для проведення культурно-

спортивних заходів спортивних об’єктів та видачею відповідного 

Акту-сертифікату: 

-  стадіон  «Динамо» (вул. Грушевського, 3); 

- стадіон ФК «Динамо» (Київ) в смт. Чапаївка; 

- стадіон ім. Баннікова (пр. Лабораторний, 7); 

- стадіон «Спартак» (вул. Фрунзе, 103); 

- стадіон ФК „Оболонь” (вул. Північна, 26); 

- НСК «Олімпійський» (вул. Червоноармійській, 55); 

-  ДП «Палац спорту» (Спортивна площа, 1); 

- плавальний басейн «Палацу підводного спорту» (вул. Сергієнка, 2/3); 

- спортивний комплекс «Меридиан» (вул. Героїв Севастополя, 11-в). 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

18.12.1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки 

спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць 

для проведення спортивних 

та культурно-видовищних 

заходів», розпорядження 

Київської міської державної 

адміністрації № 536 від 

03.04.2012  

«Про внесення змін до 

розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації від 30.04.99     

№ 661 

Протягом року 

(за окремим 

графіком) 

Шиян В.І., 

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 

137 Ведення Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних 

споруд.  

Наказ ММС України від 

22.04.2009 № 1319 «Про 

затвердження Положення 

про Єдиний електронний 

всеукраїнський реєстр 

спортивних споруд» 

Протягом року Шиян В.І.,  

Терещенко Л.Б. 

138 Підготовка звіту про хід виконання Протокольного рішення за 

результатами засідання Громадської гуманітарної ради під 

головуванням Президента України В.Ф. Януковича 30 вересня 2010 

Протокольне рішення за 

результатами засідання 

Громадської гуманітарної 

Щоквартально Шиян В.І.,  

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 
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року по спортивним спорудам м. Києва. ради під головуванням 

Президента України         

В.Ф. Януковича 30 вересня 

2010 року 

139 Готує матеріали по спортивним об’єктам, що пропонуються до 

звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки, на яких 

розташовані спортивні споруди, що використовуються для проведення 

всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального 

процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки 

спортивного резерву. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України, 

доручення Державної 

служби молоді та спорту 

України 

Протягом року Шиян В.І.,  

Терещенко Л.Б., 

140 Готує матеріали та формує перелік закладів фізичної культури і 

спорту розташованих у місті Києві, яким встановлюються пільги щодо 

сплати орендної ставки та сплати за комунальні послуги. 

 

Рішення Київської міської 

ради, доручення голови 

Київської міської державної 

адміністрації 

Протягом року Шиян В.І.,  

Терещенко Л.Б. 

141 Контроль за цільовим використанням спортивних споруд м. Києва.  Постанова Верховної Ради 

України від 03.08.2006        

№ 66-V „Про недопущення 

закриття та 

перепрофілювання закладів 

фізичної культури і спорту, 

баз олімпійської та 

параолімпійської підготовки, 

фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних споруд, 

лікувально-фізкультурних 

закладів” 

Протягом року Шиян В.І.,  

Терещенко Л.Б., 

Однораз Л.П. 

Міжнародне співробітництво  

142 Участь працівників управління та представників молодіжних та 

дитячих громадських організацій в міжнародних конференціях, 

форумах  тощо. 

  Вовк В.С., 

Оскома М.М. 

143 Участь в міжнародних спортивних іграх міст-героїв України, Білорусі, 

Росії. 

Лист Комітету фізичної 

культури і спорту міста 

Москви 

 Костюченко В.К., 

Панченко Л.В. 
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144 Участь у проведенні та організації чемпіонатів, Кубків світу та 

Європи, міжнародних змагань. 

Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України 

на 2014 рік 

 Панченко Л.В., 

спеціалісти по 

видам спорту 

 

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Аналіз роботи за 2013 рік 
             На виконання пріоритетних завдань діяльності з напряму «Формування технологічної  інфраструктури єдиного освітнього середовища 

міста»  у 2013 році Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з метою забезпечення дошкільних  , загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладів столиці сучасною комп'ютерною 

технікою  протягом червня-липня 2013 року Координаційним центром ІТ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва здійснено 

моніторингове дослідження стану забезпеченості навчальних закладів Києва персональними комп'ютерами. Дослідження показало 31 

найпроблемніший загальноосвітній навчальний заклад Києва з найвищим співвідношенням кількості дітей на один комп'ютер. 

           Це дало змогу відповідним чином підготувати та провести тендерні закупівлі комп’ютерної техніки на суму  5,75 млн. грн., з  цільових 

коштів бюджету столиці. 

          Як результат - 142 дитсадки  були забезпечені персональними комп'ютерами (нагадаємо, що 2010 року вперше в Києві 331 дошкільний 

навчальний заклад отримав автоматизовані робочі місця), 31 найменш забезпечений комп’ютерами ЗНЗ отримав у 2013 році по одному 

навчально-комп'ютерному комплексу у конфігурації «10+1». Відповідно до нового державного стандарту освіти починаючи з 2013 року 

запроваджено вивчення курсу інформатики з 2-го класу. У зв'язку з цим, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту м. Києва забезпечено 

40 загальноосвітніх навчальних закладів комплектами ноутбуків. Особлива увага зверталася на окремі ЗНЗ І ступеня (школи - дитячі садки, 

навчально-виховні комплекси, початкові школи).  

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  31 

жовтня 2013 року підписано Протокол про наміри щодо співпраці між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту та ТОВ «СНД» 

(компанія «Тріолан»)  

Відповідно до Протоколу в 2013-2014 роках здійснюється безкоштовне підключення 100% загальноосвітніх навчальних закладів Києва до 

мережі Інтернет високошвидкісними каналами зв’язку за технологією WI-FI, шляхом розміщення точок доступу 

           На виконання пріоритетних завдань діяльності з напряму «Формування інформа-ційної  інфраструктури єдиного освітнього середовища 

міста»  та на виконання позиції 4 пункту 27 Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року №514-р та на виконання  розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2013 №760 «Про запровадження електронного запису до дошкільних 

навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва» Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  впроваджено електронний запис дітей до дошкільних навчальних 

закладів Києва як перший модуль автоматизованої системи «Електронний дитячий садок».  
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             Електронний запис до дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва – це  автоматизована 

процедура внесення інформації на веб сайті www.dnz.kiev.ua про серію та номер свідоцтва про народження дитини та бажані дошкільні 

навчальні заклади. 

           З 1 жовтня 2012 року по 31 березня 2013 року здійснене пілотне впровадження електронної системи запису дітей дошкільного віку до 

навчальних закладів у Оболонському, Печерському та Дарницькому районах столиці. З 1 квітня 2013 року електронна системи запису дітей до 

дитячих садків працює у всіх районах столиці України.  

           Другим етапом впровадження автоматизованої системи «Електронний дитячий садок» стало розроблення та впровадження програмного 

комплексу автоматизованого моніторингу харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Києва (успішне пілотне впровадження 

відбулось у Печерському районі столиці на протязі літа 2013 року). Старт автоматизованого моніторингу харчування дітей у дитсадках всього 

міста заплановано на серпень 2014 року.  

           Протягом 2014 року планується розроблення та впровадження програмно-апаратних комплексів «Технологічна картка дитсадка», 

«Електронна звітність та статистика дошкільної освіти», «Інформаційно-методичний центр дошкільної освіти» як наступних модулів АС 

«Електронний дитсадок». 

Пріоритетні напрямки роботи. 

1. Забезпечення впровадження та підтримки процесів формування технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста. 

2. Забезпечення впровадження та підтримки процесів  формування інформаційної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста. 

№ 

з/п 

Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Термін  Відповідальні  

Січень  

1 Позапланова перевірка умов, створених для реалізації Державного 

стандарту початкової загальної освіти в частині ознайомлення учнів 

початкової школи  з інформаційно-комунікаційними технологіями  у 

40 ЗНЗ Києва. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

13-17 

 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

2 Моніторингове дослідження стану забезпеченості навчальних закладів 

Києва персональними комп'ютерами для визначення обсягів закупівлі 

комп’ютерної техніки 492 комунальним ДНЗ, 55 ШДС,10 РПМПК та 

ЗНЗ. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

 

3 Організація розробки системи електронних програм  обліку 

матеріально-технічної бази ДНЗ «Е-технологічна картка».    

Розпорядження КМУ від 

18.07.2012 №514-р «Про 

затвердження плану заходів з 

впровадження Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий 

Уряд», зокрема 

впровадження 

Січень-лютий Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 
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автоматизованої системи 

«Електронний дитячий 

садок»  

Розпорядження виконавчого 

органу КМДА від 23.05.2013 

№ 760) 

4 Створення робочої групи з розробки та впровадження електронного 

навчального контенту у навчальних закладах столиці.   

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

5 Розробка технічних та педагогічних вимог до електронного 

навчального контенту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Лютий  

6 Круглий стіл з директорами навчальних закладів з поглибленим 

вивченням ІКТ «Інформаційно-комунікаційні технології в 

управлінській діяльності». 

Постанова КМУ від 

13.04.2011  № 494 «Про 

затвердження Державної 

цільової програми 

впровадження у навчально-

виховний процес 

загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-

комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 

2015 року»     

Програма "Інформаційно-

освітнє середовище 

навчальних закладів столиці" 

(2011-2015 р. р.) 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 
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7 Нарада з спеціалістами районних управлінь освіти з питань організації 

роботи системи веб-сайтів закладів та установ освіти. 

Постанова КМУ від 

13.04.2011  № 494 «Про 

затвердження Державної 

цільової програми 

впровадження у навчально-

виховний процес 

загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-

комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 

2015 року»     

Програма "Інформаційно-

освітнє середовище 

навчальних закладів столиці" 

(2011-2015 р. р.) 

Протягом 

місяця 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б 

8 Засідання робочої групи з розробки методичних рекомендацій щодо 

створення районних Центрів ІКТ-компетентностей вчителів на базі 

навчальних закладів. 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

9 Проведення у рамках Дня безпечного Інтернету у Школах Києва 

комплексних соціальних програм, покликаних привернути увагу 

суспільства до загроз, що несе невміння правильно користуватися 

мережею Інтернет. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Розпорядження МОН 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

10 Розробка концепції безпечної інтернет-платформи для розміщення, 

збереження та функціонування електронного навчального контенту , а 

також спеціального пошукового навчально-орієнтованого безпечного 

інтернет-браузера, захищеного від шкідливого змісту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

11 Розробка технічних та педагогічних вимог до електронного 

навчального контенту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

12 Формування авторських колективів та створення електронного 

навчального контенту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Лютий-серпень Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 
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Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

13 Систематизація існуючого електронного навчального контенту. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Лютий-

березень 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Березень  

14 Організація тренінгів для навчальних закладів «Офіційний шкільний 

веб-сайт». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б 

15 Проведення циклу тренінгів Intel для директорів «ІК-компетентність 

керівника освітнього закладу». 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Березень-

квітень 

Ткаченко Т.Б 

16 Організація тренінгів Intel для вчителів на базі районів. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Ткаченко Т.Б 

17 Разом з КУБГ розробити показники ІКТ-компетентностей вчителів 

початкової школи та критерії їх оцінювання. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

18 Разом з КУБГ розробити Положення про сертифікацію вчителів 

початкової школи з ІКТ-компетентностей. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

19 Моніторинг безпечного електронного інформаційного  інтернет-

середовища для розміщення електронного навчального контенту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Квітень  

20 Моніторинг за результатами проведених тренінгів Intel для вчителів. Постанова КМУ від 

13.04.2011  № 494 «Про 

затвердження Державної 

цільової програми 

Протягом 

місяця 

Ткаченко Т.Б. 
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впровадження у навчально-

виховний процес 

загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-

комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 

2015 року»    

 Програма "Інформаційно-

освітнє середовище 

навчальних закладів столиці" 

(2011-2015 р. р.) 

21 Засідання робочої групи з розробки методичних рекомендацій щодо 

створення районних Центрів ІКТ-компетентностей вчителів на базі 

навчальних закладів 

Постанова КМУ від 

13.04.2011  № 494 «Про 

затвердження Державної 

цільової програми 

впровадження у навчально-

виховний процес 

загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-

комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 

2015 року»    

 Програма "Інформаційно-

освітнє середовище 

навчальних закладів столиці" 

(2011-2015 р. р.) 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В.,  

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

22 Разом з ІППО проведення  для завучів початкових класів Центрів 

ІКТ-компетентностей майстер-класів з питань ефективного 

впровадження ІКТ у навчальний процес та навчання вчителів щодо 

викладання предмета «Сходинки до інформатики». 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

23 Разом з ІППО проведення  майстер-класів для тренерів Центрів-

компетентностей, методистів РМО з початкового   навчання, голів 

РМО з методики впровадження курсу «Сходинки до інформатики». 

17 – 18  Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

24 Разом з ІППО провести навчання директорів ЗНЗ з питань 

ефективного впровадження ІКТ у навчальний процес. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

25 Разом з КУБГ розробити Положення про Центр ІКТ-

компетентностей вчителів початкової школи. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

26 Проведення консультацій,  майстер-класів тощо з питань поширення 

та обговорення пропонованого до розробки Департаментом у 2014 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

Квітень-

травень 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 
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році навчального контенту та методики його використання. рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Ткаченко Т.Б. 

25 Разом з ІППО - розробка  навчальних курсів для вчителів 

«Використання  електронного контенту в навчально-виховному 

процесі. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

26 Впровадження системи відео конференцій з РУО та з міськими 

установами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту для 

підвищення ефективності комунікацій та керування у територіально 

розподілених установах та розширення можливостей для вирішення 

питань у віддаленому режимі. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Травень  

27 Разом з ІППО  розробити систему мотивації для Центрів ІКТ-

компететностей щодо виконання їх функцій та завдань. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

28 Разом з КУБГ розробити критерії сформованості ІКТ-

компететностей директорів ЗНЗ. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

29 Разом з ІППО - формування моделі підготовки вчителів до 

використання електронного контенту у навчально-виховному  

процесі.   

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Червень  
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30 З метою створення єдиного інформаційного середовища столиці в 

галузі освіти та здачі звітності до МОН  завершити  реалізацію 

проекту «Інформаційно-аналітична система» моніторингу освіти м. 

Києва у повному обсязі з впровадження її повної версії в 4 районах 

(Дніпровському, Оболонському, Подільському, Святошинському) - 

189 ЗНЗ. 

Закон України «Про 

інформацію»  

Закон України «Про 

електронні документи та 

електронний документообіг»  

Закон України «Про 

електронний цифровий 

підпис (зі змінами) «Про 

затвердження Порядку 

застосування електронного 

цифрового підпису органами 

державної влади, органами 

місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами 

та організаціями державної 

форми власності»  

Постанова КМУ від 28 

жовтня 2004 р. № 1453 

Червень-

серпень 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 
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31 Організаційно забезпечити впровадження елементів «Інформаційно-

аналітичної системи»  в закладах освіти Дніпровського, 

Оболонського, Подільського, Святошинського районах міста Києва з 

урахуванням необхідності побудови комплексної системи захисту 

інформації закладів та проведення комп’ютерного тестування знань 

школярів з використанням підсистеми «Тест». 

Постанова КМУ від 13 липня 

2011 р. № 752 “Про 

створення Єдиної державної 

електронної бази з питань 

освіти»  

Державна цільова програма 

впровадження у навчально-

виховний процес 

загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-

комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 

2015 р., (постанова КМУ 

№494 від 13.04.2011 р.) 

Червень-

липень 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Липень  

32 Разом з КУБГ розробити програму майстер-класів для  директорів 

ЗНЗ з питань ефективного впровадження ІКТ у навчально-виховний 

процес та формування ІКТ-компетентностей вчителів початкової 

школи. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

33 Провести комплекс організаційних заходів для забезпечення 

підключення  навчальних закладів до шкільного інформаційного 

простору «Моя освіта» http://my.osvita.net/ та використання порталу 

«Абітурієнт» http://zno.osvita.net/. 

Закон України «Про 

інформацію»  

Закон України «Про 

електронні документи та 

електронний документообіг»  

Закон України «Про 

електронний цифровий 

підпис (зі змінами) «Про 

затвердження Порядку 

застосування електронного 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 
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цифрового підпису органами 

державної влади, органами 

місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами 

та організаціями державної 

форми власності»  

Постанова КМУ від 28 

жовтня 2004 р. № 1453 

Постанова КМУ від 13 липня 

2011 р. № 752 “Про 

створення Єдиної державної 

електронної бази з питань 

освіти»  

Державна цільова програма 

впровадження у навчально-

виховний процес 

загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-

комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 

2015 р., (постанова КМУ 

№494 від 13.04.2011 р.) 

Серпень  

34 Разом з КУБГ розробити та провести майстер-клас для роз’яснення 

батькам необхідності формування в учнів початкових класів ІКТ-

компететностей. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

До 29 Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

35 Провести нараду-семінар зі спеціалістами РУО, відповідальними за 

інформатизацію з питань планування роботи на 2014-2015 

навчальний рік. (П9) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

 

36 

Сприяти організації та проведенню серпневої конференції вчителів 

інформатики міста. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Вересень  

37 Організація та проведення науково-педагогічної експертизи 

електронного навчального контенту з метою надання відповідних 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

Вересень-

грудень 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 
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грифів Міністерства та апробація розробленого контенту.   рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

38 Підготувати інформацію про інформатизацію загальноосвітніх 

навчальних закладів (П9). 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

39 Сприяти функціонуванню інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу освіти м. Києва.. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

 

Жовтень  

40 Провести навчальні семінари та забезпечити технічну підтримку 

функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

освіти м. Києва. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця (за 

графіком) 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Листопад  

41 Обмін досвідом щодо впровадження електронного навчального 

контенту в практику навчання. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Протягом 

місяця 

Войцехівський М.Ф., 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

42 Сприяти поновленню в мережі Інтернет інформаційного відео-архіву 

Департаменту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом 

місяця 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Грудень  

43 Популяризація та поширення педагогічного досвіду, набутого в 

результаті впровадження електронного навчального контенту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Наказ МОН    № 302 від 

01.04.11 «Про заходи щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту» 

Протягом 

місяця 

Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

44 Підготовка  плану  роботи  на 2015 рік.  До 20 Сніжко М.В., 
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Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Щоквартально  

45 Сприяти організації і проведенню навчання, курсів, семінарів, нарад, 

олімпіад, конференцій та круглих столів з питань використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-

виховному процесі (П9) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

46 Здійснення заходів з легалізації ком’пютерних програм. Лист Державного 

департаменту 

інтелектуальної власності 

МОНУ від 18.06.2010 №16-

06/3515 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

Протягом року 

47 Комп'ютеризація навчально-виховного процесу, управлінської 

діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

48 Забезпечення комп'ютерними програмами закладів та установ освіти. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

49 Створення системи технічного обслуговування програмно-апаратних 

засобів  навчання. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

50 Побудова телекомунікаційної інфраструктури навчальних закладів. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

51 Надання установам освіти швидкісного доступу до мережі Інтернет. Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

52 Забезпечення інформаційної безпеки освітніх ресурсів та даних, 

фільтрації несумісного з навчальним процесом  контенту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

53 Створення центрів інформаційної та науково-методичної підтримки 

використання ІКТ в навчально-виховному процесі. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

54 Створення системи веб-сайтів закладів та установ освіти. Міська цільова програма  Сніжко М.В., 
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«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

55 Створення сучасних електронних навчальних матеріалів і організація 

ефективного доступу до них через мережу Інтернет. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

56 Розвиток системи дистанційної підтримки навчання дітей з 

особливими потребами  та дітей, які перебувають на довготривалому 

лікуванні. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

57 Розгляд  листів, скарг, звернень  громадян,  депутатських запитів,  

робота з нормативними документами. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

58 Розвиток співробітництва з партнерами –  компаніями Майкрософт, 

Інтел, Тріолан. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

59 Впровадження технічних та організаційних заходів щодо розбудови 

нового електронного  порталу Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

60 Проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної 

техніки в ДНЗ та загальноосвітніх навчальних закладах I, I-II, I-III 

ступенів. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

61 Здійснювати інформаційну підтримку проведення заходів 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Зембицький Б.С., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

62 Забезпечити технічну підтримку висвітлюванню діяльності освітньої 

галузі через розміщення новин на порталі Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту. 

Розпорядження КМДА від 

12.07.2007 №888. 

Постанова Кабінету міністрів 

України від 04.01.2002 № 3 

«Про Порядок 

оприлюднення у мережі 

Інтернет інформації про 

діяльність органів 

виконавчої влади» 

 Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

63 Здійснення заходів для створення комплексних систем захисту 

інформації в локальній обчислюваній мережі Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту. 

Лист ДССЗЗІ України від 

11.11.2010 № 11/1-2389дск 

 Зембицький Б.С., 

Дзюба А.М. 
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64 Проводити наради-семінари зі спеціалістами РУО з питань 

інформатизації столичної освіти. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

65 Сприяти розробленню та впровадженню інвестиційних проектів в 

систему освіти міста Києва. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

66 Передача функції електронного запису дітей у ДНЗ м. Києва системі 

Дозвільних центрів КМДА. 

Постанова КМУ від 

13.04.2011  № 494 «Про 

затвердження Державної 

цільової програми 

впровадження у навчально-

виховний процес 

загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-

комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 

2015 року».    

 Програма "Інформаційно-

освітнє середовище 

навчальних закладів столиці" 

(2011-2015 р. р.) 

 Дзюба А.М. 

 

67 Технічна підтримка і доопрацювання програми запису у ДНЗ «Е-

запис». 

 Дзюба А.М. 

68 Технічна підтримка та навчання персоналу користуванню 

впровадженої у ДНЗ Києва  електронної  програми організації 

харчування у дошкільних навчальних закладах «Е-харчування». 

 Сніжко М.В., 

Ткаченко Т.Б. 

69 Здійснення безкоштовного підключення 100% загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва до мережі Інтернет 

високошвидкісними каналами зв’язку за технологією WI-FI, шляхом 

розміщення точок доступу. 

Програм «Освіта столиці. 

2011-2015 рр.».   

Протокол про наміри щодо 

співпраці між 

Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту та 

ТОВ «СНД» (компанія 

«Тріолан») від 31.10.13 р. 

 Сніжко М.В., 

Дзюба А.М., 

Ткаченко Т.Б. 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ  

Аналіз роботи за 2013 рік 

Управлінням економіки і фінансів  протягом 2013 року забезпечено  виконання завдань з фінансово-економічних питань по галузях 

«Освіта», «Фізична культура та спорт», «Соціальний захист та соціальне забезпечення», «Молодіжна політика» та відповідних галузевих 
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міських цільових програм «Освіта Києва. 2011-2015р.р.», «Київ-спортивний на 2011-2015 роки», «Підтримка сім’ї та молоді», «Соціальне 

партнерство 2011-2015 роки» тощо. 

 У межах повноважень головного розпорядника коштів проводилась робота щодо фінансового забезпечення закладів і установ, що 

входять до сфери управління Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. За програмно-цільовим методом бюджетування здійснювалось 

формування бюджетних запитів до проекту бюджету, складання економічно обґрунтованих розрахунків, кошторисів та планів асигнувань, 

складання відповідної фінансової документації, своєчасне та якісне складання фінансової та статистичної звітності, підготовка аналітичних та 

інформаційних матеріалів з фінансово-економічних питань у сфері освіти, сім’ї, молоді та спорту.  

Для своєчасного отримання фінансування надавались необхідні фінансові документи до Департаменту фінансів  та  до Головного 

управління державної казначейської служби України у місті Києві. Для більш ефективного використання бюджетних коштів здійснювався 

перерозподіл коштів відповідно до потреб та вносились відповідні зміни до кошторису доходів та витрат. 

 Протягом року забезпечено фінансово-економічний супровід міських цільових програм, виконання яких покладено на Департамент: 

«Інформатизація та комп’ютеризація навчальних закладів», «Набори першокласникам», «Оздоровлення», «Проведення Новорічних та 

Різдвяних свят», тощо. Постійно готувалась та надавалась інформація про хід виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Києва по галузі «Освіта» та інших регіональних програм. 

 Проводилась координація роботи управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, навчальних закладів та установ 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, професійно-технічних навчальних  закладів  і  установ з питань економіки, 

бюджету, планування, фінансування, організації праці і заробітної плати, мережі, штатних нормативів, статистики. Постійно проводились 

наради-семінари з керівниками економічних груп із зазначених питань. 

В повному обсязі опрацьовані матеріали та підготовлені зведені звіти відповідно до Плану статистичних робіт Міністерства освіти і 

науки України по установах освіти на 2013 рік. Звіти були складені якісно та своєчасно надавались до Міністерства освіти і науки України, до 

Головного управління статистики у м. Києві та до Департаменту фінансів. По зведеним даним зазначених звітів підготовлені аналітичні 

матеріали щодо мережі та контингенту учнів у 2013/2014 навчальному році. Всього протягом 2013 року  виконано  58 основних статистичних 

звітів та 32 додаткових.. 

Протягом року управлінням економіки і фінансів розглянуто значна кількість звернень від органів виконавчої влади, громадських 

об'єднань, підприємств, організацій та громадян з економічних і фінансових питань          та надано відповіді у межах компетенції. 

 На постійному контролі трималось питання ефективного та цільового використання бюджетних коштів, станом фінансової дисципліни, 

виплати заробітної плати, споживання і розрахунків за енергоносії та стану фінансування. 

Пріоритетні питання на 2014 рік. 

1. Здійснення постійного контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів по галузі «Освіта», “Фізична культура 

і спорт” та “Молодіжна політика” м. Києва. 

2. Вишукування фінансових можливостей  для підвищення соціального рівня працівників освітньої галузі м. Києва., галузі “Фізична культура 

і спорт” та “Молодіжна політика”. 

3. Проведення своєчасного фінансування загальноміських програм, передбачених програмами «Освіта столиці. 2011-2015 роки», “Київ 

спортивний: на 2011-2015 роки”, “Сім'я та молодь на 2012-2016 роки”, “Соціальне партнерство на 2011-2015 роки”, “Оздоровлення та 

відпочинку дітей міста Києва”.  
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№ 

п/п 

 

Назва заходу 

На виконання 

якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

 

Термін 

 

 

 

Відповідальні 

 

Січень 

1 Складання розподілу показників зведених кошторисів доходів та 

видатків на 2014 рік.  

 До 10 Колесникова С.Ю.,  

Кожеурова Л.М. 

2 Складання зведеного кошторису доходів та видатків спеціального 

фонду міського бюджету. 

 До 10 Кожеурова Л.М. 

 

3 Складання зведених та індивідуальних кошторисів доходів та 

видатків,  загального фонду міського бюджету.  

 До 10 

 

Кожеурова Л.М. 

 

4 Інформувати КМДА про виконання плану соціально-економічного 

розвитку міста Києва по галузі “Освіта” за 2013 р. 

 До 10 Саввін С.С., 

Стрелко В.О. 

5 Інформувати КМДА про виконання плану соціально-економічного 

розвитку міста Києва по галузі “Молодіжна політика” за 2013 р. 

 До 10 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

6 Інформувати КМДА про виконання плану соціально-економічного 

розвитку міста Києва по галузі “Фізична культура і спорт” за 2013 р. 

 До 10 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

7 Складання мережі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту і 

по розпорядникам бюджетних коштів для Головного управління  

Державної казначейської служби України у м. Києві, Департаменту 

фінансів на 2014 рік. 

 До 10 Гальчиська О.О. 

 

8 Складання тарифікаційного списку працівників апарату 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту на 2014 рік. 

 До 10 Кожеурова Л.М. 

9 Складання штатного розпису працівників Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту на 2014 рік. 

 До 10 Кожеурова Л.М., 

Сорока О.В. 

10 Підготовка наказів з фінансових питань.  До 10 Кожеурова Л.М. 

11 Перевірка правильності складання тарифікаційних списків та 

штатних розписів з 01 січня 2014 року по установам освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

 До 10 Сорока О.В. 

12 Перевірка правильності складання тарифікаційних списків та 

штатних розписів з 01 січня 2014 року по установам фізичної 

культури і спорту комунальної власності територіальної громади     

м. Києва. 

 До 10 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 
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13 Перевірка правильності складання тарифікаційних списків та 

штатних розписів з 01 січня 2014 року по установам молодіжної 

політики комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

 До 10 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

 

14 Складання звітів:  

-Ф.3 профтех;  

-Ф.8-В-профтех. 

Наказ Держкомстату 

України і МОНУ від 

03.08.00 № 259/364 та від 

23.07.99№ 264 

До 11 Кухтюк Л.М. 

15 Формування фактичної структури заробітної плати по галузі 

«Освіта» за 2013 рік. 

 До 11 Кожеурова Л.М., 

Сорока О.В. 

Гальчинська О.О. 

16 Формування фактичної структури заробітної плати по галузі 

«Молодіжна політика» за 2013 рік. 

 До 11 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

Даниліна Т.В. 

17 Формування фактичної структури заробітної плати по галузі 

«Фізична культура і спорт» за 2013 рік. 

 До 11 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

18 Виконання Територіальної угоди між виконавчим органом Київської 

міської ради (Київською міською державною адміністрацією), 

Об’єднанням організацій роботодавців м. Києва «Федерація 

роботодавців м. Києва» та Об’єднанням профспілок, організацій 

профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» на 2014-

2015 роки». 

 До 18 Саввін С.С., 

Стрелко В.О. 

19 Складання звіту: Ф.2-ТР (автотранспорт). 

 

Згідно плану 

статистичних 

робіт  ДОМНС 

До 19 Кухтюк Л.М. 

20 Підготовка та аналіз даних про стан розрахунків за електроенергію, 

природний та скраплений газ, тверде паливо, житлово-комунальні 

послуги  (щомісячно). 

 До 19 Баварі Л.О., 

Даниліна Т.В. 

 

21 Складання звіту: Ф.6-ПВ за 2013 рік. Наказ МОНУ         від 

04.10.2004             № 535 

До 20 

Річний 

Баварі Л.О. 

22 Розробка  розрахунків  та обґрунтування до бюджетних призначень 

по апарату ДОМНС. Складання  кошторису витрат, плану 

асигнувань  та відповідної казначейської документації (п-1). 

 До 20 Кожеурова Л.М. 
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23 Направити до районних державних адміністрацій міста та відділень 

державного казначейства у районах визначену вартість набору 

харчування по дитячих дошкільних  закладах. 

 До 21 

 

Колесникова С.Ю. 

 

 

24 Розробка розрахунків та обґрунтування до бюджетних призначень 

установ освіти міського підпорядкування та підрозділів ДОМНС (п-

1). 

 

 

 

До 21 

 

 

Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О. 

 

25 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах  (Ф. 3-2). Наказ Мінфіну України 

1998 р. 

До 23 Безіна О.В. 

 

26 Складання звіту: ф.1-ДБШ згідно плану статистичних робіт 

Міністерства освіти і науки України.  

Лист МОНУ від 

04.12.2007 № 1/9-733 

До 25 Прохоренко С.В. 

 

27 Провести аналіз використання коштів установами міського 

підпорядкування за 2013 рік (п-1). 

 До 26 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М. 

 

28 Звіт по показниках бюджетних програм за 2013 рік по Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту та установах освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Києва. 

Наказ МФУ До 26 Кожеурова Л.М., 

Колеснікова С.Ю., 

Кононенко Н. С. 

29 Звітування про проведення рейтингової оцінки діяльності управлінь 

освіти РДА за 2013 рік. 

Розпорядження КМДА від 

11.03.11№ 346 зі змінами 

Постанова КМУ від 

09.06.11№ 650 

До 30 Колесникова С.Ю. 

 

30 Затвердження наказів, паспортів бюджетних програм та розробка 

паспортів бюджетних програм на 2014 рік 

Наказ Мінфіну від 

09.07.2010 №679 

До 30 Колесникова С.Ю., 

Кожеурова Л.М., 

Кононенко Н. С. 

31 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. Складання довідок про зміни до 

розподілу показників  зведених планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету на 2014 рік.  

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02. № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

 

32 Складання звіту про виконання програми «Освіта Києва 2011-

2015р.р» за програмно-цільовим методом та складання фінансового 

звіту за 2013 рік за програмно-цільовим методом. 

Наказ Міністерства 

            фінансів 

До 31 Колеснікова С.Ю., 

Кожеурова Л.М. 

 

33 Складання звіту про виконання програми «Київ спортивний: на 

2011-2015 роки» за програмно-цільовим методом та складання 

фінансового звіту за 2013 рік за програмно-цільовим методом. 

             Наказ Міністерства 

             фінансів 

До 31 Ганза С.В. 

Пилипчук Н.А. 
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34 Складання звіту про виконання програми «Сім'я та молодь на 2012-

2016 роки» за програмно-цільовим методом та складання 

фінансового звіту за 2013 рік за програмно-цільовим методом. 

           Наказ Міністерства 

фінансів 

До 31 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В. 

35 Інформувати КМДА про виконання Державної програми соціально-

економічного розвитку міста Києва на період до 2015 року (галузь 

“Освіта”). 

Розпорядження КМДА До 31 Саввін С.С.,  

Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

36 Інформувати КМДА про виконання Державної програми соціально-

економічного розвитку міста Києва на період до 2015 року (галузь 

“Фізична культура і спорт” та “Молодіжна політика”). 

Розпорядження КМДА До 31 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

37 Розрахувати  грошові норми на безплатне одноразове харчування 

учнів і студентів із числа дітей-сиріт. 

 До 31 Колеснікова С.Ю. 

 

38 Провести аналіз річних звітів по виконанню кошторисів витрат 

фінансового стану професійних училищ. 

 До 31 Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

39 Звіт з праці за 2013 рік (Звіт 1-ПО освіта) річний. 

 

Наказ МОНУ                від 

23.10.2000 р.  № 605 

До 31 

 

Баварі Л.О., 

Гальчинська О.О. 

40 Фінансування професійних училищ міста з Державного бюджету, 

виділення дотацій на харчування дітей – сиріт з міського бюджету. 

 До 31 Безіна О.В., 

Дзема М.О. 

41 Скласти узагальнений список підприємств (установ, організацій), які 

подають звітність про чисельність, фонд оплати праці робітників та 

службовців за 2013 рік. 

Наказ Держкомстату 

України від 22.11.2000     

№ 374 

До 31 

Річний 

Гальчинська О.О. 

 

 

Лютий 

42 Звітування про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

22.04.05 р №318 «Про удосконалення механізму виплати заробітної 

плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної 

допомоги». 

 До 05 Баварі Л.О., 

Гальчинська О.О. 

 

43 Складання звіту: Ф. 1 – ДБШ Лист МОНУ від 

04.12.2007 №1/9-733 

До 06 Прохоренко С.В. 

 

44 Складання звіту: Ф. 1 – житлофонд. Наказ Держкомстату 

України від 17.06.2003 

№182 

До 15 

Прохоронко С.В. 

45 Скласти розрахунки по фінансуванню ПТНЗ на 2014рік. 

 

Державний бюджет 

України на 2008 рік 

До 14 Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

46 Складання звіту Ф.1-ПЗ (зведена) позашкільних навчальних закладів 

комунальної та приватної форми власності. 

Лист МОНУ від 

04.12.2007 №1/9-733 

До 15 Прохоренко С.В. 
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47 Скласти зведену таблицю показників з праці за 2013 рік по 

професійно – технічним закладам. 

Наказ МОНУ від 23.10.02  

№ 605 

До 21 Безіна О.В. 

 

48 Провести аналіз використання коштів районними управліннями 

освіти за 2013 рік та підготувати матеріали на колегію ДОМНС (п-1).  

До 25 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Колесникова С.Ю. 

49  Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС.  До 28 Кожеурова Л.М., 

Гаврищук О.В. 

50 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку  м. Києва 

галузь „Освіта” в частині фінансово-економічних питань. 

 До 28 Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

51 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку  м. Києва 

галузь „“Фізична культура і спорт” та “Молодіжна політика” в 

частині фінансово-економічних питань. 

  Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

52 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. Складання довідок про зміни до 

розподілу показників  зведених планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету на 2014 рік. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02. № 57 

До 28 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

 

53 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача 

професійним училищам. 

 До 28 Кухтюк Л.М. 

Березень 

54 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О., 

Безіна О.В. 

55 Складання змін до розподілу показників зведених кошторисів 

доходів та видатків та зведених планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету на 2014 рік. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

 

56 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача 

професійним училищам. 

 До 31 Кухтюк Л.М. 

57 Звітування про виконання Генеральної угоди між Кабміном, 

Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими 

профспілками та об’єднанням за І квартал 2014 р.  

 До 07 Саввін С.С.,  

Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

Квітень 

58 Внесення змін до наказу паспортів бюджетних програм та складання 

звіту про виконання паспортів бюджетних програм на 2014 рік. 

Наказ Мінфіну від 

09.07.2010 № 679 

До10 Колесникова С.Ю., 

Кожеурова Л.М., 

Кононенко Н. С. 
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59 Звітування про виконання Територіальної угоди між виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією), Об’єднанням організацій роботодавців м. Києва 

«Федерація роботодавців м. Києва» та Об’єднанням профспілок, 

організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада 

профспілок» на 2014-2015 роки». 

 До 10 Саввін С.С.,  

Стрелко В.О. 

60 Узгодження  форм бухгалтерського звіту. Згідно плану 

статистичних робіт  

МОНУ 

До 11 Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

61 Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та 

контингентах освіти за І кв.2014 р. 

 До 12 Кожеурова Л.М., 

Сорока О. В., 

Гальчинська О.О. 

62 Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та 

контингентах фізичної культури та спорту за І кв.2014 р 

 До 12 Ганза С.В., 

Пилипчук Н.А 

63 Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та 

контингентах молодіжної політики за І кв.2014 р. 

 До 12 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В 

64 Провести аналіз використання коштів установам освіти міського 

підпорядкування та районними управліннями освіти в 2014 року     

(п-1). 

 До 26 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М. 

65 Підготувати показники розвитку установ освіти міста Міністерству 

освіти України та Департаменту економіки і інвестицій. 

 У термін 

встановлений 

МОНУ та 

розпорядженням 

КМДА 

Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М. 

66 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва 

галузь „Освіта” в частині фінансово-економічних питань. 

 До 30 Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

67 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва 

галузь „Фізична культура і спорт” в частині фінансово-економічних 

питань. 

 До 30 Ганза С.В., 

Пилипчук Н.А 

68 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва 

галузь „Молодіжна політика” в частині фінансово-економічних 

питань. 

 До 30 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В 

69 Інформувати КМДА про виконання Державної програми соціально-

економічного розвитку міста Києва на період до 2015 року (система 

“Освіта”). 

Розпорядження КМДА До 30 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 
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70 Розрахунок грошових норм на безплатне одноразове харчування 

учнів і студентів із числа дітей-сиріт. 

 До 30 Колеснікова С. Ю. 

Травень 

71 Фінансування видатків за програмою „Набори першокласникам”    

(п-3). 

 До 31 Сорока О.В. 

72 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О., 

Ганза С.В. 

73 Складання змін до розподілу показників зведених кошторисів 

доходів та видатків на 2014 рік. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

 

74 Складання довідок про зміни до розподілу показників зведених 

планів асигнувань із загального фонду державного бюджету на 2014 

рік по Управління Державного казначейства м. Києва. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02. № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

 

75 Провести відповідні розрахунки та підготувати кошториси витрат по 

проведенню оздоровлення школярів міста влітку 2014 року. 

 До 31 Колеснікова С. Ю., 

Сорока О.В. 

Червень 

76  Складання проекту бюджетних пропозицій на 2015 рік по формам 

КМДА 

 До 30 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М. 

77 Фінансування видатків за програмою «Освіта Києва.2011-2015рр.” 

по проектам «Здоров’я через освіту», «Київський підручник», 

«Обдарованість» (п-3) 

 До 30 Гальчинська О.О., 

Колеснікова С. Ю. 

78 Підготовка поточних інфіормаційних матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва (галузь „Освіта”) в частині 

фінансово-економічних питань. 

 До 30 Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

79 Підготовка поточних інфіормаційних матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва (галузь „Фізична культура і спорт, 

“Молодіжна політика”) в частині фінансово-економічних питань). 

 До 30 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В. 

 

80 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 30 Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О. 

Безіна О.В. 

81 Аналіз актів-звірок по комунальним послугам та складання 

зведеного реєстру по комунальним послугам по галузі «Освіта». 

 До 30 Безіна О.В., 

Баварі Л. О. 
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82 Складання довідок про зміни до розподілу показників зведених 

планів асигнувань із загального фонду державного бюджету на 2014 

рік.  

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02. № 57 

До 30 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

 

83 Фінансування видатків за програмою„Освіта столиці 2011-2015р.р. 

”По проектам „Позашкільна освіта”, «Модернізація матеріально-

технічної бази освіти» (п-3). 

 До 30. Колеснікова С. Ю. 

84 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача 

професійним училищам. 

 До 30 Кухтюк Л.М. 

85 Складання проекту бюджетної пропозиції на 2015 рік по формам 

Київської міської державної адміністрації. 

 До 30 Дзема М.О., 

Безіна О.В., 

Колесникова С.Ю., 

Кожеурова Л.М., 

Сорока О.В. 

Липень 

86 Звітування про стан виконання заходів КМДА по виконанню 

програми “Стратегія подолання бідності”. 

Розпорядження КМДА До 10 Кожеурова Л.М. 

87 Внесення змін до наказу паспортів бюджетних програм та складання 

звіту про виконання паспортів бюджетних програм на 2014 рік. 

Наказ Мінфіну від 

09.07.2010 № 679 

До 10 Колесникова С.Ю., 

Кожеурова Л.М., 

Кононенко Н. С. 

88 Узгодження  форм бухгалтерського звіту. Згідно  плану 

статистичних робіт  

МОНМСУ 

До 11 Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

89 Складання аналітичних матеріалів, збір і зведення інформації щодо 

окремих показників по штатах закладів і установ освіти. 

 До 12 Сорока О.В. 

 

90 Збір і зведення інформації про окремі показники виконання бюджету 

по видатках на освіту за І півріччя 2014 р. 

 До 12 Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О., 

Сорока О.В. 

91 Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та 

контингентах освіти.  

 До 12 Кожеурова Л.М., 

Сорока О.В. 

92 Складання та подання зведеного звіту з праці 1-ПВ.  До 13 Баварі Л.О. 

93 Ф.6-В –профтех.  До 15 Кухтюк Л.М. 

94 Підготовка фактичної структури заробітної плати працівників 

установ комунальної власності територіальної громади м. Києва. 
 

До 20 

 

Сорока О.В., 

Даниліна Т.В. 

95 Про проведення торгів (тендерів) Ф. 1-торги (тендери). Наказ Держкомстату 

України від 29.11.00          

До 21 Безіна О.В. 
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№ 386 

96 Направити до районних державних адміністрацій міста та виділень 

державного казначейства у районах визначену вартість набору 

харчування по дитячих дошкільних  закладах. 

 До 21 Колесникова С.Ю. 

 

97 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах (Ф. 3-2). Наказ Мінфіну України 

1998 р. 

До 23 Безіна О.В., 

Сорока О.В. 

98 Нарада-семінар з заступниками начальників з економічних питань та 

керівниками економічних груп районних управлінь освіти (п-1). 

 До 26 Саввін С.С.  

99 Звіт по показниках бюджетних програм за 2013 рік по Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту та установах освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Києва. 

Наказ МФУ До 26 Кожеурова Л.М., 

Колеснікова С.Ю., 

Кононенко Н. С. 

100 Фінансування видатків за програмою „Освіта Києва. 2011-2015 рр.”  

(п-3). 

 До 31 Гальчинська О.О., 

Сорока О.В. 

102 Фінансування видатків за програмами “Київ спортивний: на 2011-

2015 роки”, “Сім'я та молодь на 2012-2016 роки”, “Соціальне 

партнерство на 2011-2015 роки”, “Оздоровлення та відпочинку дітей 

міста Києва на 2010-2013 роки”.  

 До 31 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В., 

Пилипчук Н.А. 

 

103 Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС.   Кожеурова Л.М. 

104 Підготовка наказів  з фінансових питань.  До 31 Кожеурова Л.М. 

105 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва 

(галузь „Освіта” в частині фінансово-економічних питань). 

 До 31 Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

106 Підготовка поточних інфіормаційних матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва (галузь „Фізична культура і спорт, 

“Молодіжна політика”) в частині фінансово-економічних питань). 

 До 31 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В., 

Пилипчук Н.А. 

107 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Даниліна Т.В. 

108 Складання  змін до розподілу показників зведених кошторисів 

доходів та видатків на 2014 рік. Складання довідок про зміни до 

розподілу показників  зведених планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету на 2013 рік. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О., 

Даниліна Т.В. 

 

109 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача 

професійним училищам. 

 До 31 Кухтюк Л.М. 

110 Інформувати КМДА про виконання Державної програми соціально-

економічного розвитку міста Києва на період до 2015 року (система 

Розпорядження КМДА До 31 Саввін С.С., 

Колесникова С.Ю., 
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“Освіта”). Кожеурова Л.М. 

111 Розрахувати  грошові норми на безплатне одноразове харчування 

учнів і студентів із числа дітей-сиріт. 

 До 31 Колесникова С.Ю. 

 

112 Провести розрахунки проекту бюджету по на 2015 рік. 

 

 До 31 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Колесникова С.Ю., 

Кожеурова Л.М., 

Сорока О.В. 

113 Складання бюджетних пропозицій на 2014 рік згідно форми 

Міністерства освіти і науки України по ПТНЗ, НМК, БХТТ, ЦБ. 

 До 31 Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

114 Підготовка матеріалів до проекту програми соціально-економічного 

розвитку м. Києва на 2015 р. (галузь «Освіта»). 

 До 31 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

115 Підготовка матеріалів до проекту програми соціально-економічного 

розвитку   м. Києва на 2015 р. (галузь «Фізична культура і спорт», 

Молодіжна політика”). 

 До 31 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

 

Серпень 

116 Звірка  бюджетних  призначень  установ освіти міського 

підпорядкування у бухгалтерській звітності поточного місяця 

Ф.2,Ф.4. 

 До 10 Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О. 

117 Провести аналіз використання коштів ПТНЗ міста за І півріччя 2014 

р. (п-1). 

 До 16 Дзема М.О., 

Гальчинська О.О. 

118 Підготувати інформацію Міністерству освіти і науки України  про 

початок навчального року. 

 30 Саввін С.С., 

Прохоренко С.В. 

119 Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС.   Кожеурова Л.М. 

120 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Ганза С.В. 

121 Складання  змін до розподілу показників зведених кошторисів 

доходів та видатків на 2014 рік. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

 

Вересень 

122 Збір аналітичного матеріалу по виконанню загальноміських програм 

районами міста Києва, фінансуванню зміцнення матеріально-

 03 

10 

Гальчинська О.О.,  

Кононенко Н. С., 
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технічної бази навчальних закладів та виконанню основних 

загальноосвітніх заходів по районних управліннях освіти м. Києва. 

28 Сорока О.В. 

123 Складання звіту ф. ЗНЗ-1, Ф.ЗНЗ- 1 (інші відомства). Лист МОНУ від 

04.12.2007 № 1/9-733 

До 20 Прохоренко С.В., 

Гальчинська О.О. 

124 Перевірка тарифікаційних списків установ  міського 

підпорядкування. 

 До 30 Кожеурова Л.М., 

Сорока О.В., 

Гальчинська О.О. 

125 Складання  змін до розподілу показників зведених кошторисів 

доходів та видатків на 2014 рік. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 30 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

126 Складання довідок про зміни до розподілу показників  зведених 

планів асигнувань із загального фонду державного бюджету на 2014 

рік по Управління Державного казначейства   м. Києва.  

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02. № 57 

До 30 Безіна О.В., 

Гальчинська О.О. 

 

127 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача 

професійним училищам. 

 До 30 Кухтюк Л.М. 

128 Розробити мережу установ освіти у розрізі районних управлінь 

освіти та установ міського підпорядкування до проекту бюджету на 

2015 рік та подати Головному фінансовому управлінню. 

 У терміни, 

передбачені 

розпорядженням 

КМДА 

Прохоренко С.В., 

Гальчинська О.О., 

Сорока О.В. 

Жовтень 

129 Складання звіту  Ф.ЗНЗ-1 (інші відомства). 

 

Лист МОНУ від 

04.12.2007 №1/9-733 

До 01 Прохоренко С.В. 

 

130 Складання звіту  Ф.76-РВК (ЗНЗ без спеціальних шкіл-інтернатів, 

закладів приватної форми власності, закладів інших міністерств 

(відомств) – один зведений і окремо по кожному міністерству 

(відомству ), загальноосвітні школи-інтернати), школи соціальної 

реабілітації та інші, що фінансуються з Державного бюджету .  

Лист МОНУ від 

04.12.2007 №1/9-733 

До 05 Прохоренко С.В. 

 

131 Звітування про стан виконання заходів КМДА по виконанню 

програми “Стратегія подолання бідності”. 

Розпорядження КМДА До 10 Кожеурова Л.М. 

132 Розрахувати середню вартість харчування в дошкільних закладах 

міста. 

 До 20 Колесникова С.Ю. 

 

133 Направити до районних державних адміністрацій міста та відділень 

державного казначейства у районах визначену вартість набору 

харчування по дитячих дошкільних  закладах. 

 До 21 Колесникова С.Ю. 

 

134 Складання звіту Ф.Д-9 (школи-інтернати, приватних закладів, 

заклади інших відомств ). 

Лист МОНУ від 

04.12.2007 №1/9-733 

До 23 Прохоренко С.В. 
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135 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах (Ф. 3-2). 

 

Наказ Мінфіну України 

1998 р. 

До 23 Сорока О.В., 

Гальчинська О.О. 

136 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва 

(галузь „Освіта” в частині фінансово-економічних питань). 

 До 31 Колесникова С.Ю., 

Кожеурова Л.М. 

137 Підготовка поточних інфіормаційних матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва (галузь „Фізична культура і спорт, 

“Молодіжна політика”) в частині фінансово-економічних питань). 

 До 31 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В., 

Пилипчук Н.А. 

138 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В., 

Пилипчук Н.А. 

139 Інформувати КМДА про виконання Державної програми соціально-

економічного розвитку міста Києва на період до 2015 року (система 

“Освіта”). 

Розпорядження КМДА До 31 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

140 Розрахувати  грошові норми на безплатне одноразове харчування 

учнів і студентів із числа дітей-сиріт. 

 До 31 Колесникова С.Ю. 

 

141 Провести аналіз квартальних звітів по використанню бюджетних 

коштів та фінансового стану установ освіти міського 

підпорядкування та квартальних звітів районних управлінь освіти у 

розрізі статей видатків за 9 місяців 2014 року. (п-1) 

 До 31 Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М. 

 

Листопад 

142 Ф.83-РВК (денні ЗНЗ, школи-інтернати, ВСШ, приватні, інші 

відомства). 

Лист МОНУ від 

04.12.2007 № 1/9-733 

До 13 Прохоренко С.В. 

 

143 Складання звіту: Ф.Д-6 (ЗНЗ – денні, державні, відомчі, приватні). Лист МОНУ від 

04.12.2007 № 1/9-733 

До 27 Прохоренко С.В. 

 

144 Розробити проект бюджету (бюджетний запит) по установах освіти 

міського підпорядкування на 2015 рік в розрізі статей видатків та 

проект бюджету по освіті в цілому по місту. 

 Згідно 

розпорядження 

КМДА 

Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О., 

Сорока О.В., 

Кононенко  Н. С. 

145 Розробити пропозиції до проекту бюджету по капітальним видаткам 

на 2015 рік (по районам та закладам підпорядкованим ДОНМС). 

Згідно розпорядження 

КМДА 

 Кононенко  Н. С. 

146 Розробити проект бюджету (бюджетний запит) по установах 

фізичної культури і спорту та молодіжної політики міського 

підпорядкування на 2015 рік в розрізі статей видатків.  

 Згідно 

розпорядження 

КМДА 

Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

147 Скласти зміни до розподілу показників зведених кошторисів доходів Наказ Мінфіну від До 30.11 Безіна О.В. 
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та видатків на 2015 рік. 28.01.02 № 57 

148 Корегування проектів кошторисів витрат професійним училищам 

міста з розрахунками (бюджетна пропозиція на 2015 рік). 

 У терміни 

встановлені 

МОНУ 

Безіна О.В., 

Дзема М.О. 

149 Розробити проект бюджету (бюджетний запит) по Апарату ДОМНС 

на 2015 рік в розрізі статей видатків. 

Згідно розпорядження 

КМДА 

 Кожеурова Л.М. 

Грудень 

150 Складання звіту: Ф.Д-5,6,7,8,9 (денних ЗНЗ комунальної форми 

власності, закладів державної форми власності, закладів інших 

відомств, закладів приватної форми власності).  

Лист МОНУ від 

04.12.2007 № 1/9-733 

До 05 Прохоренко С.В. 

 

151 Складання тарифікаційних списків та штатних розписів з 01 грудня 

2014 року по закладах міського підпорядкування. 

 До 10 Сорока О.В., 

Ганза С.В. 

152 Складання штатного розпису працівників Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту на 01.12. 2014. 

 До 10 Кожеурова Л.М. 

153 Складання звіту: Ф.1-ЗСО. Наказ Головного 

управління статистики    

м. Києва  від 08.07.97       

№ 170 

До 25 Прохоренко С.В., 

Кухтюк Л.М. 

154 Скласти зведену відомість по фінансуванню установ освіти міського 

підпорядкування на 2015 рік в розрізі кодів економічної 

класифікації. 

 До 27 Кожеурова Л.М., 

Сорока О.В., 

Гальчинська О.О. 

155 Скласти зведену відомість по фінансуванню установ фізичної 

культури і спорту та молодіжної політики міського підпорядкування 

на 2014 рік в розрізі кодів економічної класифікації. 

 До 27 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В., 

Пилипчук Н.А. 

156 Фінансування видатків за програмою „Новорічні свята 2015 року”, 

програми «Освіта столиці.2011-2015р.р.», проект «Здоров’я через 

освіту»  (п-3). 

 До 31 Гальчинська О.О., 

Сорока О.В 

157 Фінансування видатків за програмою „Освіта Києва. 2011-2015 р.р.”   До 31 Саввін С.С., 

Гальчинська О.О., 

Сорока О.В 

158 Фінансування видатків за програмами “Київ спортивний: на 2011-

2015 роки”, “Сім'я та молодь на 2012-2016 роки”, “Соціальне 

партнерство на 2011-2015 роки”, “Оздоровлення та відпочинку дітей 

міста Києва на 2010-2013 роки”.  

 До 31 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

 

159 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва   До 31 Кожеурова Л.М., 
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(галузь „Освіта”, в частині фінансово-економічних питань). Стрелко В.О. 

160 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування Складання довідок про зміни до 

розподілу показників  зведених планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету на 2015 рік. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 

Кухтюк Л.М. 

 

161 Основні показники проекту програми соціально – економічного та 

культурного розвитку освіти м. Києва (галузь „Фізична культура і 

спорт”,  “Молодіжна політика” в частині фінансово-економічних 

питань). 

 До 31 Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

 

162 Основні показники проекту програми соціально – економічного та 

культурного розвитку м. Києва (галузь „Освіта” в частині фінансово-

економічних питань). 

 До 31 Саввін С.С.,  

Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

163 Скласти кошториси витрат по установах освіти міського 

підпорядкування на 2015 рік. Скласти кошториси витрат 

професійних училищ із розрахунками (лімітні довідки, плани 

асигнувань, додаток до плану асигнувань). 

 До 31 Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О. 

Сорока О.В. 

164 Скласти кошториси витрат по установах фізичної культури і спорту 

та молодіжної політики на 2014 рік. Скласти кошториси витрат  із 

розрахунками (лімітні довідки, плани асигнувань, додаток до плану 

асигнувань). 

 До 31 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В., 

Пилипчук Н.А. 

165 Скласти уточнений розрахунок по заробітній платі щодо показників 

до проекту бюджету на 2015 рік по  галузі «Освіта». 

 До 31 Дзема М.О., 

Безіна О.В., 

Кожеурова Л.М., 

Сорока О.В 

166 Скласти уточнений розрахунок по заробітній платі щодо показників 

до проекту бюджету на 2015 рік по  галузі «Фізична культура і 

спорт». 

 До 31 Ганза С.В., 

Пилипчук Н.А., 

Шевчук В.А., 

Гаврищук О.В. 

167 Скласти уточнений розрахунок по заробітній платі щодо показників 

до проекту бюджету на 2015 рік по галузі «Молодіжна політика». 

 До 31 Ганза С.В., 

Даниліна Т.В. 

168 Провести розрахунки до програми «Оздоровлення школярів міста» 

(зимове). 

 До 31 Колеснікова С. Ю. 

Загальні питання 

169 Проведення фінансування установ міського підпорядкування та 

підрозділів ДОМНС, загальноміських заходів та програм згідно 

Наказ  Мінфіну Протягом 

місяця 

Саввін С.С.,  

Кожеурова Л.М. 
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заявок. 

170 Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС.  Щомісячно Кожеурова Л.М. 

171 Підготовка даних про стан розрахунків за електроенергію, 

природний та скраплений газ, тверде паливо, житлово-комунальні 

послуги зв’язку (щомісячно). 

 До 1 числа Баварі Л. О., 

Даниліна Т.В. 

172 Постійний контроль за ефективним використанням бюджетних 

коштів установ та закладів освіти міста. 

 

 Протягом року Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Колесникова С.Ю., 

Сорока О. В. 

173 Контроль оплати за спожиті енергоносії в установах та закладах.  Протягом року Баварі Л. О. 

174 Контроль виконання програм: підготовка закладів освіти до нового 

навчального та осінньо-зимового періоду (по районам та закладам 

підпорядкованим ДОНМС). 

 Протягом року 

 

Кононенко Н. С. 

175 Постійний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати та 

відпускних  працівникам установ та закладів  міста. 

 Протягом року Кожеурова Л.М., 

Баварі Л.О. 

176 Складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та 

звітування. 

 Щоквартально Кожеурова Л.М., 

Колеснікова Л.М., 

Кононенко Н. С. 

177 Наради-семінари з фінансовими службами районних управлінь 

освіти та установ освіти міського підпорядкування. 

 Щомісячно Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Колеснікова С.Ю. 

178 Організаційне забезпечення проведення наради-семінару.   Колесникова С.Ю. 

179 Розгляд листів та скарг громадян з питань праці та заробітної плати, 

штатних нормативів. 

 Протягом року Саввін С.С., 

Колесникова С.Ю. 

180 Надання практичної допомоги в організації фінансово-економічної 

роботи професійних училищ міста, контроль за ефективним 

використанням бюджетних та спеціальних коштів, виплатою 

заробітної плати та оплату за енергоносії профтехучилищами міста. 

 Протягом року Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

181 Корегування бюджетних асигнувань установ  міського 

підпорядкування. 

 Щоквартально Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О. 

182 Надання інформації про контингент учнів професійних училищ 

міста. 

 Протягом року Кухтюк Л.М. 

Щомісячно  
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183 Виконання програми “Наука” (складання необхідної документації, 

проведення   фінансування та контроль використання коштів). 

Програма “Наука”. Протягом місяця Колесникова С.Ю. 

184 Контроль виплати заробітної плати по установам та закладам           

м. Києва. 

 
До 30 числа 

Баварі Л.О., 

Ганза С.В. 

185 Складання звіту з праці 1-ПВ місячний (Прийом звітів від установ та 

закладів освіти, зведення зазначених звітів, виведення середньої 

заробітної плати). 

  

Наказ Держкомстату 

України від 28.09.2001               

№ 398 

До 14 числа Баварі Л.О. 

 

186 Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС.  Протягом місяця Кожеурова Л.М. 

 

187 Аналіз та виконання програм: підготовка закладів освіти до нового 

навчального та осінньо-зимового періоду (по районам та закладам 

підпорядкованим ДОНМС). 

 10,20,30 

числа 

Кононенко Н. С. 

 

188 Зведення оперативної інформації про стан розрахунків за спожиті 

енергоносії та житлово-комунальні послуги по закладам освіти м. 

Києва. 

 Щомісячно Баварі Л. О. 

 

189 Звітування про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

22.04.05 р №318 «Про удосконалення механізму виплати заробітної 

плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної 

допомоги». 

 До 05 числа Баварі Л.О. 

 

190 Звірка бюджетних призначень установ освіти міського 

підпорядкування у бухгалтерській звітності поточного місяця 

Ф.2,Ф.4. 

 До 10 числа Гальчинська О.О., 

Кожеурова Л.М. 

191 Аналіз споживання тепло енергоносіїв (щодекади).  10,20,30 

числа 

Баварі Л. О. 

 

192 Складання звіту з праці (додатковий).  До 10 числа Баварі Л.О. 

193 Аналіз статистичного звіту з праці та складання інформаційних 

довідок. 

 Протягом 

місяця 

Баварі Л.О., 

Кожеурова Л.М. 

194 Підготовка наказів з фінансових питань. 

 

 Протягом 

місяця 

Кожеурова Л.М. 

195 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва 

(галузь «Освіта» в частині фінансово-економічних питань). 

 Протягом 

місяця 

Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

196 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва 

(галузь „Фізична культура і спорт”, “Молодіжна політика” в частині 

фінансово-економічних питань). 

 Протягом 

місяця 

Корольова О.І. 

Ганза С.В. 
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197 Наради-семінари з керівниками економічних груп  управлінь освіти 

районних у місті Києві державних адміністрацій. (п-1)  

Щомісячно Саввін С.С., 

Кожеурова Л.М., 

Колеснікова С.Ю. 

198 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису) та їх корегування. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

Протягом 

місяця 

Безіна О.В., 

Гальчинська О.О., 

Корольова О.І., 

Ганза С.В. 

199 Збирання актів-звірок по комунальним послугам професійних 

училищ міста та складання зведеного реєстру по комунальним 

послугам за місяць. 

 Протягом 

місяця 

Безіна О.В. 

200 Складання змін до розподілу показників зведених кошторисів 

доходів та видатків на 2014 рік. 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

Протягом 

місяця 

Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О., 

Безіна О.В. 

201 Складання довідок про зміни до розподілу показників зведених 

планів асигнувань із загального фонду державного бюджету на 2014 

рік по Управління Державного казначейства м. Києва.  

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02. № 57 

Протягом 

місяця 

Безіна О.В., 

Гальчинська О.О., 

Корольова О.І. 

202 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача 

професійним училищам. 

 Протягом 

місяця 

Кухтюк Л.М. 

203 Зведення інформації про стан заборгованості по актам звірки за 

спожиті електричну енергію, теплову енергію, природний газ, 

водопостачання та водовідведення” по установах освіти м. Києва, по 

управліннях освіти районних у м. Києві державних адміністрацій 

(щомісячно). 

 До 20 числа 

 

Баварі Л. О. 

 

Щоквартально 

204 Звіт Ф. 1 профтех. Наказ Головного 

управління статистики      

м. Києва № 207  від 

08.05.1985 р. 

До 3 числа Кухтюк Л.М. 

205 Затвердження наказів паспортів бюджетних програм та внесення 

змін до паспортів бюджетних програм на 2014 рік за програмно – 

цільовим методом у програмі 1-С Бюджет. 

Наказ Мінфіну від 

09.07.2010 № 679 

До 30.01 Колесникова С.Ю., 

Кожеурова Л.М., 

Кононенко Н. С. 

206 Виконання Територіальної угоди між виконавчим органом Київської 

міської ради (Київською міською державною адміністрацією), 

Об’єднанням організацій роботодавців м. Києва «Федерація 

роботодавців м. Києва» та Об’єднанням профспілок, організацій 

 Щоквартально Саввін С.С., 

Стрелко В.О. 
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профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» на 2014-

2015 роки». 

207 Звіт по показниках бюджетних програм за програмно – цільовим 

методом у програмі «1-С Бюджет» по Головному управлінню освіти  

і науки та установах освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Києва. 

Наказ МФУ Щоквартально Кожеурова Л.М., 

Колеснікова С.Ю., 

Кононенко Н. С. 

208 Звіт по показниках бюджетних програм за програмно – цільовим 

методом у програмі «1-С Бюджет» по Головному управлінню освіти  

і науки та установах молодіжної політики комунальної власності 

територіальної громади м. Києва. 

Наказ МФУ Щоквартально Ганза С.В., 

Даниліна Т.В. 

209 Звіт по показниках бюджетних програм за програмно – цільовим 

методом у програмі «1-С Бюджет» по Головному управлінню освіти  

і науки та установах фізичної культури та спорту комунальної 

власності територіальної громади      м. Києва. 

Наказ МФУ Щоквартально Ганза С.В., 

Пилипчук Н.А., 

Шевчук В.А., 

Гаврищук О.В. 

210 Звітування про стан виконання заходів КМДА по виконанню 

програми “Стратегія подолання бідності”. 

Розпорядження КМДА До 10 числа Кожеурова Л.М. 

211 Узгодження  форм бухгалтерського звіту. Згідно плану  

статистичних робіт 

МОНУ 

До 11 числа Дзема М.О., 

Безіна О.В. 

212 Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та 

контингентах освіти. 

 До 12 числа Кожеурова Л.М., 

Сорока О. В., 

Гальчинська О.О. 

213 Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та 

контингентах фізичної культури і спорту та молодіжної політики. 

 До 12 числа Ганза С.В., 

Даниліна Т.В. 

214 Інформація про окремі показники виконання бюджету по видатках 

на освіту (щоквартально).(п-1). 

 

 До 12 числа Кожеурова Л.М., 

Сорока О. В., 

Гальчинська О.О. 

215 Звіт про хід виконання енергозберігаючих заходів за формою 12-ЕЗ 

та аналітична довідка по установах освіти м. Києва. 

 

 

До 15 числа Кононенко Н. С. 

216 Звіт з праці (додатковий).  До 10 числа Баварі Л.О. 

217 Проведення нарад-семінарів з головними бухгалтерами управлінь 

освіти районних у місті Києві державних адміністрацій та головними 

бухгалтерами закладів освіти територіальної громади міста Києва. 

(п-1) 

 

Щоквартально Саввін С.С. 
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218 Інформувати КМДА про виконання Державної програми соціально-

економічного розвитку міста Києва на період до 2015 року (система 

“Освіта”). 

Розпорядження КМДА До 15 числа Саввін С.С.,  

Кожеурова Л.М., 

Стрелко В.О. 

219 Аналіз виконання бюджетних призначень закладами освіти міського 

підпорядкування для ГФУ КМДА (п-1). 

 До 15 числа Кожеурова Л.М., 

Гальчинська О.О., 

Сорока О.В. 

220 Складання звіту з праці 1-ПВ (квартальна). 

 

Наказ Держкомстату 

України від 28.09.2001     

№ 398 

До 14.01 Баварі Л.О. 

 

221 Направити до районних державних адміністрацій міста та виділень 

державного казначейства у районах визначену вартість набору 

харчування по дитячих дошкільних  закладах.  

 До 21 числа Колеснікова С. Ю. 

222 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах   (Ф. 3-2). Наказ Мінфіну України 

1998 р. 

До 23 числа Безіна О.В. 

223 Розрахувати середню вартість харчування в дитячих закладах міста 

та інтернатах дітей-сиріт з числа учнів та студентів (на 01 січня, 01 

вересня). 

 До24 числа Колеснікова С. Ю. 

 

ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Аналіз роботи за 2013 рік 
За період з 02 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року працівниками відділу правового забезпечення: 

1. Проведено правові експертизи:  

-  1240 наказів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту з кадрових питань та 932 наказів Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту із загальної діяльності. З них 3 направлено на реєстрацію до Головного управління юстиції у м. Києві;  

- 15 проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);  

- документів, поданих суб’єктами господарювання на ліцензування освітніх послуг;  

- всіх положень про структурні підрозділи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту та посадових інструкцій працівників у зв’язку із 

зміною структури та назви Департаменту;  

- господарських договорів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, поданих до відділу правового забезпечення; 

- 57 статутів навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

2. Взято участь у підготовці 6 проектів в рішень Київської міської ради, в тому числі щодо перейменування навчальних закладів 

комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

3. Проведено 50 прийомів суб’єктів господарювання з питань ліцензування освітніх послуг в Міському дозвільному центрі. 
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4. Щомісячно подавався звіт про використання бланків ліцензій єдиного зразка до Державного комітету України з питань регуляторної 

політики та підприємництва та відомості з ліцензійних реєстрів до Єдиного реєстру в електронному вигляді про суб’єктів господарської 

діяльності, які отримали ліцензії на право здійснення освітньої діяльності. 

5. Щоквартально подавалася інформація Київській міській раді  про судові справи за участю працівників Департаменту  освіти і науки, 

молоді та спорту протягом 2013 року. 

6. Представляли, в установленому законом порядку, інтереси Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Київської міської ради, 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  в 27 судових справах у судах всіх рівнів.  

7. Приймали участь у  проведенні Школи молодого директора та наради з працівниками юридичної служби управлінь освіти районних 

в місті Києві державних адміністрацій. 

8. Систематично надавалася правова допомога працівникам Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів міста Києва, педагогічним працівникам щодо правильного застосування 

норм чинного законодавства. 

- Підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

- «Про затвердження Положення про Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)»; 

- «Про затвердження Положення про Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)»; 

- «Про затвердження складу колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»; 

- «Про встановлення винагород спортсменам міста Києва – чемпіонам, призерам спортивних змагань Всеукраїнського, міжнародного 

рівня та їх тренерам». 

9. Проведено 4365 запитів щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов‘язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування з 327 організацій міста Києва. Загальна кількість перевірених 

документів становить 6878 з них: 6638 дипломів про вищу освіту, 186 атестатів та 54 свідоцтва. З них 3424 документи про освіту перевірені за 

допомогою інформаційно-виробничої системи «Освіта», 913 запитів надіслано до 274 закладів освіти, 22 запити надіслано до Російської 

Федерації та повернуто без виконання 28 запитів. 

10. Надано консультації державним організаціям та громадянам щодо оформлення документації для проведення спеціальної перевірки 

відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов‘язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. 

11. Сформовано архів запитів за 2013 рік щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття 

посад, пов‘язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. 

12. Підготовлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України: 

- виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):  про вдосконалення проекту Адміністративно-

процедурного кодексу України, про внесення доповнень до проекту Закону України «Про перелік адміністративних послуг»;  

- спільно Міністерству освіти і науки України та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації): 

про внесення змін до Закону України «Про  дошкільну освіту», Про внесення змін до Закону України «Про  позашкільну освіту», Про внесення 
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змін до Закону України «Про  загальну середню освіту», Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року 

№ 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»; 

- Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України про приведення у відповідність до Цивільного кодексу України Положення про 

порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, від 05 

квітня 1994 року № 228, про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» та приведення його тексту до однієї позиції, 

визначеної Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 

року № 778; 

- Міністерству освіти і науки України для внесення змін до Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов‘язаних із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування»; 

13. Проаналізовано нормативно-правову базу України у сфері освіти та за його результатами підготовлено план нормопроектувальної 

роботи з удосконалення  існуючого законодавства України. 

14. Організовано роботу з питань взаємодії з Київською міською радою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). На даний час знаходиться на контролі 11 питань на розгляді в 

постійних комісіях Київської міської ради щодо функціонування освітньої галузі міста Києва. 

15. Розглядалися скарги та звернення громадян згідно доручень. 

Пріоритетні напрямки діяльності. 

1. Забезпечення правового супроводу діяльності Департаменту освіти і науки,  молоді та спорту. 

2. Здійснення нормотворчої діяльності. 

3.  Представництво інтересів  Департаменту освіти і науки,  молоді та спорту та, за відповідним дорученням,  інтересів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради в судах усіх рівнів. 

4. Надання інформаційно-правової допомоги підпорядкованим управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій з 

питань, визначених Положенням про Департамент освіти і науки,  молоді та спорту. 

 

І. Загальноміські заходи (наскрізний) 

№ Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

Термін Відповідальний 

1  Готувати та подавати звіти до Державного комітету з питань 

підприємництва та регуляторної політики. 

Закон України “Про 

ліцензування певних видів 

господарської діяльності” 

Щомісяця Трофименко В.М. 

2  Прийом представників суб’єктів господарювання з питань 

ліцензування освітньої діяльності. 

Закон України “Про 

ліцензування певних видів 

господарської діяльності” 

Протягом року Трофименко В.М. 

3  Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 

осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням 

Закон України "Про 

засади запобігання і 

Протягом року Баглай Ю.Г., 

Лендел Л.П. 
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функцій держави або місцевого самоврядування за запитами 

юридичних осіб публічного права. 

протидії корупції", 

Указ Президента України 

від 25 січня 2012 року № 

33/2012 

 

4  Здійснювати правову експертизу проектів розпоряджень КМДА, 

рішень КМР підготовлених ДОНМС. 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 

 

5  Підготовка та подача звітів про видані Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту накази.  

Посадова інструкція 

працівника відділу 

Щомісяця до 05 

числа  

Мордалевич І.І. 

6  Забезпечення нормотворчої діяльності та законодавчої ініціативи в 

межах передбаченого плану. 

План законодавчої 

ініціативи на 2014 рік   

Протягом року Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 

7  Здійснювати правову експертизу документів суб’єктів 

господарювання, які подаються до  ДОНМС з метою отримання 

ліцензії на провадження освітньої діяльності. 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року Трофименко В.М. 

8  Приймати участь у перевірках суб’єктів господарювання, які надали 

документи на отримання ліцензії  на право здійснення  освітньої 

діяльності на спроможність та готовність здійснення діяльності 

Посадова інструкція 

працівника відділу 

Протягом року Трофименко В.М. 

9  Забезпечувати представництво ДОНМС (КМР та КМДА за потреби) 

у судах. 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року Лендєл Л.П., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 
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10  Надавати методичну допомогу працівникам ДОНМС, районних 

управлінь, керівникам навчальних закладів м. Києва, педагогічним 

працівникам щодо правильного застосування норм законодавства 

України. 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

 

Протягом року Біба Л.М., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О., 

Трофименко В.М. 

11  Брати участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 

інвентаризацій. 
План роботи ДОНМС Протягом року Біба Л.М., 

Баглай Ю.Г., 

Лендел Л.П., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О., 

Трофименко В.М. 

12  Здійснювати правову експертизу проектів договорів ДОНМС (за 

потреби). 
План роботи ДОНМС Протягом року Біба Л.М.  

13  Організовувати та проводити спільні наради з юристами управлінь 

освіти районних в місті Києві державних адміністрацій наради. 

План роботи ДОНМС Щомісяця  Біба Л.М., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 

 

14  Методична підтримка та опрацювання документів з питань оренди 

приміщень навчальних закладів комунальної власності 

територіальної громади м. Києва. 

План роботи ДОНМС Протягом року Трофименко В.М 

ІІ. Загальноміські заходи (щомісячно) 

№ Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

Термін Відповідальний 

Січень  

15  Підготувати та подати звіт про представництво інтересів КМР у 

судах. 

Положення про відділ 05 Мордалевич І.І. 

16  Скласти графік відпусток працівників відділу. Закон  України "Про 

відпустки" 

15 

 

Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 

17  Правова експертиза положень структурних підрозділів ДОНМС. Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 
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18  Узагальнити роботу відділу правового забезпечення за 2013 рік. План роботи ДОНМС 30 Біба Л.М., 

Мордалевич І.І., 

Лендєл Л.П. 

Лютий 

19  Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із перейменуванням 

ДОНМС в ДОН. 

Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 

20  Провести систематизацію нормативно-правових актів ГУОН за 2012-

2013 роки. 

Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 

21  Правова експертиза положень структурних підрозділів ДОНМС (в 

разі перейменування в ДОН). 

Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 

Березень  

22  Здійснити перегляд положень про відділи ДОН  (в разі 

перейменування в ДОН). 

Положення про відділ 31 Біба Л.М., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 

Квітень 

23  

 

Підготувати та подати звіт про представництво інтересів КМР у 

судах. 

Положення про відділ 07 Мордалевич І.І. 

 

Травень 

24  Здійснити перегляд та погодження змін до посадових інструкцій. Положення про відділ 30 Біба Л.М., 

Лендєл Л.П., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 

Червень 

25  Підготувати та подати звіт про представництво інтересів КМР. Положення про відділ 05 Мордалевич І.І. 

 

Жовтень 

26  Проведення перевірки управління освіти Святошинської районної в 

місті Києві державної адміністрації з питань правової роботи. 

Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 

Лендєл Л.П., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 

Листопад  

27  Підготувати та подати звіт про представництво інтересів КМР. Положення про відділ 05 Мордалевич І.І. 
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Грудень 

28  Підготувати звіт про роботу відділу правового забезпечення за 2013 

рік. 

План роботи  30 Біба Л.М., 

Лендєл Л.П., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 

29  Підготувати план роботи відділу правового забезпечення на 2014 рік. План роботи  30 Біба Л.М., 

Лендєл Л.П., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 

Протягом року 

30 Готувати та подавати звіти до Державного комітету з питань 

підприємництва та регуляторної політики. 

Закон України “Про 

ліцензування певних видів 

господарської діяльності” 

Щомісячно Трофименко В.М. 

31 Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 

осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування за запитами 

юридичних осіб публічного права . 

Закон України "Про 

засади запобігання і 

протидії корупції", 

Указ Президента України 

від 25 січня 2012 року № 

33/2012 

Протягом року Баглай Ю.Г., 

Лендєл Л.П. 

 

32 Здійснювати правову експертизу проектів розпоряджень КМДА, 

рішень КМР підготовлених ДОНМС. 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року Біба Л.М., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 

33 Здійснювати правову експертизу документів суб’єктів 

господарювання, які подаються до  ДОНМС з метою отримання 

ліцензії на провадження освітньої діяльності. 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року Трофименко В.М. 

34 Здійснювати реєстрацію документів, які подаються до  відділу 

профтехосвіти  для отримання ліцензії МОН. 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року Трофименко В.М. 

35 Приймати участь у перевірках суб’єктів господарювання, які надали 

документи на отримання ліцензії  на право здійснення  освітньої 

діяльності на спроможність та готовність здійснення діяльності. 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року Трофименко В.М. 

36 Забезпечувати представництво ДОНМС у судах. Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року Мордалевич І.І., 

Лендєл Л.П., 

Солдатченко А.О. 

37 Надавати методичну допомогу працівникам ДОНМС, районних Посадові інструкції Протягом року Біба Л.М., 
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управлінь, керівникам навчальних закладів м. Києва, педагогічним 

працівникам щодо правильного застосування норм чинного 

законодавства. 

працівників відділу 

 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О., 

Трофименко В.М. 

38 Брати участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 

інвентаризацій. 
План роботи ДОНМС Протягом року Біба Л.М., 

Баглай Ю.Г., 

Лендел Л.П., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О., 

Трофименко В.М. 

39 Здійснювати правову експертизу проектів договорів ДОНМС. План роботи ДОНМС Протягом року Біба Л.М., 

Мордалевич І.І., 

Солдатченко А.О. 

 

40 Організовувати та проводити спільні наради з юристами управлінь 

освіти районних в місті Києві державних адміністрацій наради. 

План роботи ДОНМС Протягом року Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 

41 Участь у засіданнях Київської міської регіональної ради з питань 

ліцензування та атестації навчальних закладів.     

Наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

24.12.2003 № 847 

Протягом року Біба Л.М., 

Трофименко В.М. 

 

 

 

СЕКТОР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Аналіз роботи за 2013 рік 
Діяльність столичних навчальних закладів освіти забезпечується 34858 педагогічними працівниками, з них у ЗНЗ – 22581, ДНЗ – 10157, 

ПНЗ – 2120.  

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

видано 255 цільових направлень для вступу на заочну форму навчання до Київського університету імені Бориса Грінченка, працівникам  

навчальних закладів для  здобуття другої вищої освіти. 

У 2013 році відзначено державними, відомчими, нагородами голови Київської міської державної адміністрації  і відзнаками Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту 1255 науково-педагогічних працівників.      

Педагогічним працівникам міста Києва виділено 5 квартир за рахунок міського бюджету. 

Проведено 8 тематичних короткотермінових семінарів для спеціалістів з питань кадрового забезпечення управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій та спеціалістів з кадрових питань закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

Започатковано роботу Школи молодого директора. Навчанням управлінської майстерності охоплено  59 керівників навчальних закладів, 

яких призначено на посади у 2013 році. 

Запроваджено призначення на посади на умовах контракту керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 
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Навчальні заклади столиці поповнилися 277 молодими спеціалістами – випускниками вищих педагогічних навчальних закладів.  

 Міською атестаційною комісією у 2013 році проатестовано 355 педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, методистів і майстрів виробничого навчання професійно-технічних училищ, методистів науково-методичних центрів управлінь 

освіти районних в місті Києві державних адміністрацій. З них 253 освітян - атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії», 92 особам присвоєно кваліфікаційнукатегорію «спеціаліст вищої категорії».  За високі показники у 

професійній діяльності  столичним педагогам присвоєно та підтверджено педагогічні звання: «викладач –методист» та  «вчитель – методист» - 

86 працівникам,  «старший – викладач» та «старший вчитель» - 21, «керівник гуртка-методист»- 11, «педагог-організатор - методист» - 2,   

«практичний психолог-методист» - 2,  «майстер виробничого навчання І категорії» -1. 

І. Пріоритетні напрямки роботи. 

1. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту. 

2. Забезпечення навчальних закладів міста Києва педагогічними кадрами. 

3. Підвищення ролі кадрової служби ДОНМС та районних управлінь освіти.  

4. Організація роботи,   спрямованої   на   забезпечення  державної політики в галузі освіти, захисті законних інтересів Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту. 

5. Працевлаштування та адаптація молодих фахівців-педагогів в навчальних закладах міста. 

ІІ. Загальноміські заходи. 
 

№   

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акту проводиться 

 

Термін  

 

Відповідальний  

 

1 

Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти «Види 

стягнень».  

З досвіду роботи кадрової служби Голосіївського РУО. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Лютий  Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М., 

Юрченко С.П. 

 

2 

Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти. З досвіду 

роботи кадрової служби Дніпровського РУО. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Березень  Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П., 

Федина Т.М. 

 

3 

Тематичний семінар-практикум з кадровими службами районних 

управлінь освіти. З досвіду роботи кадрової служби Оболонського 

РУО. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Червень Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П., 

Федина Т.М. 

 

 

4 

Колегія ДОНМС: «Співпраця Київського міського центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого  самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій з Департаментом освіти і науки, 

молоді та спорту з питань підвищення кваліфікації державних 

службовців». 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Квітень Ліпін М.Ю., 

Мечинський Б.І. 

Працівники відділу 

кадрового 

забезпечення  

 Тематичний семінар-практикум з кадровими службами районних Положення про ДОНМС Червень Ліпін М.Ю., 
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5 управлінь освіти.  

З досвіду роботи кадрової служби Дарницького району.  

КМДА Юрченко С.П., 

Федина Т.М. 

6 Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти та педагогічних 

вищих навчальних закладів з питань розподілу молодих спеціалістів.  

Положення про ДОНМС 

КМДА 

18 - 23 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

 

7 

Засідання комісії ДОНМС по розподілу житлової площі для 

педагогічних працівників міста.  

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Вересень Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

 

8 

Тематичний семінар-практикум з кадровими службами районних 

управлінь освіти.  

З досвіду роботи кадрової служби Подільського РУО. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Жовтень Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М., 

Юрченко С.П. 

 

9 

Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти. З досвіду 

роботи кадрової служби Деснянського РУО. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Листопад Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П., 

Федина Т.М. 

 

10 

Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти на тему: 

«Підсумки роботи кадрових служб». 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Грудень Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П., 

Федина Т.М. 

ІІІ. Організаційна, контролююча та аналітична діяльність. 

 

№  

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін  

 

Відповідальний  

Січень  

1 Підготувати статистичну звітність форми 9-ДС про чисельність 

працівників держслужби ДОНМС.  

Наказ Держкомстату  

України від 12.09.01        

№ 375 

До 08 Ліпін М.Ю. 

2 Підготувати наказ про обчислення стажу державної служби 

працівників ДОНМС. 

Закон України "Про 

державну службу" 

10 

 

Ліпін М.Ю. 

3 Скласти графік відпусток працівників ДОНМС. Закон  України "Про 

відпустки" 

15 

 

Юрченко С.П. 

4 Узагальнити інформацію про ювілейні дати навчальних закладів та їх 

керівників. 

Указ Президента України 

від 02.12.1995 року          

№ 1116/95 

16 Федина Т.М. 

5 Проаналізувати змінюваність керівних кадрів загальноосвітніх 

навчальних закладів та державних службовців РУО за 2013 рік. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

25 

 

Федина Т.М. 

 

6 

Підготувати  та надати документи до Департаменту житлового 

забезпечення КМДА про педагогічних працівників м. Києва.  

П. 1.8. Указу Президента 

України від 09.10.2001                

Протягом року Юрченко С.П. 
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№ 941/2001 

7 Підготувати нагородні матеріали з нагоди святкування 8 Березня. Положення про ДОНМС 

КМДА 

25 Федина Т.М. 

Лютий 

 

8 

Підготувати і направити до ВНЗ замовлення на молодих спеціалістів. Угоди про співпрацю  між 

педагогічними  ВНЗ  та 

ДОНМС про підготовку 

фахівців для ЗНЗ міста  

Києва 

22 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

 

9 

Узагальнення матеріалів щорічної оцінки виконання державними 

службовцями покладених на них обов’язків та завдань та підготовка 

звіту до управління кадрової роботи на нагород. 

Постанова КМУ від 

28.12.2000 № 1922 

29 Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

Березень 

1.  Підготовка атестаційних матеріалів до засідання міської атестаційної 

комісії з атестації керівників навчальних закладів та педагогічних 

працівників міста у 2013-2014 н. р. 

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників України 

Наказ від 25.09.2013         

№ 914 к 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

10 Підготовка кадрової статистичної звітності в КМДА. Положення про ДОНМС 

КМДА 

Протягом місяця Юрченко С.П. 

11 Оформлення декларацій держслужбовців про доходи, зобов’язання 

фінансового характеру та майновий стан  за 2013 рік. 

Закон України "Про 

державну службу" 

31 Лендєл Л.П. 

Квітень 

1.  Засідання міської атестаційної комісії з атестації керівників 

навчальних закладів та педагогічних працівників міста у 2013-2014 

н.р. 

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників України 

Наказ від 25.09.2013        

№ 914 к 

До 25 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

12 Підготувати наказ про підсумки атестації  педагогічних працівників 

міста в 2013-2014 н.р. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

28 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

13 Підготувати відповідні документи та взяти участь у роботі державних 

комісій вищих навчальних закладів І-ІУ  рівнів акредитації з питань 

розподілу молодих спеціалістів.  

Угоди між ДОНМС та 

столичними 

педагогічними вузами про 

підготовку фахівців для 

ЗНЗ м. Києва 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 
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14 Впровадити цільовий прийом на педагогічні спеціальності до 

Київського університету імені Бориса Грінченка для чоловіків.  

Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

Травень 

15 Підготувати проект наказу МОНУ та наказ ДОНМС "Про 

нагородження педагогічних працівників м. Києва за результатами 

атестації та підсумками 2013-2014 н.р. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

16 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

16 Підготувати матеріали по комплектуванню загальноосвітніх 

навчальних закладів керівними кадрами (п-2). 

Ст.  20  Закону України 

"Про освіту" 

30 Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

17 

 

Здійснити перегляд та внести відповідні зміни до посадових 

інструкцій. 

Положення про сектор 

кадрового забезпечення 

 

30 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М., 

Юрченко С.П. 

Червень 

18 Провести роботу щодо планового заміщення  директорів ЗНЗ. Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

19 Підготувати інформацію про атестацію педагогічних працівників 

міста. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

15 Федина Т.М. 

20 Узагальнити матеріали по направленню випускників ВНЗ за 

результатами розподілу. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

30 Федина Т.М. 

21 Підготовка кадрової статистичної звітності до КМДА. Положення про ДОНМС 

КМДА 

Протягом місяця Юрченко С.П. 

Липень 

22 Підготувати інформацію про прийом студентів у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка.  

Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

15 Федина Т.М. 

23 Здійснювати контроль  за комплектуванням навчальних закладів 

міста  педагогічними і керівними кадрами.  

ст. 54  Закону України 

"Про освіту" 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П., 

Федина Т.М. 

24 Підготувати матеріали щодо нагородження до Дня працівників 

освіти. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

Серпень 

25 Підготувати звіт про  прибуття випускників вищих навчальних 

закладів до місця направлення. 

Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

19 Федина Т.М. 

26 Забезпечити працевлаштування молодих спеціалістів у навчальних 

закладах міста.  

Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю. 

Федина Т.М. 
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27 Здійснювати контроль  за комплектуванням навчальних закладів 

міста  педагогічними і керівними кадрами.  

Ст. 54  Закону України 

"Про освіту" 

Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П.  

Вересень 

28 Здійснити заходи щодо чергової атестації педагогічних працівників у 

2013-2014 н. р. 

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників України 

10 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

29 Підготувати інформацію про початок навчального року в навчальних 

закладах з питань добору  та розстановки  педагогічних і керівних 

кадрів.  

Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

19 Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

30 Здійснити перевірку підписання угод між адміністрацією Київського 

університету імені Бориса Грінченка  та  студентами, які навчаються 

за державним замовленням.  

Положення про ДОНМС 

КМДА, Угоди 

25 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

31 Продовжити роботу з впровадження в навчальних закладах міста 

Програму «Педагогічне наставництво».  

Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

32 Підготовка кадрової статистичної звітності до  КМДА. Положення про ДОНМС 

КМДА 

Протягом місяця Юрченко С.П. 

33 Здійснити перевірку підписання тристоронніх угод про 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у 2013 

році у ЗНЗ районів.  

Наказ МОНУ  Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

Жовтень 

34 Підготувати інформацію про якісний склад педагогічних працівників 

(додаток до звіту РВК-83).  

Положення про ДОНМС 

КМДА 

30 Юрченко С.П. 

35 Узагальнити матеріали про проведення атестації педагогічних 

працівників у 2014-2015 н.р. 

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників України 

11 – 27 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

36 Засідання школи резерву керівників навчальних закладів міста Києва. Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

37 Підготовка нагородних матеріалів   педагогічних працівників             

м. Києва за підсумками року.  

Положення про ДОНМС  

КМДА 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

Листопад 

38 Сформувати кадровий резерв на заміщення посад державних 

службовців ГУОН на 2015 рік.  

Закон України "Про 

державну службу" 

20 Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 
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39 Перевірка роботи  районних Шкіл молодого вчителя.  Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

Грудень 

40 Підготувати  інформацію про стан кадрової роботи  за 2014 рік  та 

відповідні статистичні форми для КМДА.  

Доручення Президента 

України та Головного 

управління держслужби 

15 Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

41 Узагальнення інформації про нагородження педагогічних працівників 

за підсумками 2013 року.  

Положення про ДОНМС 

КМДА 

15 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М. 

42 Скласти проект плану роботи сектору кадрового забезпечення на 

2015 рік. 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

25 Ліпін М.Ю., 

Федина Т.М., 

Юрченко С.П. 

43 Підготовка звіту Про стан виконання Програми  «Освіта Києва 2011-

2015 роки».  

Програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 

Юрченко С.П. 

 

ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Аналіз роботи за 2013 рік 
Відповідно до  Положення про Інспекцію навчальних закладів робота у 2013 році була направлена на контроль за станом проведення 

атестаційної експертизи, діяльністю приватних навчальних закладів з питання дотримання ними ліцензійних умов з надання освітніх послуг та 

роботу із зверненнями громадян.  

План роботи  у 2013 році виконано в повному обсязі. 

Проведено атестаційну експертизу  93 навчальних закладів міста      (96,9 % від загальної кількості запланованих закладів). Не здійснено 

атестацію  трьох навчальних закладів (3,1%), у зв’язку з припиненням діяльності та реорганізацією. 

         Проведено апробацію Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних  та загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва у           

ДНЗ №№ 52, 633, 725  та ЗНЗ № № 205, 278.  

         Затверджено Критерії оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва.  

Здійснено  перевірки чотирьох приватних навчальних закладів з питання дотримання ними ліцензійних умов з надання освітніх послуг:  ФО-П 

Гацько М.В., ТОВ «Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Британська міжнародна школа – Київ» - філія на Печерську,  ТОВ 

«Дитячий садок «Європейська освіта», приватний позашкільний навчальний заклад «Таніта Центр».   

   Взято участь у восьми тематичних перевірках навчальних закладів з наступних питань : про прийом дітей до першого класу ЗНЗ; про роботу 

РПМПК;  про роботу з обдарованими дітьми в навчальних закладах Голосіївського району;  про стан благоустрою територій навчальних закладів;  

про стан харчування дітей та забезпечення продуктами  ДНЗ;  про підготовку навчальних закладів до нового 2013-2014 навчального року;  про 

забезпечення підручниками учнів навчальних закладів;  про роботу  комунального позашкільного закладу «Київська МАН учнівської молоді». 

Розглянуто 147 звернень, що на 155 звернень менше у порівнянні з минулим роком. 

Проведено перевірку організації роботи із зверненнями громадян та дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу 

зі зверненнями в управліннях освіти Дарницької, Дніпровської, Деснянської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій. 
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Взято участь у роботі комісії Державної інспекції навчальних закладів України  щодо перевірки чотирьох приватних навчальних закладів.  

          Створена і систематично поповнюється сторінка «Атестація» на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

№ 

за 

п/п 

Зміст заходу На виконання якого 

нормативно-правовго 

акту проводиться 

Термін Відповідальний 

Січень 
1 Контроль за проведенням атестаційної експертизи санаторного ДНЗ  

№ 757 Деснянського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

13 – 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

2 Контроль за проведенням атестаційної експертизи НВК № 209 

«Сузір’я» Дніпровського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14-28 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

3 Контроль за проведенням атестаційної експертизи СЗШ № 103 

Дніпровського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

29-12 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

4  Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії № 19 

«Межигірська» Подільської району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

27-10 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

 

5 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 71 

Святошинського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

21-05 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 
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6 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

7 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом      

місяця 

Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

8 Нарада-семінар з працівниками районних управлінь освіти, 

відповідальними за роботу зі зверненнями громадян. 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

 Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

9 Участь у міських нарадах заступників начальників РУО. За планом ДОНМС Другий вівторок 

кожного місяця 

Загорулько Г.В., 

Березовська А., 

Нерознак Н.П. 

10 Аналіз звернень громадян за 2013 рік.  Закон України «Про 

звернення громадян» 

До 30 

довідка 

Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

11 Оновлення сторінки «Атестація» на сайті Департаменту. Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Щомісячно Загорулько Г.В., 

Грищенко Т.В. 

12 Підготовка та оформлення  матеріалів за підсумками засідань 

Київської міської регіональної експертної ради.    

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

За окремим 

графіком 

Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

Лютий 

13 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

14 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої Порядок державної 03 – 17 Загорулько Г.В., 
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школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 

85 Голосіївського району. 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

висновки Березовська А. 

15  Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 641 

Голосіївського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

03 – 14 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

16 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської 

мови Деснянського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

11 – 25  

висновки 

Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

17 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 176 

комбінованого типу Деснянського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 – 28 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

18 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ліцею № 208 

Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

 

13 - 27 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

19 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 503 

Дніпровського .району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

11 - 25 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 
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20 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої 

школи № 20 -  загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької мови з першого класу 

Оболонського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 – 21 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В. 

21 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 589 

Оболонського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 – 28 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

22 Контроль за проведенням атестаційної експертизи приватної 

німецько-української міжкультурної школи Подільського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17- 03 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П., 

Голубенко Л.В. 

23 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії «Апогей» 

Святошинського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

11 - 25 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

 

 

24 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої 

школи – дитячого садка «Лісова казка» Святошинського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

 

11 - 25 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П., 

Нерознак Н.П. 

25 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 483 

Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

10 - 23 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 
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навчальних закладів 

26 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії  № 172 

«Нивки» Шевченківського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

 

10 - 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О. 

27 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 74 

Шевченківського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 - 24 висновки Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

28 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

29 Спільна з Департаментом перевірка приватного підприємства 

«Учбово-творчий, культурологічний центр «Аратта». 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 

08.08.2007 № 1019 «Про 

ліцензування діяльності з 

надання освітніх послуг» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В. 

Березень 

30 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

32 Контроль за проведенням атестаційної експертизи школи                    

І-ІІІ ступенів № 108 Голосіївського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 – 24 висновки Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

33 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ №   41 Порядок державної 11 -  22 Загорулько Г.В., 
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Голосіївського району. 

 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

висновки Нерознак Н.П. 

34 Контроль за проведенням атестаційної експертизи центру технічної 

творчості молоді Дарницького району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 - 31 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

 

35 Контроль за проведенням атестаційної експертизи приватної 

лінгвістичної гімназії Деснянського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

11 - 25 

висновки 

 

 

Загорулько Г.В., 

Березовська А., 

Голубенко Л.В. 

 

36 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 491 

комбінованого типу Деснянського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 - 28 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

37 Контроль за проведенням атестаційної експертизи навчально-

виховного комплексу «Домінанта» Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

04 -18 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

38 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ  № 628 

Державного управління справами Президента України 

Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

11 - 25 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

39 Контроль за проведенням атестаційної експертизи Навчально- Порядок державної 10 – 21 Загорулько Г.В., 
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виховного комплексу № 240 «Соціум» - середня загальноосвітня 

школа І-ІІ ступеню, ліцей «Управлінські технології» (ІІІ ступінь) 

Оболонського  району. 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

висновки Голубенко Л.В. 

40 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 573 

Оболонського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 – 28 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

41 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 185 МВС 

України Печерського району. 

 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

25 - 05 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

42 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 33 

«Дивограй» Святошинського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

12 - 26 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

43 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії № 178  

Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 - 23 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О. 

44 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 360  

Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

 

17 - 30 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 
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45 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 78 

Шевченківського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 – 31 висновки Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

46 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

47 Практичний семінар «Робота управлінь освіти  районних в місті 

Києві державних адміністрацій за підсумками атестаційної 

експертизи загальноосвітнього навчального закладу»  на базі 

Дніпровського району. 

Нормативні документи, 

які регламентують 

проведення державної 

атестації навчальних 

закладів 

14 Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

48 Перевірка організації роботи із зверненнями громадян та дотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі 

зверненнями в управлінні освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Третя декада 

місяця 

Загорулько Г.В., 

Березовська А.В. 

49 Спільна з Департаментом перевірка ВНЗ-медичного коледжу 

Святого Луки. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

08.08.2007 № 1019 

«Про ліцензування 

діяльності з надання 

освітніх послуг» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В. 

50 Аналіз звернень громадян за І квартал 2014 року. Нормативні документи 

щодо організації роботи зі 

зверненнями громадян 

До 30 Загорулько Г.В., 

працівникі Інспекції 

                                                                      Квітень   

51 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

52 Контроль за проведенням атестаційної експертизи приватного 

закладу «Приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

Порядок державної 

атестації  

07 – 21 висновки Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П., 
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школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок «Міцва-613» Голосіївського  

району. 

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Голубенко Л.В., 

Березовська А. 

53 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 117 

Голосіївського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

08.04 - 19.04 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

54 Контроль за проведенням атестаційної експертизи школи – дитячого 

садка «Світозар» Дарницького  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

07 - 18 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П., 

Голубенко Л.В. 

55 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської 

мови  Деснянського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

08 - 22 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

56 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціального 

навчально-виховного комплексу «Мрія» Деснянського  району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14 - 25 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

Нерознак Н.П. 

57 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гуманітарної 

гімназії «Гармонія» Дніпровського  району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

01 - 15 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

58 Контроль за проведенням атестаційної експертизи середньої 

загальноосвітньої школи  № 182 Дніпровського району. 

Порядок державної 

атестації  

16 - 30 

висновки 

Загорулько Г.В.,  

Буряк С.В. 
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 загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

  

59 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 670 

Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

02 - 16 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

 

60 Контроль за проведенням атестаційної експертизи школи-дитячого 

садка «Турбота»   Оболонського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14 – 25 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П., 

Голубенко Л.В. 

61 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 606 

Оболонського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

07 – 18 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

62 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ №777 

Подільського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14 – 28 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

63 Контроль за проведенням атестаційної експертизи середньої 

загальноосвітньої школи № 262 Подільського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14 – 28 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

64 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 95 

Святошинського  району. 

Порядок державної 

атестації  

08 - 22 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 
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загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

 

65 Контроль за проведенням атестаційної експертизи приватної  школи 

"Афіни" Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

07 - 20 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О., 

Голубенко Л.В. 

66 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 464 

Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

07 - 20 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

67 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої 

школи-дитячого садка І ступеня "Сяйво" Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

21 - 04 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О., 

Нерознак Н.П. 

68 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії  № 48 

Шевченківського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14 - 28 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О. 

69 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 79 

Шевченківського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

15 - 30 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

70 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 
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71 Перевірка дотримання порядку прийому дітей до 1-го класу ЗНЗ 

міста. 

Наказ ДОНМС Протягом місяця 

(довідка) 

Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

Травень 

72 Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

73 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

74 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ №  319 

Дніпровського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

13 - 27 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

75 Контроль за проведенням атестаційної експертизи дитячо-юнацької 

спортивної школи № 10 Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

12 - 26 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

76 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 588 

Оболонського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

12 – 23 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

77 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 463 

Святошинського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14 - 28 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 
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78 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 677 

Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

12 - 25 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

79 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 110 

Шевченківського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

19 – 31 висновки 

 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

80 Перевірка організації роботи із зверненнями громадян та дотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі 

зверненнями в управлінні освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Третя декада 

місяця 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О. 

Червень 

81 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

82 Підготовка  атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

83 Нарада-семінар з керівниками навчальних закладів управлінь освіти 

Голосіївської та Солом’янської  районних в місті Києві державних 

адміністрації за результатами перевірок роботи зі зверненнями 

громадян. 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

11 та 18 Загорулько Г.В., 

Березовська А., 

Нерознак Н.П. 

84 Участь у перевірці організації роботи дитячих таборів відпочинку з 

денним перебуванням дітей на базі навчальних закладів міста 

(пришкільних таборів). 

Наказ ДОНМС Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

85 Аналіз звернень  громадян за І півріччя 2014 року. Закон України «Про 

звернення громадян» 

До 30 

інформація 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П., 

Томіленко А.Г. 
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86 Підготувати звіти про роботу інспекції за І півріччя 2014 року. На виконання річного 

плану роботи 

До 30 

інформація 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П., 

Березовська А. 

Липень 

87 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

88 Участь у перевірці ДНЗ щодо літнього оздоровлення дітей. Наказ ДОНМС Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

Серпень 

89 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

90 Участь у перевірці готовності навчальних закладів до 2013-2014 

навчального року. 

Наказ ДОНМС До 25 

інформація 

Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

Вересень 

91 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 742 

Деснянського району.  

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

15 – 26 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

92 Участь у проведенні атестаційної експертизи спеціалізованої школи 

№ 246 Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

25 - 09 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

93 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 173 

«Райдуга» Шевченківського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

22 – 03 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

94 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої 

школи № 91 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики 

Шевченківського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

15 – 29 

висновки 

 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О. 
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дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

95 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції  

96 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

97 Аналіз звернень та заяв громадян за 9 місяців 2014 року.  До 25 

інформація 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П., 

Томіленко А.Г. 

98 Перевірка організації роботи із зверненнями громадян та дотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі 

зверненнями в управлінні освіти Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Третя декада 

місяця 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

Жовтень  

99 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

100 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 158   

Голосіїського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

01 – 15 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

101 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та 

літератури № 87 імені О.Довженка Голосіїського  району 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

06 – 20 висновки Загорулько Г.В., 

Березовська А. 
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позашкільних                       

навчальних закладів 

102 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 126 

Дарницького  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

06 – 17 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

 

103 Контроль за проведенням атестаційної експертизи дитячо-юнацького 

центру  Дарницького  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

06 – 20 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

104 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії № 261 

Дарницького  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

03 - 17 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В. 

105 Контроль за проведенням атестаційної експертизи школи І-ІІІ 

ступенів № 282 Деснянського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14 – 28 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

 

106 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 743 

Деснянського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

20 - 31 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

107 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії № 191 

імені П. Тичини Дніпровського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

13 - 27 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 
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позашкільних                       

навчальних закладів 

108 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 535  

Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

07 - 21 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

109 Контроль за проведенням атестаційної експертизи товариства з 

обмеженою відповідальністю «Київська загальноосвітня приватна 

школа І-ІІІ ступенів «Британська міжнародна школа – Київ» 

Оболонського  району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

13 – 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В. 

110 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ №  685 

Оболонського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

20 – 31 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак  Н.П. 

111 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 458 

Печерського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

14 - 28 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

112 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії «Успіх» 

№ 32 Печерського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

07 - 21 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

113 Контроль за проведенням атестаційної експертизи заклад ДНЗ № 565 

Святошинського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

21 – 04 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 
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позашкільних                       

навчальних закладів 

114 Контроль за проведенням атестаційної експертизи Київської гімназії 

східних мов №1 Святошинського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

07 - 21 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

115 Контроль за проведенням атестаційної експертизи приватного 

фінансово-правового ліцею  Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

06 – 19 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О., 

Голубенко Л.В. 

116 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії 

«Міленіум» № 318 Солом’янського району. 

 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

13 – 26 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О. 

117 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 476  

Солом’янського району. 

 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

20 – 02 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

 

 

118 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ліцею 

«Універсум» Шевченківського району.  

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

13 – 27 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О. 

 

119 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 180 

Шевченківського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

13 – 26  

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 
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позашкільних                       

навчальних закладів 

120 Розгляд звернень громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

121 Практичний семінар з питань атестації дошкільного навчального 

закладу  (на базі Шевченківського району). 

 наказ Міністерства освіти 

і науки України від 24 

07.2001 р. № 553 «Про 

затвердження  порядку 

державної атестації 

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних навчальних 

закладів» (зі змінами) 

14 Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

Листопад  

122 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

123 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної 

експертизи. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

Висновки Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

124 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ліцею «Гранд» 

Голосіївського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 – 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

125 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 596 

Голосіївського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

04 – 18 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

126 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціалізованої Порядок державної 11 -  25 Загорулько Г.В., 
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школи І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської 

мови Деснянського  району. 

 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

висновки Березовська А. 

127 Контроль за проведенням атестаційної експертизи спеціального ДНЗ 

№ 755 Деснянського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 - 28 висновки Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

128 Контроль за проведенням атестаційної експертизи середньої 

загальноосвітньої школи  № 81 Дніпровського  району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

04 - 18 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

129 Контроль за проведенням атестаційної експертизи  ДНЗ № 192 

Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

04 - 18 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

130 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії № 167 

Дніпровського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

19 - 03 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

131 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ліцею туризму 

Оболонського  району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 – 21 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В. 

132 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 572 Порядок державної 17 – 28 Загорулько Г.В., 
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Оболонського району. 

 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

висновки Нерознак Н.П. 

133 Контроль за проведенням атестаційної експертизи Києво-

Печерського ліцею №171 «Лідер» Печерського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 - 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Березовська  А. 

 

134 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 96 

Подільського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

03 - 17 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

 

135 Контроль за проведенням атестаційної експертизи позашкільного 

навчального закладу «Спортивна дитячо – юнацька школа № 4» 

Подільського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

03 - 17 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

 

136 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ліцею № 100 

«Поділ» Подільського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 - 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

137 Контроль за проведенням атестаційної експертизи середньої 

загальноосвітньої школи № 297 Святошинського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 - 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П.  

 

138 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 814 Порядок державної 18 - 02 Загорулько Г.В., 
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Святошинського району. 

 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

висновки Нерознак Н.П. 

139 Контроль за проведенням атестаційної експертизи школи-дитячого 

садка І ступеня «Калинка» Солом’янського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 – 23 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П., 

Стрипко Т.О. 

140 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ТОВ 

«Загальноосвітній навчальний заклад «Київський ліцей бізнесу» 

Шевченківськогорайону. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

10 – 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В., 

Стрипко Т.О. 

142 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 544 

Шевченківськогорайону. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

17 – 29 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

143 Перевірка організації роботи із зверненнями громадян та дотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі 

зверненнями в управлінні освіти Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Третя декада 

місяця 

Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

Грудень  

144 Розгляд звернень та заяв громадян. Закон України «Про 

звернення громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В., 

працівники інспекції 

145 Нарада-семінар з керівниками навчальних закладів управлінь освіти 

Святошинської та Печерської  районних в місті Києві державних 

адміністрації за результатами перевірок роботи зі зверненнями 

громадян. 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

03 та 10 Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

Нерознак Н.П. 

146 Підготовка атестаційних висновків за результатами атестаційної Порядок державної Протягом місяця Загорулько Г.В., 
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експертизи. атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

працівники інспекції 

147 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ліцею 

міжрегіональної академії управління персоналом  Голосіївського 

району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

08 - 22 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Березовська А. 

 

148 Контроль за проведенням атестаційної експертизи середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 160 Дарницького району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

01 - 15 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В. 

149 Контроль за проведенням атестаційної експертизи підприємства 

«Загальноосвітній навчальний заклад «Спеціалізована школа 

«Славія» Деснянського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

02 - 16 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Голубенко л.В., 

Березовська А. 

 

150 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 404 

Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

02 - 16 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

 

151 Контроль за проведенням атестаційної експертизи міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату «Зміна» Дніпровського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

04 - 18 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

152 Контроль за проведенням атестаційної експертизи позашкільного Порядок державної 08 -19 Загорулько Г.В., 
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навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» 

Оболонського району.  

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

висновки Буряк С.В. 

153 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 450 

Печерського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

01 -15 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

 

154 Контроль за проведенням атестаційної експертизи романо-

германської гімназії № 123 Подільського району.  

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

01 - 15 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

155 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 518 

Подільського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

08 - 19 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

 

156 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії  

«Академія» Святошинського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

01 - 15 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

157 Контроль за проведенням атестаційної експертизи центру військово-

патрітичного та спортивного виховання молоді Святошинського 

району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

08 - 24 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Буряк С.В. 

158 Контроль за проведенням атестаційної експертизи міжшкільного Порядок державної 10 - 24 Загорулько Г.В., 
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навчально-виробничого комбінату Святошинського району. атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

висновки Буряк С.В. 

159 Контроль за проведенням атестаційної експертизи приватної 

хореографічної гімназії «Кияночка» Солом’янського району. 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

01 - 14 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Голубенко Л.В., 

Стрипко Т.О. 

 

 

160 Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії № 153   

ім. О. Пушкіна І-ІІІ ступенів Шевченківського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

15 - 29 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Стрипко Т.О. 

 

 

161 Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДНЗ № 348 

Шевченківського району. 

 

Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

15 - 29 

висновки 

Загорулько Г.В., 

Нерознак Н.П. 

162  Планування роботи на 2015 рік.  До 10 Загорулько Г.В., 

Березовська А., 

Нерознак Н.П. 

163 Планування державної атестації навчальних закладів на 2015 рік. Порядок державної 

атестації  

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних                       

навчальних закладів 

До 31 Загорулько Г.В., 

Карачова К.П. 

164 Аналіз звернень громадян за  2014 рік. Закон України «Про 

звернення громадян» 

До 31 Загорулько Г.В., 

Карачова К.П., 

Томіленко А.Г. 
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165 Звіт про роботу Інспекції за 2014 рік.  До 25 Загорулько Г.В., 

Березовська А., 

Нерознак Н.П. 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОЛОГО МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

Аналіз роботи за 2013 рік 
За 2013 р КМПМПК  було проведено психолого-педагогічне вивчення  2269 дітей з особливими освітніми потребами. 

Однією із  функцій ПМПК є постійний моніторинг рівня задоволення потреб дітей, яким необхідна корекції фізичного та розумового 

розвитку, для чого створені та постійно поновлюються банки  даних. 

З метою збереження психічного здоров'я дітей ПМПК, займаються просвітницькою діяльністю, яка полягає в: 

 - консультативно-методичній допомозі батькам (особам, які їх замінюють) – 8351 консультація;  

 - педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в 

розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних  закладів – 

1222 консультації; 

 - проведення роз'яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та 

соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку – 

107 консультацій; 

 - консультативно - методична допомога шкільним психолого – медико - педагогічним комісіям – 26 заходів; 

 - участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, створення 

умов для інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами – 172 консультації.. 

Загальна кількість наданих консультацій складає 9878.  

Для педагогічних працівників, які працюють з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку  на базі Будинку вчителя проведено 

засідання клубів «Логотерапія», «Мобіліс», «Психодіагност», «Тифлопедагог» (16 засідань). 

З батьками дітей з особливими потребами, які мають тяжкі порушення психофізичного розвитку (ПФР) консультантами проводиться 

особлива інформаційна - просвітницька робота  на базі ПМПК методом лекційної роботи, тренінгів, бесід – 84, демонстраційних занять - 7, 

телефонного консультування – 1505, візити до дому - 13.   

Завдяки особливому складу штатних працівників ПМПК, до яких входять різні фахівці (дефектологи різної  спеціалізації, психологи та 

лікарі) представники сімей, які виховують  дітей із різними патологіями можуть отримати професійні поради щодо розвитку й виховання дитини, 

дізнатися про перспективи суспільно трудової реалізації.  

 

Пріоритетні напрямки роботи. 

1.  Психолого-педагогічне вивчення дитини і з´ясування труднощів розвитку, визначення адекватної програми і форми навчання. 

2. Консультативна діяльність та фахова допомога з усіх проблем у розвитку дітей для різних груп населення (батьків, дільничних лікарів, 

вчителів, практичних психологів). 
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3. Просвітницька робота – показати суспільству значення корекційної роботи для долі кожної дитини з порушеннями в розвитку, розкрити 

згубні наслідки відсутності спеціальної підтримки таких дітей.  

4. Облік і аналіз даних,  про кількість  дітей з вадами психічного, фізичного та (або) розумового розвитку, їх диференціацію і домінування за 

нозологіями.  

5. Сприяти впровадженню інклюзивного навчання для забезпечення права на освіту осіб з особливими потребами (інвалідністю). 

 

№  

з/п 
Назва заходу 

На виконання 

якого нормативно-

правового акту 

проводиться 

Термін Відповідальний 

Січень  

 

1 

Надати пропозиції в ДОНМС щодо поповнення матеріально-

технічної бази КМПМПК на 2014 р. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

19 Полякова О.М. 

 

 

2 

Узагальнити матеріали роботи клубів «Логотерапія», 

«Психодіагност», «Мобіліс», «Тифлопедагог», «Логос». 

Рішення колегії 

ДОНМС(4) р.3 п.3.3 

До 30 Гавриленко Р.П., 

Онанко А.П., 

Гуріна О.А., 

Левіна Є. Л., 

Геліон Н.І. 

3 Узагальнити інформацію про  роботу логопедичних пунктів ЗНЗ за І 

семестр 2013 – 2014 н.р. 

 Протягом 

місяця 

Геліон Н.І. 

4 Аналіз планів РПМПК на 2014 р (довідка). Наказ ДОНМС (11) До 30 Миргородський В.М. 

 

5 

Засідання клубу «Логос» для логопедів логопедичних пунктів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 22 Геліон Н.І. 

Лютий  

 

 

6 

Провести спільний круглий стіл завідувачів РПМПК і Київського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

«Взаємодія суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились в 

складних життєвих обставинах» (на базі БВ). 

 13 Полякова О.М., 

Геліон Н.І., 

Грицан М.І. 

 

7 

Вивчити рівень навчальних досягнень та динаміку розвитку учнів, 

яким рекомендовано діагностичне вивчення у школах – інтернатах   

за І семестр 2013 – 2014 н. р. 

 Протягом 

місяця 

Геліон Н.І. 

Консультанти 

 Засідання клубу практичних психологів «Психодіагност».     Рішення колегії ДОНМС 04 Онанко А.П., 
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8 (4) р.3 п.3.3 Ямщікова О.В. 

9 Засідання клубу для логопедів «Логотерапія». Рішення колегії ДОНМС 

(4) р.3 п.3.3 

13 Гавриленко Р.П. 

 

10 

Скласти графік виїзних засідань на 2013 – 2014 н. р. Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

До 21 Геліон Н.І.,   

Гавриленко Р.П. 

 

11 

Засідання клубу «Дефектолог». Рішення колегії ДОНМС 

(4) р.3 п.3.3 

17 Мостопалова Т.А., 

Гуріна О.А. 

 

12 

Вивчення роботи шкільних психолого – медико – педагогічних 

комісій з метою надання методичної допомоги. 

 Протягом 

місяця 

Геліон Н.І. 

 

13 

Вивчити стан роботи та надати методичну допомогу консультантам 

ПМПК Дарницького  району. 

 Протягом 

місяця 

Мостопалова Т.А. 

 

14 

Семінар-практикум для соціальних педагогів спеціальних 

навчальних закладів і РПМПК «Інтегрований підхід щодо соціально-

педагогічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах». 

 26 Грицан М.І., 

Нагорянська О.В. 

 

15 

Провести міське методичне об’єднання для логопедів логопедичних 

пунктів ЗНЗ. 

 12 Геліон Н.І. 

 

 

16 

Узагальнити  пропозиції районних управлінь освіти щодо розвитку 

мережі спеціальних навчальних закладів, створення умов для 

інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з вадами фізичного та 

(або) розумового розвитку. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

До 21 Полякова О.М., 

Миргородський В.М., 

Геліон Н.І. 

Квітень  

 

17 

Приймати участь у засіданнях РПМПК. Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Куратори районів 

 

18 

Проведення психолого-педагогічного вивчення дітей на виїзних 

засіданнях. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Полякова О.М., 

Миргородський В.М. 

Консультанти 

 

19 

Ознайомитись зі  змістом навчально-корекційної роботи в 

інклюзивних класах  Подільського району. 

Наказ МОН  Протягом 

місяця 

Гавриленко Р.П. 

Ямщікова О.В. 

 

20 

Семінар - практикум завідувачів РПМПК на базі Дарницького 

району. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

25 Полякова О.М. 

 

21 

Засідання клубу «Логос» для логопедів логопедичних пунктів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 23 Геліон Н.І. 
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Травень  

 

22 

Приймати участь у засіданнях районних ПМПК. Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Куратори районів 

 

23 

Прийняти участь у нараді Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту для директорів шкіл – інтернатів міста. 

  Полякова О.М. 

 

24 

Консультації, соціально-педагогічний супровід сімей, які виховують 

дитину зі складними вадами розвитку, в тому числі з інвалідністю. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Грицан М.І.,   

Федас Л.В.,  

Коваленко Ю.В. 

 

25 

Узагальнити результати надання індивідуально-корекційної 

допомоги дітям, які були на діагностичному вивченні протягом року 

(«Картка індивідуально – корекційної роботи з дитиною»). 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Миргородський В.М. 

Консультанти за 

розподілом 

26 Узагальнення звітного матеріалу РПМПК. Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

До 30 Левіна Є. Л. 

Червень  

 

27 

Підготувати інформаційний звіт за 2013-2014 н. р. про роботу 

КМПМПК та направити в МОН, ДОНМС. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Лист МОН  

До 05 Полякова О.М., 

Левіна Є.Л. 

Консультанти 

 

28 

Приймати участь в засіданнях РПМПК. Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Куратори районів 

 

29 

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл – інтернатів з метою визначення адекватних 

умов навчання та корекційно – реабілітаційної роботи. 

 Протягом 

місяця 

Геліон Н.І. 

 

30 

Підготувати обґрунтовані пропозиції щодо розвитку мережі 

спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного 

віку. 

Положення про Київську 

міську  психолого-медико-

педагогічну консультацію 

 

До 14 Полякова О.М. 

Консультанти 

 

31 

Підготувати списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами 

розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах 

для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної 

реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися. 

Постанова КМУ №646 від 

12.04.00 

До 15 Гуріна О.А. 

Липень  
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32 

Надання консультативно- методичної допомоги батькам (особам, які 

їх замінюють),керівникам навчальних закладів  педагогам, 

практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, 

соціальним працівникам, громадськості з питань виховання та 

соціально-трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного 

розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Полякова О.М. 

Консультанти 

Серпень  

 

33 

Приймати участь у засіданнях районних ПМПК. Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Куратори районів 

 

34 

Прийняти участь у міських та районних серпневих педагогічних 

конференціях, роботі секції спеціальної освіти, нараді директорів 

шкіл-інтернатів. 

 Протягом 

місяця 

Полякова О.М. 

Консультанти 

Вересень  

 

35 

Приймати участь у засіданнях районних ПМПК. Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Куратори районів 

 

36 

Скласти списки дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення 

у  2014 році, яким рекомендовано діагностичне вивчення протягом 

навчального року та розподілити між консультантами для надання 

індивідуально - корекційної допомоги. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

До 15 Миргородський В.М., 

Гавриленко Р.П. 

 

37 

Засідання клубу «Дефектолог». Рішення колегії ДОНМС 23 Мотопалова Т.А., 

Гуріна О.А. 

 

38 

Провести міське методичне об’єднання для логопедів логопедичних 

пунктів ЗНЗ. 

 17 Геліон Н.І. 

Жовтень  

 

39 

Консультації, соціально  - педагогічний супровід сімей, які 

виховують удома дітей зі складними вадами розвитку, у тому числі з 

інвалідністю. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Грицан М.І., 

Федас Л.В., 

Коваленко Ю.В. 

 

40 

Засідання клубу «Логотерапія». Рішення колегії ДОНМС 23 Гавриленко Р.П. 

 

41 

Семінар - практикум завідувачів РПМПК на базі Шевченківського 

району. 

Семінар - практикум 

завідувачів РПМПК на 

базі Шевченківського 

району 

24 Полякова О.М. 
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Листопад  

 

42 

Проаналізувати та внести зміни до Банку даних працівників 

спеціальних навчальних закладів.   

Розпорядження КМПМПК До 18 Гавриленко Р.П. 

 

43 

Ознайомитись з організацією навчально – корекційної роботи в класі 

для дітей зі зниженим зором в ЗНЗ №311 Деснянського району та 

класі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення   в ЗНЗ №164 

Солом’янського району,  надати методичну допомогу. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну консультацію 

Протягом 

місяця 

Гуріна О.А., 

Левіна Є.Л. 

 

44 

Засідання клубу  «Психодіагност».     Рішення колегії ДОНМС 11 Онанко А.П., 

Ямщікова О.В. 

45 

 

Семінар – практикум для логопедів логопедичних пунктів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 19 Геліон Н.І. 

 

46 

Семінар – практикум для соціальних педагогів спеціальних 

навчальних закладів і РПМПК «Надання потрібної консультативної 

психолого-педагогічної допомоги дітям і підліткам, групам 

соціального ризику, дітям, котрі потребують піклування тощо». 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

26 Грицан М.І., 

Нагорянська О.В. 

 

47 

Поновлювати Банк даних дітей, яким рекомендовано індивідуальне 

навчання за поданням ЛКК та  направленням ПМПК. 

 Протягом 

місяця 

Мостопалова Т.А. 

Грудень  

 

48 

Провести міське методичне об’єднання для логопедів логопедичних 

пунктів ЗНЗ. 

 17 Геліон Н.І. 

 

49 

Скласти план роботи на 2015 рік.  До 25 Миргородський В.М. 

Консультанти 

 

50 

Засідання клубу «Дефектолог». Рішення колегії ДОНМС 16 Мостопалова Т.А., 

Гуріна О.А., 

Миргородський В.М. 

 

51 

Засідання клубу «Логотерапія». Рішення колегії ДОНМС 18 Гавриленко Р.П. 

 

52 

Підготувати інформаційний звіт про роботу Київської міської 

психолого-медико-педагогічної консультації за 2014 рік. 

Лист МОН До 20 Полякова О.М. 

Консультанти 

Щомісячно  

 

52 

Наради завідувачів РПМПК (за окремим планом). Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Полякова О.М. 

 

53 

Психолого-педагогічне вивчення дітей; прийом та консультації 

громадян. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

За графіком Полякова О.М., 

Миргородський В.М. 
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педагогічну  консультацію Консультанти 

 

54 

Складати списки дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення 

та направляти в районні управління освіти. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Гуріна О.А. 

 

55 

Проаналізувати (за нозологіями) кількість  дітей, які пройшли 

психолого-педагогічне вивчення та рекомендовані їм форми 

допомоги. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Левіна Є.Л. 

Протягом року 

56 

 

Координація діяльності міської ПМПК з районними ПМПК.   Миргородський В.М., 

Геліон Н.І. 

Консультанти 

 

57 

Проводити моніторинг інновацій у галузі психолого-педагогічної 

діагностики та корекції труднощів психофізичного розвитку дітей. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Онанко А.П., 

Мостопалова Т.М., 

Ямщікова О.В. 

 

58 

Вивчення нових директивних документів, щодо розвитку освіти 

(дошкільної, інклюзивної і т.п.). 

Інструктивно-методичний 

лист 

 Полякова О.М. 

Консультанти 

 

59 

Забезпечувати супровід та індивідуально-корекційну допомогу 

дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку,  направлених  на діагностичне вивчення. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Миргородський В.М., 

Гавриленко Р.П. 

Консультанти 

 

60 

Ознайомлення зі змістом  навчальної та корекційно-розвиткової 

роботи в інклюзивних класах. Надання консультативно-методичної 

допомоги  педагогам, практичним психологам. 

Наказ МОН  Ямщікова О.В. 

Консультанти 

 

61 

Поповнювати Банки даних дітей із синдромом Дауна,   дітей з 

аутизмом. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Мостопалова Т.А. 

 

62 

Проводити консультативні дні для батьків та педагогів у спеціальних 

школах-інтернатах та ЗНЗ з інклюзивною та інтегрованою формою 

навчання. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Консультанти 

 

63 

Облік та зберігання архівної документації («Картка стану здоров’я та 

розвитку дитини»). 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Гуріна О.А. 

 

64 

Поновлювати матеріали на  сайті КМПМПК. Рішення колегії ДОНМС  Полякова О.М., 

Левіна Є.Л. 

Консультанти 

 Вивчення стану корекційної роботи логопунктів ЗНЗ та надання Наказ МОН  Геліон Н.І. 
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Загальноміські заходи 
№  

Назва заходу 

На виконання якого  

нормативно – правового 

акту проводиться 

Термін Відповідальний 

Січень 

1 Проведення міського етапу ХІV Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика. 

Положення про 

Міжнародний  

конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 

Січень Войцехівський М.Ф., 

Кузнєцова О.В. 

2 Проведення міського етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка у 

2013-2014 навчальному році. 

Положення про 

Міжнародний  

мовно-літературний 

конкурс учнівської та 

студентської молоді 

Січень Войцехівський М.Ф., 

Кузнєцова О.В. 

65 методичної допомоги. 

 

66 

Взаємодія з органами праці та соціального захисту населення з 

метою своєчасного забезпечення їх належною психолого-

педагогічною підтримкою. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Полякова О.М. 

Консультанти 

 

67 

Приймати участь у нарадах РУО з питань забезпечення навчання 

дітей з особливими потребами в закладах освіти. 

  Полякова О.М. 

Консультанти 

 

68 

Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи 

Шевченківської районної консультації. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Миргородський В.М. 

Консультанти 

 

69 

Співпраця з вищими навчальними закладами (НПУ імені М. 

Драгоманова, ІППО Київського Університету імені Б. Грінченка, 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України). 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Полякова О.М. 

Консультанти 

 

70 

Приймати участь у батьківських зборах в спеціальних навчальних 

закладах (групах, класах) міста. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Полякова О.М. 

Консультанти 

 

72 

Організація взаємодії КМПМПК з шкільними психолого-медико 

педагогічними комісіями. 

Положення про Київську 

міську психолого-медико-

педагогічну  консультацію 

 Геліон Н.І. 

Консультанти 
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3 Міський етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

Київської Малої академії наук учнівської молоді у 2013-2014 н.р. 

Наказ МОНМС України 

від 22.09.2011   № 1099, 

наказ ДОНМС 

З 23 Васинюк В.О., 

Святенко О.В. 

4 Проведення ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. 

Наказ МОНМС України 

від 22.09.2011   № 1099, 

наказ ДОНМС 

З 11 Войцехівський М.Ф., 

Святенко О.В 

Лютий 

5 Проведення ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. 

Наказ МОНМС України 

від 22.09.2011   № 1099, 

наказ ДОНМС 

Лютий Войцехівський М.Ф., 

Святенко О.В 

6 Київська відкрита олімпіада зі східних мов. Наказ ДОНМС Лютий Войцехівський М.Ф., 

Святенко О.В. 

7 Міський етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

Київської Малої академії наук учнівської молоді у 2013-2014 н.р. 

Наказ МОНМС України 

від 22.09.2011   № 1099, 

наказ ДОНМС 

Лютий Васинюк В.О., 

Святенко О.В. 

 

Квітень 

8 Суперфінал міського конкурсу “Вчитель року-2014”. Наказ МОН України від 

17.10.2002 № 586, наказ 

ДОНМС 

Квітень Пархоменко І.М., 

Войцехівський М.Ф. 

 

Травень 

9 Свято Останнього дзвоника в 11-х класах. Наказ ДОНМС 22 Бабінець С.І., 

Батечко  О.В., 

управління освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

керівники ЗНЗ 

10 Урочисте вручення атестатів про повну загальну середню освіту 

випускникам 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста. 

Наказ ДОНМС 31 Бабінець С.І., 

Батечко  О.В., 

управління освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

керівники ЗНЗ 

Серпень 
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11 Організація та проведення серпневих конференцій для педагогічних 

працівників м. Києва.  

Міська цільова програми 

«Освіта столиці. 2011-

2015 рр.» 

Серпень КУім.Б.Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Кучинський М.С. 

12 Загальноміська акція  «Дай руку першокласнику!». Розпорядження КМДА, 

Наказ ДОНМС 

До 01.09. Пархоменко І.М., 

Войцехівський М.Ф., 

Батечко О.В., 

спеціалісти відділу 

Вересень 

13 Свято 1-го Дзвоника в загальноосвітніх навчальних закладах міста.  Закон України «Про 

загальну середню освіту», 

Розпорядження КМДА, 

наказ ДОНМС 

1 Пархоменко І.М., 

Бабінець Г.І.,  

спеціалісти  відділу 

Жовтень 

14 Організація загальноміського свята до Дня працівників освіти. 

 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–

2015рр». 

До 05  

Грудень 

15 Свято новорічної ялинки у рамках проекту «Партнерство в освіті». Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–

2015рр». 

20-29 Пархоменко І.М., 

Батечко О.В.,  

спеціалісти відділу 

Протягом року  

16 Проведення загальноміських нарад з керівниками  загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

  Добровольська О.М., 

Пархоменко І.М. 

 

17 Проведення загальноміських нарад із заступниками керівників  

загальноосвітніх навчальних закладів. 

  Пархоменко І.М., 

Батечко О.В.,  

спеціалісти відділу 

 

Орієнтовний план заходів  

для дітей м. Києва на 2014 рік 
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№ 

з/п 

 

Назва заходу 

Відповідальні 

(місце проведення) 

Терміни 

проведення 

заходів 

Національне, патріотичне виховання 

1 Проведення ІІІ міської виставки-звіту дитячої творчості «Київ – місто юних 

майстрів». 

ДОНМС, КПДЮ,РУО Лютий 

2 Забезпечення участі у ІІІ Всеукраїнській виставці-звіті дитячої творчості «Країна 

юних майстрів». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО Березень 

3 Міський фестиваль-конкурс для старшокласників до Дня захисника Вітчизни 

«Маю честь!». 

ДОНМС, КПДЮ 

 

До 23 

лютого 

4 Міські змагання з вогневої підготовки «Снайпер столиці». ДОНМС, Київський військовий 

комісаріат 

Лютий 

5 Дитячо-юнацька військово-спортивна  патріотична гра Українського козацтва 

«Сокіл» («Джура»). 

ДОНМС,  МЦДЮТ Березень - травень 

6 Військово-патріотична спортивна гра «Зірниця». ДОНМС,  МЦДЮТ Березень - травень 

7 Міський конкурс серед старшокласників «Київ - моє місто, мені в ньому жити, 

мені його створювати». 

ДОНМС, КПДЮ 

 

Підсумки - травень 

8 Участь школярів Києва у Всеукраїнському конкурсі знавців військової історії. ДОНМС, Національний музей 

історії Великої Вітчизняної 

війни 

Грудень-травень 

9 Міський етап Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді. ДОНМС, Київський військовий 

комісаріат 

Лютий – 

квітень 

10 Проведення акції вручення шістнадцятирічним юнакам і дівчатам паспортів 

громадянина України у День Державного Прапора України. 

ДОНМС, РУО 23 серпня 

12 Відкрита першість з козацько-лицарського виховання навчальних закладів міста 

Києва та Київської області «Київська січ». 

ДОНМС м. Києва, ДОНМС 

Київської  області 

Жовтень - листопад 

13 Проведення заходів до пам’ятних дат Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років 

(День Перемоги, День партизанської слави, День визволення України,  День 

визволення міста Києва від фашистських загарбників). 

ДОНМС, РУО Протягом року 

 

14 Проведення міських заходів на відзначення історичних,  ювілейних, пам’ятних 

дат (згідно з окремими планами). 

ДОНМС, КПДЮ, РУО 

 

Протягом року 

 

15 Проведення міських заходів, приурочених до традиційних народних свят: Дня 

Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Святого Наума, Дня Святого Миколая, Свята 

Різдва Христова, Великодня тощо (згідно з окремими планами). 

ДОНМС, КПДЮ, РУО 

 

Протягом року 

 

Шевченківські дні 
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16 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським 

дням, на виконання Указу Президента України. 

ДОНМС,  КУ ім. Б.Грінченка, 

КПДЮ 

Лютий – березень 

17 Міський конкурс юних читців поезії Т.Г.Шевченка. 

 

ДОНМС, управління освіти 

Шевченківcького району   

Лютий – березень 

18 Міський проект «Шевченківський Київ», присвячений 200-річчю від дня 

народження Тараса Шевченка 

ДОНМС, КПДЮ 

 

Лютий – березень 

Українська мова в українській столиці 

19 Участь школярів міста Києва у ХІІ Міжнародному конкурсі з української мови 

ім. Петра Яцика. 

ДОНМС, КУ ім. Б.Грінченка,  

Будинок учителя 

Січень 

20 Проведення міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка у 2014-2015 навчальному 

році. 

ДОНМС,  КУ ім. Б.Грінченка Січень 

23 Проведення міського етапу ІІІ щорічного конкурсу «Найкращий відгук на 

сучасну дитячу прозу» для учнів 4-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

ДОНМС, КУ ім. Б.Грінченка Вересень-листопад 

24 Проведення міського свята до Дня української писемності та мови.                                                    ДОНМС, Будинок учителя, 

«Просвіта» 

09 листопада 

Правова освіта і  виховання 

25 Огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

ДОНМС,  КУ ім. Б.Грінченка 

 

Підсумки –травень 

26 Проведення тижня права в загальноосвітніх навчальних закладів міста. ДОНМС, РУО,  

КУ ім. Б.Грінченка 

Грудень 

Формування здорового способу життя 

27 Заходи міської програми «Школярі Києва за здоровий спосіб життя» «Марафон 

здоров’я: “День здоров’я щодня», «День здоров’я» проведення профілактичних 

заходів «День без тютюну – слабо?». Конкурс «Юний медик». Фестиваль – 

конкурс «Молодь обирає здоров’я». Акції до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом «Щеплення проти СНІДу – здоровий спосіб життя». 

ДОНМС, КПДЮ Протягом року 

Підсумки – квітень 

28 Проведення акції до Всесвітнього Дня здоров’я.  

 

ДОНМС, КПДЮ Квітень 

29 Проведення міського етапу та забезпечення участі команди міста Києва у 

Всеукраїнському фестивалі - конкурсі «Молодь обирає здоров’я». 

ДОНМС, КПДЮ Травень, вересень 

30 Збір волонтерів – учасників міської програми «Школярі Києва за здоровий спосіб 

життя». 

ДОНМС, КПДЮ Вересень 

31 Молодіжна акція до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.  ДОНМС, КПДЮ Листопад – грудень 

Ігрові програми 
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32 Міський конкурс шкільних команд клубу веселих і найкмітливіших «Школа 

жартів». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО Лютий, квітень 

(міські етапи) 

33 Міська гри для старшокласників  

«Інтелект – турнір». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО Березень – фінальна 

гра 

34 Міська інтелектуальна гри для молодших школярів м. Києва «Юніор».  ДОНМС, КПДЮ, РУО Березень – фінальна 

гра 

35 Міський фестиваль ігрових програма «Гра скликає друзів». ДОНМС, КПДЮ, РУО Березень 

36 Фестиваль міського конкурсу шкільних команд КВН «Школа жартів». ДОНМС, КПДЮ, РУО Жовтень 

37 Міська гра «Економічний брейн-ринг». КПДЮ Жовтень, протягом 

року 

38 Міський конкурс бізнес-проектів «Успішний бізнес-план». КПДЮ Листопад, протягом 

року 

39 Інтелектуальна гра для школярів «Розумовський». Управління освіти 

Голосіївського району 

Протягом  року 

Безпека дітей 

40 Змагання юних рятувальників в рамках Всеукраїнського громадського дитячого 

руху «Школа безпеки». 

ДОНМС,  МЦДЮТ, ГУ МНС в 

м. Києві 

Березень - травень 

41 Змагання, конкурси  юних пожежних;   інструкторів дорожнього руху (за 

окремим планом). 

ДОНМС, КПДЮ, РУО, ДАІ, ГУ 

ДСНС України в м. Києві 

Протягом року 

Науково-технічна творчість 

Заходи міського координаційного центру з науково-технічної творчості учнівської молоді 

(ЦНТТМ «Сфера» Оболонського району) 

Спортивно-технічні змагання 
42 Першість міста Києва з авіамодельного спорту  серед учнівської молоді кімнатні 

авіамоделі). 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» 

 
Лютий 

43 Міські змагання з картингу  серед учнівської молоді. ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» Травень 

44 Першість міста Києва з судномодельного спорту серед учнівської молоді  - 

кімнатні моделі: старша вікова група). 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера», 

НВК Солом’янського р-ну 

Березень - 

квітень 

45 
Першість міста Києва з судномодельного спорту серед учнівської молоді  - 

кімнатні моделі:молодша вікова група. 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера», НВК 

Солом’янського р-ну 

Березень - 

квітень 
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46 
Чемпіонат міста Києва серед учнівської молоді  з трасових автомоделей. ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» 

Квітень 

 

47 
Першість міста Києва з авіамодельного спорту серед учнівської молоді 

(вільнолітаючі моделі). 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» 

 
Вересень 

48 Київський відкритий фестиваль повітряних зміїв «Змієрія- 2014». ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» Травень 

Конкурси - змагання 

49 
Конкурс юних конструкторів, інженерів,винахідників. ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» 

Січень 

 

50 Конкурс з радіоелектронного конструювання серед учнівської молоді. 

 

 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера», 

СЮТ - ЦНТТМ Дніпровського 

р-ну 

Грудень 

51 Київський міський відкритий конкурс з інформаційних технологій «Комп’ютерна 

експедиція». 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» 

 

Березень-квітень 

 

52 
Конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моде-

лювання. 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера», 

ЦТТ Дарницького  р-ну 

Березень 

 

 

53 Конкурс  - «Енергозбереження та використання нетрадиційних джерел енергії» 

серед учнівської молоді. 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» 

 

Березень 

 

54 Київський міський відкритий конкурс з інформаційних технологій серед 

учнівської молоді. 

ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера», 

ЦДЮТ Солом’янськ. р-ну 

Лютий 

 

55 
Міський конкурс-захист проектних робіт серед учнівської молоді. ДОНМС, ЦНТТМ «Сфера» 

Жовтень 

 

56 Участь у всеукраїнських та міжнародних заходах з науково-технічної творчості 

(змаганнях, конкурсах,  семінарах) відповідно до Плану міжнародних і 

всеукраїнських заходів з учнівською та студентською молоддю на 2014 рік 

МОНМС  України. 

Згідно з Планом  МОНМС 

України (план додається) 

Протягом року 

Заходи Київського Палацу дітей та юнацтва з науково-технічної творчості учнівської молоді 

57 Міський конкурс з орігамі (паперової пластики) «Журавлиний клич».          ДОНМС, КПДЮ Квітень 

58 Проведення міської олімпіади «Юні математичні таланти». ДОНМС, КПДЮ Вересень 

59 Відкриті всеукраїнські змагання з судомодельного спорту «Дніпрова Чайка».  ДОНМС, КПДЮ 

 

Жовтень 

60 Міський конкурс юних конструкторів «У місті Фантазерську».  ДОНМС, КПДЮ Листопад 
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Художня творчість 

61 Проведення міських виставок дитячої творчості позашкільних навчальних 

закладів м. Києва за творчим проектом Київського Палацу дітей та юнацтва 

«Віхи української культури. Культура Київської Русі». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО 

 

Січень-травень 

62 Звітні концерти дитячих художніх колективів навчальних закладів Києва на 

присвоєння, підтвердження почесних звань «Народний художній колектив» та 

«Зразковий художній колектив». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО 

 

Березень - квітень, 

жовтень - листопад 

 Проведення гала-концерту дитячої творчості в Національному оперному театрі 

України імені Тараса Шевченка. 

ДОНМС, КПДЮ, РУО 

 

квітень 

63 Проведення VІІІ міського фестивалю-конкурсу дитячих театральних колективів 

навчальних закладів міста Києва «Срібне джерело». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО 

 

Березень-травень 

64 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю «Прем’єра». ДОНМС, КПДЮ Березень 

65 Міська виставка – конкурс образотворчого мистецтва «Палітра». ДОНМС, КПДЮ Березень 

66 Міський фестиваль авторської пісні та співаної поезії молодих авторів і 

виконавців. 

ДОНМС, КПДЮ Квітень 

67 Міський конкурс-виставка «Писанкова веселка». ДОНМС, КПДЮ, РУО Квітень 

68 Міський конкурс юних поетів «Поетична весна – 2014». ДОНМС, КУ ім. Б.Грінченка, 

КПДЮ,  Спілка письменників 

Травень 

69 Міжнародний фестиваль народного танцю «Київське дивоколо». ДОНМС, КПДЮ, РУО Травень 

70 Міжнародний фестиваль хорової творчості «Музичні зустрічі». ДОНМС, КПДЮ, РУО Травень 

71 Проведення міської виставки переможців у рамках проекту «Віхи української 

культури. Культура Київської Русі» у Національному заповіднику «Софія 

Київська». 

ДОНМС, КПДЮ Травень 

72 Міське свято дитячої творчості «Барви весни». ДОНМС, КПДЮ, РУО Травень 

73 Міський фестиваль-конкурсу серед випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів  «Київський вальс» (до Дня Києва). 

ДОНМС, КПДЮ, РУО Травень 

74 Міський фестиваль-конкурс «Діалог держав – партнерство в освіті». ДОНМС (міжнародний відділ), 

КПДЮ, РУО 

Травень 

75 Всеукраїнська виставка «Україна дітям» до Дня захисту дітей. ДОНМС, КПДЮ, РУО Травень, червень 

76 Міське свято відкриття міських таборів відпочинку. ДОНМС, КПДЮ, РУО Травень, червень 

77 Організація участі дитячих творчих колективів в Національному фестивалі-

конкурсі «Артек – моя мрія» 

ДОНМС, КПДЮ, МДЦ 

«Артек» 

Протягом року 

 

78 Проведення організаційних заходів щодо участі дитячих художніх колективів, 

окремих виконавців у Міжнародному дитячому та юнацькому фестивалі-

ДОНМС, КПДЮ, Головне 

управління культури і мистецтв 

Травень 
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конкурсі «Духовні джерела». м. Києва 

79 Організація участі дитячих художніх колективів у Міжнародному фестивалі 

дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик». 

Управління освіти 

Святошинського району 

Червень 

80 Міський фестиваль витинанки «Витинанкові візерунки». ДОНМС, КПДЮ Жовтень 

81 Міський фестиваль авторської ляльки. ДОНМС, КПДЮ Жовтень 

82 Всеукраїнські кваліфікаційні змагання зі спортивного бального танцю «Осінній 

марафон». 

ДОНМС, КПДЮ Листопад 

83 Всеукраїнський конкурс бандурного мистецтва «Віднови себе!». ДОНМС, КПДЮ Грудень 

84 Організація участі дитячих колективів та виконавців Всеукраїнському Гала-

концерті творчих дітей «Свято дитячих мрій». 
ДОНМС, КПДЮ 

Грудень 

85 Участь у всеукраїнських та міжнародних заходах з художньої творчості 

(фестивалях, змаганнях, конкурсах, семінарах) відповідно до Плану міжнародних 

і всеукраїнських заходів з учнівською та студентською молоддю на 2014 рік 

МОНМС  України.  

ДОНМС, КПДЮ, РУО Протягом року 

Туризм, краєзнавство 

Заходи Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму 

86 Навчально-методичний семінар (з заліковим походом) з підготовки інструкторів 

дитячо-юнацького туризму, організаторів спортивного туризму.                                                

ДОНМС, МЦДЮТ, РУО  Січень – квітень 

 

87 Чемпіонат міста Києва з орієнтування на лижах серед учнівської молоді у 

заданому напрямку. 

ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Січень 

 

88 Зимова першість зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді міста Києва  

у заданому напрямку. 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Січень, лютий 

 

89 Чемпіонат міста Києва з орієнтування на лижах серед учнівської молоді у 

заданому напрямку. 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Лютий 

 

90 Міський конкурс «Кращий екскурсовод музею при навчальному закладі» (у 

рамках спільного проекту з  Педагогічним музеєм  АПН України «Дитячий 

музейний центр»). 

ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Січень, березень 

 

 

91 Чемпіонат м . Києва з орієнтування на лижах серед учнівської молоді у заданому 

напрямку. 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Лютий 

 

92 Зимова першість зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді м. Києва  у 

заданому напрямку. 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Лютий 

 

93 Міський заочний конкурс пошуково-дослідницької роботи Всеукраїнської 

історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України». 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Березень 

 

94 Відкриті міські змагання зі спортивного (пішохідного) туризму «Смуга 

перешкод» серед учнівської молоді (дистанції ІІ-ІV класів). 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Квітень 
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95 Міські змагання  зі спортивного (пішохідного) туризму «Крос-похід» серед 

учнівської молоді  (дистанції ІІ-ІV класів). 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Квітень 

 

96 ХVІІ Міжнародний зліт юних туристів міст – героїв. 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

8-13 травня 

 

97 Х Міська туристсько-краєзнавча акція учнівської молоді «Пізнай свій край – 

пізнай себе».   
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Березень 

 

98 Міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри  «Зірниця» 

серед збірних команд учнівської молоді районів м. Києва. 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Квітень 

 

99 48 туристсько-спортивний зліт учнівської молоді  м. Києва. ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Травень 

100 5 краєзнавчий зліт учнівської молоді  міста Києва. ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Травень 

101 Туристський зліт-практикум вчителів м. Києва. ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Травень 

102 Х міська туристсько-краєзнавча акція учнівської молоді, присвячена 

Всесвітньому дню туризму «Пізнай свій край – пізнай себе».  
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

22 вересня 

 

103 Відкрита юнацька Першість з техніки пішохідного туризму «Срібний карабін» за 

участю команд України та країн СНД. 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Жовтень 

 

104 Міський етап дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної  гри «Сокіл» 

(«Джура») Українського козацтва.    
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Жовтень 

 

105 Міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна». 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Жовтень –                             

листопад 

106 Міський туристсько-краєзнавчий «Квест-похід». ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Жовтень 

107 Збір-практикум  зі спортивного орієнтування та орієнтування на велосипедах  для 

вчителів та учнів навчальних закладів м. Києва. 

 

ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Жовтень 

 

108 Відкриті міські змагання з велотуризму серед учнівської молоді. ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Листопад 

109 Відкриті міські змагання з велоорієнтування серед учнівської молоді  ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Листопад 

110 Міські змагання зі спортивного орієнтування серед учнів навчальних закладів. ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Листопад 

111 Конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій з активним способом пересування 

«Мій рідний край». 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО 

Грудень 

 

112 Першість міста Києва на кращий туристсько-краєзнавчий  похід учнівської 

молоді. 
ДОНМС, МЦДЮТ, РУО Грудень 

Заходи Київського Палацу дітей та юнацтва з туризму та краєзнавства 

113 Проведення заходів міської краєзнавчої програми дитячо-юнацького руху «Київ 

– місто моє».  

ГУОН, КПДЮ Протягом 

навчального року, 

підсумки - травень 

114 Міські змагання учнівської молоді з камеральної топозйомки «Камеральні ГУОН, КПДЮ Лютий 
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гонки».    

115 Міські змагання зі спортивного орієнтування «Полярна зірка». ДОНМС, КПДЮ Лютий 

116 Вечір туристського активу ДОНМС, КПДЮ Лютий 

117 Міське спортивно-краєзнавче свято для дітей і молоді «Масляна туристська». ДОНМС, КПДЮ Лютий 

118 Міські змагання зі скелелазіння серед учнівської молоді Києва.   ДОНМС, КПДЮ Квітень 

119 Міські змагання учнівської молоді зі спортивного орієнтування. ДОНМС, КПДЮ Квітень 

120 Міський конкурс екскурсоводів до Дня Перемоги в рамках програми «Київ – 

місто моє». 
ДОНМС, КПДЮ 

Травень 
 

121 Міські змагання з туристської  техніки з елементами екстремальних ситуацій. ДОНМС, КПДЮ Травень 

122 Міський туристичний ярмарок «Мандруємо разом» до Всесвітнього дня туризму 

та Дня туризму в Україні. 
ДОНМС, КПДЮ 

Вересень 
 

123 Міські змагання зі скелелазіння пам’яті   Г.С. Школи. ДОНМС, КПДЮ, РУО Жовтень 

124 Першість школярів Києва зі спортивного орієнтування «Осіннє листя».    ДОНМС, КПДЮ, РУО Жовтень 

125 Змагання учнівської молоді та гуртківців позашкільних закладів з камеральної 

топозйомки. 

ДОНМС, КПДЮ, РУО Грудень 

126 Участь у Всеукраїнських заходах з туризму та краєзнавства (змаганнях, 

конкурсах,  семінарах) відповідно до Плану міжнародних і всеукраїнських 

заходів з учнівською та студентською молоддю на 2014 рік МОН  України. 

ДОНМС, КПДЮ, МЦДЮТ Протягом року 

Природоохоронна робота, екологічне виховання 

127 Заходи міської екологічної програми «Крок до природи» : «Зелена хвиля», Акції 

«Збережи ялинку», «Чудосвіт рослин», «Зелений куточок», «Моніторинг та шлях 

відновлення біорізноманіття Національного природного парку Голосіївський», 

«Природні унікуми Київщини». Гра – конкурс «Птахи України», «Тварини в 

місті», « Збережемо море», «Вода жива». Екологічний турнір «Знавці природи». 

Гра – конкурс «Хочу все знати». Конкурс агітбригад «Чисте довкілля для нас та 

нащадків». «Моніторинг та шляхи відновлення біорізноманіття Київського 

моря». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО 

 

Протягом 

навчального року, 

підсумки - травень 

128 Проведення міського туристсько-краєзнавчого екологічного свята до 

Міжнародного Дня Землі. 

ДОНМС, КПДЮ 

 

Квітень 

129 Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу екологічних колективів 

(агітбригад) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.  

ДОНМС, КПДЮ, РУО, КУ ім. 

Б.Грінченка 

Протягом року, 

підсумки - травень 

130 Забезпечення участі школярів Києва у Національному турі Міжнародного 

конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО, КУ ім. 

Б.Грінченка 

Протягом року 

131 Забезпечення участі школярів Києва у відбіркових етапах Всеукраїнського ДОНМС, КПДЮ, РУО, КУ ім. Протягом року 
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конкурсу «Intel-Eko Україна-2014» Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2014. Б.Грінченка 

132 Участь у Всеукраїнських заходах з природоохоронної та екологічної діяльності 

(конкурси, змагання, семінари) відповідно до Плану міжнародних і 

всеукраїнських заходів з учнівською та студентською молоддю на 2014 рік 

МОНМС України. 

ДОНМС, КПДЮ, 

КУ ім. Б.Грінченка 

 

 

Протягом року 

133 Організація та проведення загальноміського огляду-конкурсу серед 

загальноосвітніх навчальних закладів міста «Шкільний дворик». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО, КУ ім. 

Б.Грінченка 

Вересень-жовтень 

134 Організація та проведення міських суботників за участю лідерів учнівського 

самоврядування у Парку Вічної Слави. 

ДОНМС, КПДЮ, РУО, КУ ім. 

Б.Грінченка 

Травень 

135 Загальноміський конкурс на створення школярами і студентами кращої клумби 

та квіткового оформлення територій загальноосвітніх, професійно-технічних, 

позашкільних та інших навчальних закладів міста до Дня столиці та Дня Києва; 

влаштування за підсумками конкурсу кращих квіткових композицій на території 

Печерського ландшафтного парку в складі міської виставки квітів за підтримки і 

сприяння районних КП УЗН та КО «Київзеленбуд». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО, КУ ім. 

Б.Грінченка 

 

 

 

 

Травень 

136 Упровадження проекту «Алея випускників» ДОНМС, КПДЮ, РУО Березень-квітень 

137 Проведення міського конкурсу екологічних проектів «ЕкологіЯ». ДОНМС, КПДЮ, РУО, КУ ім. 

Б.Грінченка 

Березень-квітень 

138 Упровадження проекту «Київ – місто квітів" (висадження тюльпанів на території 

Меморіального комплексу «Національний музей Великої Вітчизняної війни», 

кущів троянд на центральній алеї парку «Партизанська слава»). 

ДОНМС, КПДЮ, РУО, КУ ім. 

Б.Грінченка 

 

Травень 

139 Участь у Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України».  ДОНМС, КПДЮ, КУ ім. 

Б.Грінченка 

23-25 квітня 2013 

року 

Державно-громадське управління освітою, учнівське самоврядування 

140 Реалізація заходів програми учнівського самоврядування «Лідер» за проектами: 

«Навчально-оздоровчі збори «Лідер»; «Школа управлінської майстерності»; 

«Бюро захисту прав особистості»; «Шкільна преса»; «Інтелектуальні та творчі 

конкурси школярів»; «Довкілля. Спорт. Здоровий спосіб життя»; «Дозвілля»; 

«Конференції старшокласників міста». 

ГУОН, КПДЮ, Київська міська 

рада старшокласників 

Протягом року 

141 Проведення міського круглого столу «Розвиток благодійних ініціатив серед 

школярів міста». 

ДОНМС, КПДЮ, КМРС Січень 

142 Участь у Форумі Всеукраїнської ради старшокласників. ДОНМС, КПДЮ, КМРС Березень 

143 Проведення міського конкурсу на кращу модель та організацію учнівського 

самоврядування «Прогнозуємо своє завтра». 

ДОНМС, КПДЮ, КМРС Березень 

144 Випуск матеріалів за підсумками  міського конкурсу на кращу модель ДОНМС, КПДЮ, КМРС Березень 
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учнівського самоврядування навчальних закладів міста. 

145 Міська конференція старшокласників. Випуск матеріалів конференції. ДОНМС, КПДЮ, КМРС Квітень 

146 Спортивний вихідний лідерів учнівського самоврядування. ДОНМС, КПДЮ, КМРС Травень 

147 Міський «Лідерський випускний». ДОНМС, КПДЮ, КМРС Травень 

148 Підготовка ХІ Міжнародного навчально-оздоровчого збору лідерів учнівського 

самоврядування ЗНЗ Києва в МДЦ «Артек».                           

ДОНМС, КПДЮ 

 

Травень -  серпень 

149 Міський конкурс для старшокласників «Я – лідер!». ДОНМС, КПДЮ 

 

Жовтень – листопад 

150 Проведення «круглого столу» в рамках проекту «Трикутник».  ДОНМС, КПДЮ 

 

Листопад 

151 Підготовка зимового навчально-оздоровчого збору лідерів учнівського 

самоврядування  ЗНЗ м. Києва.          

ДОНМС, КПДЮ 

 

Грудень 

Дитяча журналістика 

152 Міський фестиваль реклами. ДОНМС, КПДЮ 
 

Лютий 

153 Форум представників шкільної преси міста Києва. ДОНМС, КПДЮ 

 

Лютий 

154 ХІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої журналістики «Прес-весна на 

Дніпрових схилах». 

ДОНМС, КПДЮ, РУО, КМРС Квітень 

155 Міський конкурс шкільних газет «Прес-бій». ДОНМС, КПДЮ Листопад 

156 Випуск газети «Шкільна столиця». ДОНМС, КПДЮ, КМРС Щомісячно 

Дозвілля дітей на канікулах 

157 Свято Новорічної ялинки в Київському Палаці дітей та юнацтва. ДОНМС, КПДЮ Зимові канікули 

158 Новорічний бал старшокласників. ДОНМС, КПДЮ Зимові канікули 

159 Проведення свята Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

ДОНМС, КПДЮ 

 

19 грудня 

160 Забезпечення участі дітей пільгових категорій у новорічно-різдвяних святкових 

заходах в культурно-мистецьких закладах міста. 

ДОНМС, КПДЮ 

 

Зимові канікули 

161 Свято відкриття дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі 

навчальних закладів міста.  

ДОНМС, КПДЮ 

 

01 червня 

162 Проведення міського балу випускників – медалістів. ДОНМС, РУО Травень 

Оздоровлення дітей на канікулах, проведення навчально-оздоровчих зборів 

163 ХІ Міжнародний навчально-оздоровчий збір лідерів учнівського самоврядування 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва із запрошенням лідерів 

учнівського самоврядування з країн зарубіжжя в МДЦ «Артек» – 400 осіб. 

ДОНМС, КПДЮ 

 

Серпень - вересень 

- 14 днів 
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164 Зимовий навчально-оздоровчий збір лідерів учнівського самоврядування 

загальноосвітніх навчальних закладів               м. Києва  в Закарпатті – 300 осіб. 

ДОНМС, КПДЮ, МЦДЮТ 

 

Зимові канікули – 14 

днів 

165 Оздоровлення у виїзних профільних оздоровчих таборах талановитих та 

обдарованих дітей, переможців та призерів шкільних предметних олімпіад, МАН, 

дитячих творчих колективів навчальних закладів міста. 

ДОНМС, КПДЮ, МЦДЮТ, 

Київський спортивний ліцей, 

міський координаційний центр 

НТТМ 

Літні канікули – 16 

днів 

166 Оздоровлення у виїзних оздоровчих закладах дітей-сиріт професійно-технічних 

навчальних закладів.  

ДОНМС Літні канікули – 21 

день 

167 Оздоровлення у виїзних оздоровчих закладах дітей працівників освіти. ДОНМС, профспілки 

працівників освіти і науки 

Літні канікули – 21 

день 

168 Спільно з районними управліннями освіти забезпечення оздоровлення протягом 

літнього періоду у виїзних оздоровчих закладах дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, вихованців шкіл-інтернатів №№ 12, 21 та дитячих 

будинків «Малятко» і «Ясний». 

ДОНМС, РУО Літні канікули 

169 Спільно з районними управліннями освіти відкриття дитячих таборів відпочинку 

з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста.  

ДОНМС, РУО Червень – 18 

робочих днів 

170 Спільно з районними управліннями освіти організація роботи трудових 

об’єднання старшокласників.  

ДОНМС, РУО Червень 

171 Проведення районних фестивалів ТОСів. ДОНМС, РУО Червень 

 


