
П О Р Я Д О К     Д  Е Н Н И Й 
ЗАСІДАННЯ  КОЛЕГІЇ  ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ 

ТА СПОРТУ 

 

                                                         Місце проведення: середня загальноосвітня 

                                                        школа № 78 м. Києва (вул. Ш. Руставелі, 47) 

Дата, час проведення: 10.06.2015,15.00. 

Учасники: 

- члени колегії;  

- працівники Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 

- начальники управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій; 

- голови районних осередків Асоціації педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

- голови районних осередків Асоціації педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів; 

- голова Всеукраїнської асоціації керівників позашкільних навчальних 

закладів;  

- голови районних батьківських комітетів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- директори дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 

позашкільних  навчальних закладів; 

- представники громадських організацій; 

- представники ЗМІ.  
 

1. Про оптимізацію мережі дошкільних, загальноосвітніх, професійно-

технічних та позашкільних навчальних закладів 

 

Вступне слово. Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту (5 хв.). 

 

Доповідає: «Про оптимізація мережі дошкільних, загальноосвітніх, 

та позашкільних навчальних закладів»  
                              Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту (до 15 хв.). 

 

Виступаючі:        «Мережа закладів професійно-технічної освіти – сучасний 

                              стан та перспективи» 

                            Кучинський Микола Сигизмундович, начальник 

                            Управління професійної освіти Департаменту освіти і науки,   

                            молоді та спорту (до 10 хв.). 

 

                            «Про виконання районними управліннями освіти міста 

Києва рекомендацій ДІНЗ за результатами вивчення 

роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо реалізації державної 

політики у сфері освіти та ефективності управління 



підпорядкованими навчальними закладами в частині 

питань, порушених у зверненнях окремих громадян» 

 Загорулько Галина Володимирівна, начальник Інспекції 

закладів освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

(до 5 хв.). 

 

                             «Про проведення відбору кандидатур на заміщення 

вакантних посад керівників загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів м. Києва у 2015 році» 

                            Біба Лариса Миколаївна, начальник відділу правового 

забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

(до 5 хв.). 

 

       Обговорення проекту  рішення: Фіданян Олена Григорівна, директор   

                                                      Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

 

2. Інформація про виконання бюджету міста Києва по галузі «Освіта» 

за 2014 рік 

                   Саввін Сергій Сергійович, заступник директора  

                   Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – начальник 

                   управління економіки і фінансів (до 3 хв.). 

Обговорення проекту  рішення: Фіданян Олена Григорівна, директор   

                                              Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

 

3. Інформація про підготовку до нового 2015-2016 навчального року 

                   Бохно Олена Василівна, начальник Управління дошкільної,  

                   загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту  

                   освіти і науки, молоді та спорту (до 3 хв.). 

Обговорення проекту  рішення: Фіданян Олена Григорівна, директор   

                                              Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

 

4. Інформація про розробку проекту Міської цільової програми 

розвитку столичної освіти на 2016-2020 роки 

                  Павленко Олена Петрівна, начальник відділу науки,  

                   міжнародних та регіональних зв’язків Департаменту освіти і 

                   науки, молоді та спорту (до 3 хв.). 

    Обговорення проекту  рішення: Фіданян Олена Григорівна, директор   

                                                      Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

 

    Підведення підсумків роботи.  

                                   

   Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і 

   науки, молоді та спорту  

 

Секретар колегії                                                                                       Л. Клименко 


