
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

______________________                                                                                                        № ______ 

 

Про проведення ХІІ загальноміського 
конкурсу-фестивалю «Діалог держав: 
партнерство в освіті» 

 На   виконання   Указу  Президента  України   від  19.05.2003 року № 
339/2003 «Про день Європи», рішення Київської міської ради від 25.05. 2011 
№ 196/5583 «Про затвердження Міської цільової програми «Освіта Києва. 
2011-2015 рр.», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 04.03.2013 № 181 «Про затвердження Положення про 

проведення загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог держав: 
партнерство в освіті», приуроченого до Дня Європи у Києві», зареєстрованого 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві від 21.03. 2013 року № 15/1007, з 
метою підтримки і розвитку партнерських зв’язків між навчальними закладами 
міста Києва та інших держав, підготовки учнівської молоді до успішної 
самореалізації в умовах європейської інтеграції, активізації їх 
пізнавальної діяльності до вивчення історії, культури, побуту, звичаїв та 
традицій держав світу 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у квітні-травні 2015 року ХІІ загальноміський конкурс-
фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті» під гаслом «Київський форум 
дружби: Україна - Світ», приурочений до Дня Європи у Києві (далі – конкурс-
фестиваль), серед учнів 5-11класів загальноосвітніх навчальних закладів міста 
Києва. 

 
2. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 
          2.1. Забезпечити оприлюднення серед учасників конкурсу-фестивалю 

Положення про проведення загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог 

держав: партнерство в освіті», приуроченого до Дня Європи у Києві. 

 2.2. Забезпечити до 15 квітня 2015 року проведення І (районних) етапів 

конкурсу-фестивалю відповідно до Положення. 

         2.3. Забезпечити участь переможців І (районного) етапу конкурсу-

фестивалю у ІІ (міському) етапі. 

 



 

 
3.       Затвердити персональний склад організаційного комітету та журі ІІ 

(міського) етапу ХІІ загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог держав: 
партнерство в освіті» (додатки 1, 2). 

 
4.        Провести 14 травня 2015 року ІІ (міський) етап конкурсу-

фестивалю. 
 
5.       Київському університету імені Бориса Грінченка (Огнев’юку В.О.), 

та управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 
(Постолюк Т. К.) здійснити організаційне забезпечення проведення ІІ (міського) 

етапу конкурсу-фестивалю; 
 

6. Відділу науки, міжнародних та регіональних зв’язків Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту (Павленко О.П.) забезпечити проведення ІІ 
(міського) етапу конкурсу-фестивалю. 

 
7. Контроль  за  виконанням  цього  наказу залишаю за собою. 
 
 

 
     Директор Департаменту                                    О. Фіданян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

                                                                             

Начальник 

відділу правового забезпечення                                              Л. Біба 

 
 

 

 

Виконавець:      

                                                                           

Начальник відділу науки,  

міжнародних та регіональних зв’язків                                   О. Павленко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної  адміністрації) 
від «_____» _______________ 2015 р.  № _____ 

 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

ХІІ загальноміського конкурсу-фестивалю 

«Діалог держав: партнерство в освіті» 

 
1. Павленко Олена Петрівна – начальник відділу науки, міжнародних та 

регіональних зв’язків Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) – голова організаційного комітету. 

2. Бєлофастова Таїсія Юріївна – проректор з науково-педагогічної та 
соціально-гуманітарної роботи Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

3. Ігнатов Олександр Володимирович – директор спеціалізованої школи № 23 

Деснянського району міста Києва. 
4. Клименко Лариса Феліксівна – головний спеціаліст відділу науки, 

міжнародних та регіональних зв’язків Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

5. Топка Ольга Анатоліївна – методист науково-методичного центру 

управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

 

Директор Департаменту                                         О. Фіданян 

                             

 



 
Додаток 2  
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної  адміністрації) 
від «_____» _______________ 2015 р.   № _____ 

 

 

СКЛАД   ЖУРІ 

ХІІ загальноміського конкурсу-фестивалю  

«Діалог держав: партнерство в освіті» 

 

1. Фіданян Олена Григорівна – директор Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) - голова журі. 

2. Бєлофастова Таїсія Юріївна – проректор з науково-педагогічної та 
соціально-гуманітарної роботи Київського університету імені Бориса 
Грінченка . 

3. Данченко Тетяна Володимирівна – проректор з навчально-виховної 

роботи, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства Київського міжнародного університету (за згодою). 

4. Котлярова Олена Сергіївна – начальник відділу міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції Управління міжнародних 

зв’язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (за згодою). 
5. Наконечна Наталія Василівна – проректор з науково-педагогічної 

роботи ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (за згодою). 

6. Павленко Олена Петрівна – начальник відділу науки, міжнародних та 

регіональних зв’язків Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 
7. Радік Вікторія Олександрівна – голова Київського національно-

культурного товариства поляків «Згода» (за згодою). 

8. Соловйов Костянтин Олексійович – керівник відділу з реклами ТОВ 

«Агентство Ау-Паір» (ТМ «STUDY.UA») (за згодою). 
9. Хімко  Світлана   Романівна  –  методист  науково-методичного  центру 

«Обдарована дитина» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

  
Директор Департаменту                                    О. Фіданян 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної  адміністрації) 
від «_____» _______________ 2015 р.   № _____ 

 

 

Кошторис 

на проведення ХІІ загальноміського конкурсу-фестивалю 

«Діалог держав: партнерство в освіті» 

 

 

Придбання призів для нагородження переможців: 

 

І  місце – 1 500 грн. 00 коп.  

ІІ місце – 2 команди х 700 грн. 00 коп. = 1 400 грн. 00 коп. 

ІІІ місце – 3 команди х 500 грн. 00 коп. = 1 500 грн. 00 коп. 

 

Придбання призів для нагородження команд: 

4 команди х 300 грн. 00 коп. = 1 200 грн. 00 коп. 

 

Придбання грамот, подяк, сувенірної продукції (прапорці, бейджи, буклети) для 

вручення учасникам конкурсу-фестивалю: 

10 команд х 140 грн. 00 коп. = 1 400 грн. 00 коп. 

 

 
  Всього: 7 000 грн. 00 коп. 

 

 

 

 Заступник директора Департаменту                  С. Саввін 
 
 


