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

СПОРТУ 

 

                                                            Місце проведення: спеціалізована школа 

                                                            № 106 м. Києва (вул. Некрасівська, 4) 

 Дата, час проведення: 15.04.2015,15.00. 

Учасники: 

- члени колегії;  

- Старостенко Г.В. - заступник голови Київської міської державної 

адміністрації; 

- Гурак Р. В. – голова Державної інспекції навчальних закладів України;   

- працівники Державної інспекції навчальних закладів України; 

- 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; 

- голови районних батьківських комітетів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- директори дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів; 

- представники громадських організацій; 

представники ЗМІ:  

- Короденко Максим – головний редактор щотижневої газети «Освіта 

України», єдиного офіційного друкованого видання Міністерства освіти і 

науки України; 

- Погорєлов Дмитро – керівник освітнього порталу «Педагогічна преса»; 

- Крайнова Олена – журналіст  освітнього порталу «Педагогічна преса»; 

- Дмитрієв Антон – головний редактор журналу «Управління освітою»; 

- ТРК «Київ». 

 

1. Про результати 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 

 

Вступне слово. Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту (5 хв.). 

 



Виступаючі: «Про результати 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»  
Гурак Руслан Васильович, голова Державної інспекції 

навчальних закладів України (до 15 хв.). 

 

                              «Про дотримання нормативно-правових актів в організації 

роботи із зверненнями громадян у навчальних закладах та 

в управліннях освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій» 

 Стрибко Тамара Олексіївна, заступник начальника 

Інспекції закладів освіти Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту (до 7 хв.). 

 

                              «Про план заходів щодо усунення недоліків, виявлених під 

час вивчення роботи управління освіти Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації та вжиті 

заходи щодо їх  реалізації» 

                               Лавріненко Оксана Борисівна, в.о. начальника управління 

освіти Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації (до 3 хв.). 

 

Обговорення. 

 

2. Інформація про визначення стану організаційно-кадрової, правової 

роботи та документального забезпечення у навчальних закладах і 

установах освіти, підпорядкованих Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту за період 2012-2014 рр. 

 

Підведення підсумків роботи.  

                                   

Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту  

 

 

Секретар колегії                                                                                       Л. Клименко 


