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Досягнення у сфері освіти за 2015 рік 

 

Дошкільна освіта 

 Відкрито 1 дошкільний навчальний заклад-новобудову № 270 на 240 місць у Дарницькому районі.  

 Відкрито комунальний Центр розвитку дитини «Я + Сім’я» у Оболонському районі міста Києва. 

 Відновлено роботу дошкільного навчального закладу № 383 на 190 місць у Солом’янському районі. 

 Відновлено роботу 3 груп дошкільного навчального закладу № 305 Голосіївського району, який тривалий час 

використовувався не за призначенням. 

 Відновлено роботу 52 груп у працюючих дитсадках на 1040 місць. 

 Введено в мережу 8 приватних навчальних закладів, що отримали ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у 

сфері «дошкільна освіта». 

 Відкрито 4 дошкільні групи у 2 ЗНЗ.  

 Реорганізовано 8 шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, 

Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському районах. 

 85 груп 29 дошкільних навчальних закладів ввійшли до переліку об’єктів реконструкції та відновлення протягом 2015-

2016 років Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ V», який фінансується Німецьким банком 

розвитку KFW. 

 Зараховано до дошкільних навчальних закладів 199 дітей, які прибули з тимчасово окупованої території АР Крим та 3307 

дітей з районів проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. 

 Забезпечено право на першочергове влаштування дітей учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, до дошкільних навчальних закладів 

комунальної форми власності міста Києва. 

 Спільно з управлінням електронного урядування апарату КМДА та компанією Майкрософт продовжено роботу щодо 

модернізації програмно-технічного комплексу системи електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів 

комунальної форми власності в напрямку повної автоматизації електронного запису та забезпечення прозорості 

зарахування дітей до дитсадків. 

 Продовжено впровадження електронної системи «Електронна організація харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах». 

 Команди 18 дошкільних навчальних закладів міста Києва стали лауреатами конкурсу-виставки «Моє місто» в межах 

Всеукраїнського Фестивалю дитячої творчості «Robotika» (ЛЕГО-технології). 
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 Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів представили свої професійні наробки під час проведення 

Фестивалю «Калейдоскоп педагогічних ідей». 

 Проведені патріотичні акції в дошкільних навчальних закладах «Дошкільнята — з Надією», «Діти Києва — дітям Сходу», 

«День Гідності та Свободи», «День Святого Миколая», виготовлено подарунки для військових української армії, які 

передані військовому комісаріату та волонтерам (до акції долучилися понад 10 000 дітей із 509 дошкільних навчальних 

закладів міста). 

 

Загальна середня освіта 

 Введено до мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва 3 приватні навчальні заклади (ТОВ «Центр Оптіма», 

ТОВ «Креативна міжнародна дитяча школа», ТОВ «Печерська міжнародна школа»), які отримали ліцензію на право 

здійснення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. 

 Введено в дію загальноосвітній навчальний заклад № 128 у Дніпровському районі (прибудова та реконструкція); 

загальноосвітній навчальний заклад № 140 в Святошинському районі (І черга будівництва (прибудова)). 

 Виконано капітальний ремонт 146 дахів, 40 фасадів, 615 інженерних мереж, замінено вікна у 181 навчальному закладі, 

повірено 276 теплових лічильників. 

 Проведено реконструкцію стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 217 у Дарницькому районі; стадіону 

«Піонер» та приміщень СДЮШОР № 6 у Шевченківському районі. 

 Виконано термосанацію будівель 10 навчальних закладів у 6 районах міста: Голосіївський район — ДНЗ №№ 372, 402, 

406, Дарницький район — ліцей «Наукова зміна», Дніпровський район — ДНЗ №№ 471, 521, Печерський — ДНЗ №№ 

424, 653, Святошинський район — ДНЗ № 560, Солом’янський — ДНЗ №№ 654.  

 За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 16 випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва 

(з 83 по Україні) отримали 200 балів із двох предметів. 

 За результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури до 200 найкращих ліцеїв та 

гімназій України увійшли 49 навчальних закладів міста Києва, що складає майже 25 %. 

 Переможцями III (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів стало 3734 школярів 

навчальних закладів міста Києва. У IV (фінальному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

взяли участь 131 учень, з них вибороли призові місця 107 школярів (82 %). 

 У 2015 році серед 28 учасників міжнародних олімпіад вибороли призові місця 26 учнів, з них 10 учнів — з київських шкіл. 

 У загальноосвітніх навчальних закладах міста навчаються 8260 учнів з районів проведення АТО та 503 учні з АР Крим. У 

2015 році отримали документи про освіту 1404 випускники з родин внутрішньо переміщених осіб. 
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 Розпочато проект «Дистанційний екстернат для учнів, що проживають в зоні АТО та тимчасово окупованих територіях». 

 

Інклюзивна освіта 

 Для дітей з особливими освітніми потребами у 23 дошкільних навчальних закладах відкрито 34 групи з інклюзивною 

формою навчання.  

 Створено умови у 18 загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва (101 клас) для навчання 358 учнів з особливими 

освітніми потребами за інклюзивною формою. У 13 загальноосвітніх навчальних закладах функціонує 53 спеціальні 

класи, в яких здобувають освіту 539 школярів з особливими освітніми потребами. 

 Забезпечено дефектологічний супровід дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами у групах з 

інклюзивною формою навчання шляхом введення додаткових посад асистента вихователя та дефектолога. 

 

Професійно-технічна освіта 

 Столична профтехосвіта стала активним учасником реалізації міжнародного  проекту «PRIME», основною метою якого є 

пошук найкращого плану дій у сфері оптимізації мережі навчальних закладів професійної освіти України задля 

імплементації Закону України «Про вищу освіту» та надання рекомендацій щодо розробки проекту Закону України «Про 

професійну освіту». 

 Шляхом реорганізації 8 ПТНЗ було створено 4 навчальні заклади: Державний навчальний заклад «Центр професійної 

освіти технологій та дизайну м. Києва», Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій поліграфії та дизайну», Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти» та 

заклад нового типу професійної освіти — Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» . 

 Відкрито нову професію «Адміністратор програм радіо і телебачення» у Державному навчальному закладі «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

 У межах німецько-українського пілотного проекту, зорієнтованого на західноєвропейські стандарти, відкрито 

навчально-виробничу майстерню за підтримки Фонду Ебергарда Шьока «Модернізація освіти за професією «Маляр. 

Реставратор декоративно-художніх фарбувань» з використанням матеріалів торгових марок «CERESIT» та «CAPAROL». 

 Розпочато дослідно-експериментальну роботу «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням 

елементів дуальної системи навчання», заснованій на тісній взаємодії підприємств та навчальних закладів на основі 

соціального партнерства, де обидві сторони є рівноправними учасниками навчального процесу, які спільно розробляють і 

координують виконання навчальних планів, здійснюють контроль за результатами навчання.  
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 У межах військово-патріотичного виховання учнівської молоді проводяться загальноміські заходи з військовими 

частинами А-0799, В-0331, Київським міським військовим комісаріатом, Київською міською організацією Товариства 

сприяння оборони України, Київським міським комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України, Спортивно-технічним центром «Відродження», Громадською організацією «За майбутнє» та комітетом з 

військово-патріотичного виховання при Міністерстві оборони України. 

 

Виховання патріотизму та активної громадянської позиції 

 Відкрито меморіальні дошки героям Майдану та воєнних дій на сході та півдні України, які навчалися у школах столиці. 

 Започатковано низку заходів патріотичного спрямування: Національно-патріотичний проект учнівської молоді Києва 

«Нам Україна вище над усе!», Національно-патріотичний форум «Два покоління — дві війни», Благодійний вернісаж на 

підтримку київських учителів — учасників АТО та ін. 

 Проведено благодійні акції: «Школи Києва — бійцям АТО!»; зустрічі учнівської молоді столиці з бійцями 12-го 

Батальйону територіальної оборони Києва — членами громадської організації «Київська міська спілка ветеранів АТО»; 

збір та передача макулатури; «Подаруй свого Янгола Героям Небесної Сотні»; зустріч учнівської молоді столиці з мамою 

та сестрою Героя України Надії Савченко «З Надією в серці — з вірою в Перемогу!»; «Великодній кошик — бійцям АТО, 

дітям із Сходу України»; день довкілля на території Меморіального парку пам'яті жертв Чорнобиля за участю лідерів 

учнівського самоврядування Києва та представників громадської організації «Київська міська спілка ветеранів АТО»; 

флешмоби «Маки Пам’яті» на Майдані Незалежності; «Мак Пам’яті» для жителів Слов’янська та бійців Національної 

гвардії; парад військово-патріотичних клубів на території Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років». До Дня захисту дітей (1 червня) та Дня Знань (1 вересня) через волонтерів у зону 

АТО від київських школярів передано книги, зошити, альбоми, фарби, ручки та олівці.  

 Започатковано шефську допомогу військовим госпіталям міста Києва.  

 Через волонтерів у зону АТО та пораненим бійцям у військових госпіталях передано матеріальну допомогу, речі 

(продукти харчування, одяг, засоби гігієни, антисептичні засоби, телефонні картки тощо), дитячі малюнки, аплікації, 

обереги, листи. У військових госпіталях для поранених бійців АТО учнями навчальних закладів міста проведено низку 

концертних програм.  

 Учні профтехучилищ власноруч виготовили 14 пічок, інструменти (лопати, кирки, сокири), ювелірні вироби у формі 

тризуба, а також пошили 40 комплектів теплої білизни. 
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Проведено: 

 Міський етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості», номінація «Керівник гуртка — 2014». 

 Міський огляд дитячих творчих колективів навчальних закладів м. Києва на підтвердження, присвоєння почесних звань 

«Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив». 

 Огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах міста Києва. 

 Міський конкурс «Київ — моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати». 

 Міську виставку дитячої творчості «Культура Київської Русі» вихованців позашкільних навчальних закладів міста Києва 

— переможців міського мистецького проекту «Віхи української культури». 

 Міський фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів навчальних закладів міста Києва «Срібне джерело». 

 Міський огляд-конкурс дитячих хорових колективів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. 

 XІV міський конкурс читців поезії Тараса Шевченка. 

 Міську профорієнтаційну гру «Мистецька фортеця». 

 Київський міський фестиваль авторської пісні та співаної поезії молодих авторів і виконавців. 

 ХІІІ етап довгострокової міської туристсько-краєзнавчої акції учнів навчальних закладів м. Києва «Пізнай свій край —  

пізнай себе». 

 VІІІ етап Кубку з туристського багатоборства серед юнацької молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва зі спортивного 

орієнтування.   

 Міський конкурс «Київ — моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати». 

 Міський туристсько-краєзнавчий «Квест-похід». 

 Міський краєзнавчий «Крос-похід» для учнівської молоді м. Києва». 

 Конференція лідерів учнівського самоврядування міста Києва «Стратегія розвитку громадського управління в 

учнівському самоврядуванні». 

 Міські змагання з судномодельного спорту (старша вікова група). 

 Флешмоб «Маки Пам’яті» на Майдані Незалежності. 

 Спортивний вихідний лідерів учнівського самоврядування навчальних закладів міста Києва «Ми — надія єдина, ми діти 

твої, Україно!» в межах національно-патріотичного проекту учнівської молоді столиці «Нам Україна вище над усе!». 

 Міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс». 

 Київський відкритий фестиваль повітряних зміїв. 
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 ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

 Урочистосте вручення паспортів громадянина України 16-ти річним юнакам і дівчатам у День Державного Прапора 

України. 

 ІІ Міжнародний благодійний телевізійний дитячий фестиваль-конкурс мистецтв «EURO MUSIC DANCE». 

 Міські змагання з вогневої підготовки «Снайпер столиці». 

 Міські заходи до Дня позашкільника. 

 Свято Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; новорічні та Різдвяні святкові 

заходи для дітей пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

 Відкрито меморіальні дошки героям Майдану та воєнних дій на Сході та Півдні України, які навчалися в навчальних 

закладах столиці за участю учнівської, педагогічної та батьківської громадськості. 

 

Прозорість 

 Ліквідовано заборгованість минулих років за харчування, комунальні послуги та енергоносії в навчальних закладах міста 

Києва. Заборгованості по виплаті заробітної плати немає. 

 Оприлюднено на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту в рубриці публічного контролю «Прозорість» 

інформацію про використання коштів з міського бюджету та про підтримку навчальних закладів столиці благодійними 

організаціями. 

 Статистичні, інформаційні, довідкові, дослідницькі та аналітичні дані про основні напрями діяльності навчальних закладів 

профтехосвіти щорічно публікуються у інформаційно-аналітичному збірнику «Столична професійно-технічна освіта. 

Підсумки діяльності та основні завдання». Його отримують навчальні заклади та всі зацікавлені сторони. Ці матеріали 

розміщені на сайті Управління професійної освіти ДОНМС «pto-kyiv.com.ua» у відкритому доступі. 

 Створено веб-сторінку «Освітня карта Києва», на якій розміщено мітки шкіл та дитсадків Києва та візуалізовано 

електронний паспорт кожного навчального закладу з розділом «Фінансове забезпечення». 

 Налагоджено дієву співпрацю Департаменту освіти і науки, молоді та спорту з Асоціацією директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів, Асоціацією директорів приватних навчальних закладів міста Києва, Асоціацією директорів 

дошкільних навчальних закладів, Асоціацією директорів позашкільних навчальних закладів, Асоціацією директорів 

професійно-технічних навчальних закладів, ГО «Батьківський контроль», ГО «Батьки SOS», ГО «Рада батьків міста 

Києва», ВМГО «Студентська республіка». 

 Налагоджено он-лайн спілкування співробітників Департаменту з киянами через офіційну веб-сторінку Департаменту в 

мережі Facebook.  
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 Розпочато пілотний проект «Картка учня» в межах проекту «Картка киянина» з наступними сервісами:  система контролю 

доступу до школи; безготівкова оплата за харчування; «Електронна школа»; безоплатний проїзд у міському громадському 

транспорті; розгорнута статистика для батьків. 

 

Оздоровлення 

 У 2015 році з бюджету міста Києва на фінансування літньої кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей було виділено 29 

млн грн.  

 Для 300 дітей киян-учасників АТО, а також дітей з числа переселенців було організовано відпочинок за кордоном: 

 у Федеративній Республіці Німеччина (м. Мюнхен) з 09 до 15 липня 2015 року. 3 дитини з районів проведення АТО. 

Організатори: альянс «Арена Баварія — Мюнхен». 

 у Республіці Польщі (м. Закопане) з 17 по 30 серпня 2015 року. 25 дітей, батьки яких загинули та важкопоранені під час 

проведення АТО. Організатори: ГО «Ротарі клуб». 

 на Адріатичному узбережжі Хорватії з 26 серпня до 14 вересня 2015 року. 43 дитини із числа внутрішньо переміщених, 

соціально незахищених сімей зі Сходу України. Організатори: Посольство України в Республіці Хорватія. 

 у Йорданії з 08 до 14 серпня 2015. Участь народного вокально-хореографічного художнього колективу «Зернятко» 

Будинку дитячої творчості «Вітряні гори» Подільського району (11 дітей, 1 супроводжуючий). Запрошення Посольства 

України в Йорданському Хашимітському Королівстві. 

 Понад 2 млн. грн. міська влада виділила на забезпечення відпочинку 350 столичних школярів в Україні (Херсонська 

область). 

 З 2 по 25 червня на базі 92 навчальних закладів працювали мовні табори, в яких відпочивали та навчалися 6727 дітей. До 

роботи в мовних таборах було залучено 24 студентів-волонтерів та 536 вчителів. Мова навчання у таборах: англійська, 

німецька, французька, іспанська, іврит, китайська, новогрецька. 

 Відпочинок на безоплатній основі отримали: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти із 

малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, 

діти із сімей киян — учасників антитерористичної операції та діти із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у 

проведенні антитерористичної операції. 
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ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОЛЕГІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 
 

№ 

з/п 

 

Питання 

колегії 

 

Рішення колегії 

 

Термін 

виконання 

рішення 

колегії 

 

Інформація про виконання 

25.02.2015 – засідання колегії ДОіНМС № 1 

1 Про 

електронний 

запис дітей до 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

 

ДОіНМС: 

 

Ініціювати зміни до 

Законів України «Про 

прокуратуру», «Про 

міліцію» щодо відміни 

пільг на першочергове 

(позачергове) 

зарахування дітей до 

дошкільних навчальних 

закладів 

 

 

до 01.04.2015 

 

До Закону України «Про прокуратуру» внесені зміни про першочергове 

забезпечення дітей дошкільного віку місцем у ДНЗ: 

ст. 4. На військовослужбовців військової прокуратури поширюються усі 

передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими законодавчими актами про 

військову службу соціальні і правові гарантії. 

У Законі України «Про міліцію» також не регламентовано право 

першочергового забезпечення дітей дошкільного віку місцем у ДНЗ: 

ст. 22.  Працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла, 

встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей  у  дошкільні заклади, 

вирішенні інших питань соціально-побутового  забезпечення у порядку, 

передбаченому законодавством України. 

Укласти угоду про 

співпрацю з 

Всеукраїнською 

громадською 

організацією «Асоціація 

працівників дошкільної 

освіти» 

до 01.05.2015 

 

Асоціація керівників дошкільних навчальних закладів міста Києва  ввійшла 

асоційованим членом у склад Всеукраїнської Асоціації педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів. Департаментом освіти і науки, 

молоді та спорту розроблено проект угоди, який узгоджується з головою 

Всеукраїнської Асоціації. 

Звернутися до голів 

районних в місті Києві 

державних адміністрацій 

щодо забезпечення 

консультування батьків з 

питань електронного 

до 01.05.2015 

 

Координаційний центр інформаційно-комунікаційних технологій ДОНМС 

звернувся до районних адміністрацій з проханням надавати консультування 

громадянам з питань електронного запису дітей спеціалістами центрів 

адміністративних послуг. 

У жовтні 2015 року Департаментом проведено лекцію в Головному управлінні 

юстиції міста Києва про роботу системи електронного запису. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
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запису в управліннях 

(центрах) надання 

адміністративних послуг 

Розмістити інформаційні 

матеріали щодо 

електронного запису 

дітей до дошкільних 

навчальних закладів на 

сайті Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

до 01.03.2015 

 

На сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту розміщені 

інформаційні матеріали щодо електронного запису дітей до дошкільних 

навчальних закладів комунальної форми власності, зокрема, Порядок 

електронного запису та покрокова інструкція для користувача запису дитини. 

Крім того, реалізована автоматизована система технічної підтримки 

користувачів. 

РУО: 

 

Визначити у межах 

штатного розпису 

відповідальних за 

організацію роботи в 

дошкільних навчальних 

закладах 

автоматизованої системи 

«Електронний дитячий 

садок» 

 

 

до 01.09.2015 

 

У районних управліннях освіти призначені відповідальні за організацію 

роботи в дошкільних навчальних закладах автоматизованої системи 

«Електронний дитячий садок» у відповідності до штатного розпису. 

Організувати 

консультування батьків з 

питань електронного 

запису дітей до 

дошкільних навчальних 

закладів міста 

до 01.09.2015 

 

Організовано інформаційну підтримку електронного запису дітей до ДНЗ 

шляхом опублікування на сайтах РУО та Департаменту покрокової інструкції, 

створенням автоматизованої системи технічної підтримки користувачів. Крім 

того, здійснюються консультації батьків у телефонному режимі профільних 

спеціалістів РУО. 

2 Про 

електронну 

програму 

організації 

ДОіНМС: 

 

Продовжити 

впровадження комплексу 

 

 

до 01.09.2015 

Наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.03.2015 № 61 

введено в апробацію електронну програму організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах Оболонського району.  

Дошкільні навчальні заклади Шевченківського працюють  за електронною 
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харчування 

дітей у 

дошкільних 

навчальних 

закладах 

електронної програми 

організації харчування 

дітей у дошкільних 

навчальних закладах 

міста 

системою «Їжа К». 

Розмістити інформаційні 

матеріали щодо 

електронної програми 

організації харчування 

дітей у дошкільних 

навчальних закладах на 

сайті Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

до 01.03.2015 На сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту створено розділ 

«Дошкільна освіта» з підрозділом «Організація харчування», у якому 

розміщені інформаційні матеріали стосовно реалізації електронної системи 

«Електронний дитячий садок» та аналіз організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах Києва 

РУО: 

 

Забезпечити 

автоматизованими 

робочими місцями 

дошкільні навчальні 

заклади міста з метою 

своєчасного 

впровадження 

електронної програми 

організації харчування 

дітей  

 

 

до 01.04.2015 

Дошкільні навчальні заклади не забезпечені новими автоматизованими 

робочими місцями у зв’язку із відсутністю фінансування. 

У Шевченківському районі в усіх дитячих садках є автоматизовані робочі 

місця для впровадження електронної програми організації харчування дітей.  

У 2016 році планується оновлення парку комп’ютерної техніки в дошкільних 

навчальних закладах усіх районів міста за наявності фінансування.  

3 Про порядок 

розроблення та 

затвердження 

Міської 

цільової 

програми 

ДОіНМС: 

 

Розробити проект 

Міської цільової 

програми розвитку 

столичної освіти на 

 

 

до червня 

2015 

Розроблено проект Міської цільової програми розвитку столичної освіти на 

2016-2020 роки 
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розвитку 

столичної 

освіти на 2016-

2020 роки 

2016-2020 роки  

Подати проект Міської 

цільової програми 

розвитку столичної 

освіти на 2016-2020 роки 

на затвердження до 

Київської міської ради 

до жовтня 

2015 

Проект Міської цільової програми розвитку столичної освіти на 2016-2020 

роки подано на затвердження до Київської міської ради 

4 Про 

погодження 

плану роботи 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та 

спорту 

виконавчого 

органу 

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

ДОіНМС: 

 

Направити план роботи 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

на 2015 рік в управління 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій для 

використання в 

подальшій роботі                                                                                              

 

 

 

до 01.03.2015 

План роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

2015 направлено в управління освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій для використання у подальшій роботі 

Розмістити план роботи 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

на 2015 рік на сайті 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

до 01.03.2015 План роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

2015 рік розміщено на сайті Департаменту http://don.kievcity.gov.ua 

15.04.2015 – засідання колегії ДОіНМС № 2 

1 Про результати ДОіНМС:  Довідку ДІНЗ України із завданням розробити плани заходів щодо усунення 
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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 

підпорядковани

ми 

навчальними  

закладами в 

частині питань, 

порушених у 

зверненнях 

окремих 

громадян 

 

Розробити план заходів 

щодо усунення, 

виявлених Державною 

інспекцією навчальних 

закладів України 

порушень  і недоліків у 

роботі, надіслати їх до 

ДІНЗ України та 

управлінням освіти 

районних у місті Києві 

державних адміністрацій 

 

до 01.05.2015 

порушень вимог чинного законодавства та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних у їх скоєнні направлено РУО (лист від 17.04.2015 

№063-2769). 

План заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків у роботі 

розроблено і направлено до ДІНЗ України (лист від 30.04.2015 № 063-3213). 

Спеціалістами відділу дошкільної освіти  протягом квітня-травня 2015 року 

проведено виїзні семінари з питань організації додаткових освітніх послуг для 

керівників дошкільних навчальних закладів всіх районів міста.   

Здійснювати контроль за 

діяльністю  управлінь 

освіти районних в місті 

Києві  державних 

адміністрацій відповідно 

до плану щодо усунення 

порушень  і недоліків у 

роботі, виявлених 

Державною інспекцією 

навчальних закладів 

України  

 

постійно Направлено лист головам районних в місті Києві державних адміністрацій від 

19.06.2015 № 063-4659 про необхідність вжиття вичерпних заходів для 

усунення порушень, виявлених ДІНЗ України. 

Інформацію про виконання заходів Департаменту на усунення порушень, 

виявлених під час перевірки ДІНЗ України, направлено до ДІНЗ України (лист 

від 28.08.2015 №063-6697). 

Проведено перевірку окремих навчальних закладів міста з питань усунення 

порушень, виявлених ДІНЗ України (наказ від 06.10.2015     № 602). 

Поінформовано ДІНЗ України з питань виконання плану заходів щодо 

усунення порушень (лист від 02.11.2015 №063-9198). 

РУО: 

Привести у відповідність 

до Закону «Про загальну 

середню освіту» та 

статусу діяльність 

окремих  

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста Києва 

до 20.08.2015 В усіх районах столиці розроблено плани заходів щодо приведення у 

відповідність до Закону «Про загальну середню освіту» та статусу діяльність 

окремих  загальноосвітніх навчальних закладів. 

11.082015 направлено до Міністерства освіти і науки України інформацію 

щодо оптимізації мережі ЗНЗ міста Києва у 2015 році. Зокрема, приведення у 

відповідність до чинного законодавства діяльність ШДС шляхом їх 

реорганізації у дошкільні навчальні заклади: 

- ШДС «Сонечко» Голосіївського району в ДНЗ № 642; 

- ЩДC «Всесвіт» Дарницького району у ДНЗ № 31;  

- ШДС «Софія» Дніпровського району в ДНЗ № 361;  

- ЩДС «Свічадо» Святошинського району в ДНЗ № 242;  
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- ЩДС «Стежина» Солом’янського району в ДНЗ № 686. 

Окрім того, відповідно до рішення  Київської міської ради  від 23.10.2015          

№ 34195 «Про діяльність деяких комунальних установ, що передані до сфери 

управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації» 

змінено тип та найменування: 

- навчально – виховного комплексу з поглибленим вивченням англійської 

мови «Ягідка» на комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 292 Шевченківського району  м. Києва»; 

- навчально – виховного комплексу «Райдуга» Шевченківського району на 

комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  № 173 Шевченківського 

району м. Києва»; 

-  навчально – виховного комплексу з поглибленим вивченням англійської 

мови «Кобзарик» на комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 431 Шевченківського району  м. Києва»; 

- ліцею № 38 ім. В.М. Молчанова Шевченківського району м. Київ на 

комунальний заклад «Навчально – виховний комплекс «Школа І-ІІ ступенів – 

ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова Шевченківського району  м. Києва». 

Питання приведення типів загальноосвітніх навчальних закладів у 

відповідність до чинного законодавства України розглядалось 21.10.2015 на 

нараді керівників навчальних закладів Оболонського району. 

У Дніпровському районі створено комунальний навчальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний 

тренінг» міста Києва» (дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня – 

спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та 

інформаційних технологій – технологічний ліцей). 

Змінено тип на назву школи-дитячого садка  «Берегиня» на Комунальний 

навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Берегиня» міста Києва 

(дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня)», школи-дитячого садка 

«Струмочок» – на Комунальний навчальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс «Струмочок» міста Києва (дошкільний навчальний заклад – школа І 

ступеня)». 

 Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

від 27.11.2015 № 740 затверджено статут Київської інженерної гімназії, яким 

передбачено поетапне виведення учнів початкової школи. наразі проводиться 

робота щодо приведення у відповідність. 
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Управлінням освіти Деснянського району підготовлено проект розпорядження 

про зміну типу гімназії № 39 І-ІІІ ступенів імені гетьмана України Богдана 

Хмельницького та ліцею І-ІІІ ступенів № 293. Гімназія № 39 реорганізовується 

в навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням української мови – гімназія № 39 імені гетьмана 

України Богдана Хмельницького» Деснянського району міста Києва, а ліцей 

№ 293 - в навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з 

поглибленим вивченням природничих наук – ліцей № 293» Деснянського 

району міста Києва. 

Винесено на сесію Київради питання реорганізації Міжшкільних навчально-

виробничих майстерень Подільського району шляхом злиття з Міжшкільним 

навчально-виробничим комбінатом. 

Вжити заходів щодо 

усунення порушень 

вимог законодавства у 

залученні та 

використанні 

навчальними закладами 

добровільних 

благодійних внесків і 

пожертв 

до 20.08.2015 Питання дотримання навчальними закладами району Закону України "Про 

благодійну діяльність та благодійні організації" та Порядку отримання 

благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб 

бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального 

захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх 

фінансування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 

серпня 2000 р. N 1222 знаходиться на постійному контролі районних 

управлінь освіти. 

Щорічне звітування керівників навчальних закладів району відбувається на 

загальних зборах (матеріали звітування керівників закладів освіти були 

оприлюднені на сайтах управління освіти та навчальних закладів). 

У навчальних закладах видані відповідні накази. Проводяться відповідні 

наради, семінари з питання створення благодійних фондів. 

Окрім того, у Дніпровському районі видано наказ від 18.05.2015 № 209 «Про 

дотримання навчальними закладами Дніпровського району м. Києва 

законодавства при надходженні позабюджетних коштів». 

На сайті  управління освіти Голосіївського району golosiivruo.gov.ua розміщено 

наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту щодо дотримання та 

попереджено керівників про персональну відповідальність за невиконання 

вимог закону. 

Відповідно до листа Управління освіти Деснянської РДА від 15.10.2015 № 32-

3321 керівникам закладів освіти району вказано на необхідність дотримання 

вимог законодавства у залученні та використанні добровільних благодійних 
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внесків і пожертв. На офіційному сайті закладів освіти розміщено інформацію 

щодо використання благодійних та бюджетних коштів. 

Вжити заходів щодо 

розширення мережі 

дошкільних навчальних 

закладів 

постійно Протягом 2015 року з метою розширення мережі дошкільних навчальних 

закладів проведено наступне: 

-відкрито дошкільний навчальний заклад-новобудову № 270 на 240 місць у 

Дарницькому районі; 

-відкрито другий комунальний Центр розвитку дитини «Я + Сім’я» у 

Оболонському районі; 

-відновлено роботу дошкільного навчального закладу № 383 на 190 місць у 

Солом’янському районі; 

- завершено капітальний ремонт 5 групових приміщень у дошкільному 

навчальному закладі № 680 Дніпровського району; 

-відновлено роботу 3 груп дошкільного навчального закладу № 305  

Голосіївського району, який тривалий час використовувався не за 

призначенням; 

-завершено капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу 

№ 268 Подільського району; 

- відновлено роботу 4-х груп в дошкільному навчальному закладі     №143 

Печерського району; 

-відновлено роботу 52 груп у працюючих дитсадках на 1040 місць; 

-введено в мережу 8 приватних навчальних закладів, що отримали ліцензію на 

право здійснення освітньої діяльності у сфері «дошкільна освіта»; 

-відкрито 4 дошкільні групи у 2 загальноосвітніх навчальних закладах.  

-реорганізовано 8 шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади у 

Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, 

Солом’янському, Шевченківському районах; 

- здійснено прийом-передачу ДНЗ №238 до управління освіти Голосіївської 

РДА від КП «Київпастранс». 

85 груп 29 дошкільних навчальних закладів ввійшли у  перелік об’єктів 

реконструкції та відновлення протягом 2015-2016 років Проекту «Сприяння 

розвитку соціальної інфраструктури УФСІ V», який фінансується Німецьким 

банком розвитку KFW. 

За цим проектом вже відновлено роботу 14 груп. 

Забезпечити дієвий 

контроль за цільовим 

постійно Проведено аналіз використання приміщень дошкільних навчальних закладів, 

підготовлено проекти листів головам районних в місті Києві державних 



16 

 

використанням 

приміщень навчальних 

закладів 

адміністрацій щодо наявності вільних приміщень у дитячих садках за 

підписом заступника голови КМДА Г.Старостенко. 

Спеціалістами управління освіти постійно здійснюється контроль за цільовим 

використанням приміщень навчальних закладів. 

2 Про визначення 

стану 

організаційно-

кадрової,  

правової 

роботи та 

документально

го забезпечення  

у навчальних 

закладах і 

установах 

освіти,  

підпорядковани

х Департаменту 

освіти і науки,  

молоді та 

спорту за 

період 2012-

2014 рр. 

ДОіНМС: 

 

Провести семінари з 

питань організаційної, 

кадрової та нормативно-

правової роботи у 

навчальних закладах і 

установах освіти, 

підпорядкованих 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

 

 

 

 

протягом 

року 

22 січня 2015 року у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту проведено 

семінар для спеціалістів з питань кадрового забезпечення управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій та спеціалістів з кадрових 

питань закладів освіти, підпорядкованих Департаменту, на тему 

«Дисциплінарні стягнення. Порядок оформлення». 

04 лютого 2015 року на базі Київського міського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій для 

спеціалістів управлінь освіти проведено тематичний короткотерміновий 

семінар «Законодавче регулювання протидії корупції». 

25.03.2015 року на базі Міжрегіонального вищого професійного училища 

зв’язку проведено міський семінар з питань організації та ведення військового 

обліку працюючих військовозобов’язаних і призовників, та питань 

бронювання військовозобов’язаних. 

17 вересня 2015 року проведено нараду з працівниками кадрових служб з 

питань використання кадрового резерву, надання статистичної інформації для 

оформлення статистично-аналітичної довідки щодо кількісного та якісного 

складу керівників і педагогічних працівників м. Києва за період 2010-2014 

років. 

28 жовтня 2015 року на базі Київського міського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій для 

працівників кадрових служб управлінь освіти проведено тематичний 

короткотерміновий семінар «Трудове законодавство: зміни 2015 року. 

Актуальні питання кадрової практики». 

Здійснювати проміжний 

контроль виконання 

плану заходів щодо 

усунення недоліків, 

виявлених під час 

перевірки навчальних 

постійно Під час розгляду звернень громадян у навчальних закладах та установах 

освіти, підпорядкованих Департаменту спеціалісти Інспекції навчальних 

закладів здійснювали проміжний контроль виконання плану заходів щодо 

усунення недоліків 
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закладів та установ 

освіти, підпорядкованих 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

Навчальним закладам і 

установам освіти, що 

підпорядковані 

ДОіНМС: 

 

Розробити план заходів 

щодо усунення 

недоліків, виявлених під 

час перевірки 

навчальних закладів та 

установ освіти, 

підпорядкованих 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

 

 

 

до 01.05.2015 

 

Розроблено План заходів щодо приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства діяльності навчальних закладах та установ освіти, 

підпорядкованих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

 

Інформувати  

Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту 

про виконання плану 

заходів щодо усунення 

недоліків, виявлених під 

час перевірки 

кожного 

місяця до                                                                                               

01.09.2015 

Забезпечено щомісячне систематичне звітування РУО щодо виконання Плану 

заходів про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

діяльності навчальних закладів та установ освіти, підпорядкованих 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

10.06.2015 – засідання колегії ДОіНМС № 3 

1 Про 

оптимізацію 

мережі 

дошкільних, 

загальноосвітні

х, 

професійно-

технічних та 

позашкільних 

ДОіНМС: 

 

Ініціювати перед 

Київською міською 

радою питання 

прийняття рішення про 

надання переваг при 

зарахуванні до 

дошкільних навчальних 

 

 

до 01.09.2015 

У зв’язку із збільшенням кількості дітей, батьки яких є учасниками АТО, було 

ініційовано запровадження пільги про позачергове зарахування дітей, батьки 

яких загинули чи перебувають на службі у зоні бойових дій та мають статус 

учасників АТО, до дошкільних навчальних закладів. 

Пропозицію враховано у рішенні Київської міської ради від 02.04.2015 

№319/1184 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей». 
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навчальних 

закладів 

 

закладів дітям, які 

проживають у 

мікрорайонах їх 

розташування; дітям, 

брат (сестра) яких вже 

виховуються в обраному 

дошкільному 

навчальному закладі; 

дітям працівників 

дошкільних навчальних 

закладів 

Вивчити стан готовності 

вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівня 

акредитації та 

професійно-технічних 

навчальних закладів м. 

Києва для формування 

нової системи 

професійної освіти   

грудень 2016 Розпочато роботу щодо формування переліку вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації державної власності, які планується для передачі видатків 

на підготовку фахівців та робітничих кадрів з місцевих бюджетів. 

Шляхом реорганізації 8 ПТНЗ були створені 4 навчальні заклади: Державний 

навчальний заклад «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. 

Києва», Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти 

інформаційних технологій поліграфії та дизайну», Державний навчальний 

заклад «Київський центр професійно-технічної освіти» та заклад нового типу 

професійної освіти - Державний навчальний заклад «Київський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

РУО: 

 

Сприяти реорганізації 

загальноосвітніх 

навчальних закладів у 

навчально-виховні 

комплекси з метою 

відкриття в них 

підрозділів дошкільної 

освіти 

 

 

до 01.09.2015 

 

Протягом поточного року 8 шкіл-дитячих садків реорганізовано у дошкільні 

навчальні заклади; створено комунальний навчальний заклад «НВК № 141 

«Освітні ресурси та технологічний тренінг», де є дошкільний підрозділ; на базі 

Міжнародної Британської школи та Міжнародної французької школи створені 

групи для дітей дошкільного віку; у 9 загальноосвітніх навчальних закладах 

відкрито 15 груп короткотривалого перебування для дітей дошкільного віку. 

Зокрема, з метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів та 

забезпечення права на доступність дошкільної освіти мешканцям району в 

2015-2016 навчальному році у Шевченківському районі відновили роботу 2 

дошкільні групи в ДНЗ № 530 та НВК «Райдуга», відкрито 2 групи з 

короткотривалим перебуванням: на базі СШ № 70 – група ДНЗ № 544, на базі 

СШ № 139 – група ДНЗ № 810. 

Оболонський район 

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
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проводяться заходи щодо реорганізації двох шкіл-дитячих садків району у 

навчально-виховні комплекси. 

У Дніпровському районі змінено тип на назву школи-дитячого садка  

«Берегиня» на Комунальний навчальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс «Берегиня» міста Києва (дошкільний навчальний заклад – школа І 

ступеня)», школи-дитячого садка «Струмочок» – на Комунальний. навчальний 

заклад «Навчально-виховний комплекс «Струмочок» міста Києва (дошкільний 

навчальний заклад – школа І ступеня)». 
У Голосіївському районі реорганізовано НВК «Сонечко» в дошкільний 

навчальний заклад №642 відповідно наказу РУО від 14.08.2015 року  №271. 

Розробити перспективні 

плани відновлення 

роботи  груп у 

дошкільних навчальних 

закладах, які 

використовуються не за 

призначенням щодо їх  

повернення у мережу 

діючих груп 

до 01.09.2015 

 

У червні 2015 року надіслані листи головам районних в місті Києві державних 

адміністрацій за підписом заступника голови КМДА Г.Старостенко щодо 

проведеного моніторингу використання приміщень дошкільних навчальних 

закладів комунальної форми власності. Виявлено 200 групових приміщень у 

працюючих дитячих садках, які передані в оренду та використовуються не за 

призначенням. Складено попередній план відновлення зазначених приміщень. 

Управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій 

розроблені плани відновлення роботи груп в дошкільних навчальних закладах, 

які використовуються не за призначенням з 2016 по 2020 роки.  

Сприяти переведенню 

класів шкіл з приміщень 

дошкільних навчальних 

закладів до  приміщень 

інших загальноосвітніх 

навчальних закладів 

до 01.09.2015 

 

Всього на базі дошкільних навчальних закладів залишилося 6 початкових 

класів загальноосвітніх шкіл. Триває їх виведення з приміщень дошкільних 

навчальних закладів. 

Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації з переведено 1 клас ЗНЗ №170 з приміщення ДНЗ 662. Також 

планується переведення 1 класу ЗНЗ № 168 з приміщення ДНЗ № 613. 

У результаті переведення класів початкової школи  

СЗШ № 128 м. Києва до приміщення навчального закладу вивільнене 

приміщення за адресою: вул. Плеханова, 6-а. 

У результаті створення у Дніпровському районі НВК № 141 «ОРТ» м. Києва 

вивільнене приміщення за адресою: вулиця Тампере, 14-а. 

При комплектуванні 

мережі гуртків 

позашкільних 

навчальних закладах 

враховувати профіль 

до 15.09.2015 

 

Шевченківський район 

Позашкільні навчальні заклади Шевченківського району - Центр творчості 

«Шевченківець» та Будинок дитячої творчості, є багатопрофільними 

навчальними закладами, на базі яких діють гуртки різних напрямків. На базі 

ЦТ «Шевченківець» діє 320 гуртків, в яких займається 5098 вихованців, а в 
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навчального закладу та 

не допускати зменшення 

кількості гуртків 

профільного напряму 

Будинку дитячої творчості гуртковою роботою охоплено 1650 вихованців та 

працює 121 гурток. Зменшення кількості гуртків у позашкільних навчальних 

закладах Шевченківського району не передбачається. 

Оболонський район 

Позашкільні навчальні заклади  Оболонського району  відвідує 11524   

дитини   ( 43,6 % від загальної кількості школярів району).  

Спеціалістами відділу позашкільної освіти та виховної роботи здійснюється 

щорічний моніторинг охоплення дітей позашкільною освітою та гуртковою 

роботою за  напрямками виховання та з урахуванням соціального статусу 

дітей.  

Свобода вибору дитячої творчості є пріоритетним чинником усіх напрямів 

та змісту позашкільної освіти  Оболонського району, яка включає 10 ПНЗ 

різного профілю знань. Вихованці позашкільних закладів відвідують гуртки 

художньої, декоративно-ужиткової, науково-технічної творчості, займаються 

туристсько-краєзнавчою, еколого-натуралістичною, дослідницько-

експериментальною роботою, активно включаються до соціокультурної та 

дозвіллєво-розважальної діяльності, навчаються у гуртках гуманітарного 

напряму та секціях міського відділення Малої академії наук. Завдяки 

діяльності позашкільних навчальних закладів в  Оболонському районі, 

забезпечено доступність позашкільної освіти, функціонування та розвиток її 

різноманітних форм. Робота цих закладів організовується відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей вихованців і здійснюється 

за різними напрямами позашкільної освіти.  

У системі освіти  Оболонського району функціонує  10  позашкільних 

навчальних  закладів, що  задовольняє потреби мешканців  Оболонського 

району зокрема:  

• Центр науково- технічної  творчості молоді “Сфера-2001 дитини 

• Центр туризму та  краєзнавства  учнівської молоді- 899 дітей 

• Дитячий  оздоровчо – екологічний центр- 2402 дитини 

• Центр творчості  дітей та юнацтва – 2552 дитини 

• Центр військово- патріотичного  виховання “Єдність”- 731 дитина 

• “Школа мужності”- 305 дітей 

• Дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу  

“Зміна”- 876 дітей 

• Дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп”- 671 дитина 
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• Дитячо-юнацька спортивна школа № 13- 582 дитини 

• Дитячо-юнацька спортивна школа  з боротьби дзюдо “Іппон”- 504 

дитини 

Дніпровський район 

У мережі Дніпровського району м. Києва функціонує 8 позашкільних 

навчальних закладів, а саме: Дитячо-юнацька хореографічна студія ім. Миколи 

Коломійця „Щасливе дитинство”, Центр дитячо-юнацької творчості, Станція 

юних техніків – Центр науково-технічної творчості молоді, позашкільний 

навчальний заклад «Зміна» м. Києва і 4 спортивні школи: Дитячо-юнацька 

спортивна школа 3, Дитячо-юнацька спортивна школа № 10, Спеціалізована 

дитячо-юнацька школа олімпійського резерву № 16; Дитячо-юнацька 

спортивна школа № 21. Мережа гуртків, секцій, творчих об’єднань 

формується відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» та 

Статутів позашкільних навчальних закладів. Важливим критерієм формування 

мережі гуртків є запити дітей та їх батьків.  

Перепрофілювання, реорганізації позашкільних закладів, фактів вилучення 

земельних ділянок не відбувалося. 

Голосіївський район 

У позашкільних навчальних закладахрайону: Будинку дитячої та юнацької 

творчості (багатопрофільний ПНЗ – 48 гуртків) та дитячо-юнацькій  вокально-

хореографічній студії „Світанок” (однопрофільний ПНЗ – 30 гуртків). 

Дарницький район 

У Дарницькому районі функціонують 4 комплексні позашкільні навчальні 

заклади: 

- Будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт»:  за основним 

профілем - художньо-естетичним у 2015-2016 н.р. працюють 98 гуртків (85%), 

у 2014-2015 н.р. – 92 гуртки (80 %); 

- Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді:  за 

основним профілем – науково-технічним у 2015-2016 н.р. працюють 82 гуртки 

(66,2%), у 2014-2015 н.р. - 65 гуртів (64%); 

-  Дитячо-юнацький центр: за основним профілем - художньо-естетичним у 

2015-2016 н.р. працюють 115 гуртків (82,5%), у 2015-2016 н.р. – 103 гуртки 

(75%); 

- Центр дитячої та юнацької творчості: за основним профілем - художньо-

естетичним у 2015-2016 н.р. працюють 58 гуртків (68%), у 2014-2015 н.р. – 44 
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гуртки (62%). 

Деснянський район 

В Деснянському районі функціонує п’ять позашкільних навчальних закладів: 

Центр дитячої та юнацької творчості, Школа мистецтв, Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 14, Дитячо-юнацька спортивна школа № 18, 

Дитячо-юнацька спортивна школа № 23. 

При комплектуванні мережі гуртків позашкільних навчальних закладів 

враховується профіль та напрями діяльності закладів. 

Адміністрація позашкільних навчальних закладів сприяє недопущенню 

зменшення кількості гуртків профільного напряму. 

Солом’янський район 

При комплектуванні  мережі гуртків позашкільних навчальних закладів на 

2015-2016 н.р. були враховані профілі навчальних закладів.  Зменшення 

кількості гуртків не допускається. 

Подільський район 

Позашкільні навчальні заклади Подільського району:  

Будинок дитячої творчості є багатопрофільним. На базі БДТ діє 113 груп, в 

яких займається 1630 дітей. 

Будинок дітей та юнацтва «Вітряні гори» має художньо-естетичний профіль. В 

закладі діє 6 гуртків, 42 групи, в яких займається 563 вихованців. 

Зменшення кількості гуртків у позашкільних навчальних закладах 

Подільського району не передбачається. 

Сприяти використанню 

приміщень 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

вільних у другій 

половині дня для занять 

гуртковою роботою 

до 15.09.2015 

 

Шевченківський район 

На базі загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району 

гуртковою роботою охоплено 14297 вихованців та діє 518 гуртків, з яких: 133 - 

художньо-естетичного напряму, 24  - туристсько-краєзнавчого, 12 - еколого-

натуралістичного, 36 - науково-технічного, 30 - дослідницько-

експериментального, 94 - фізкультурно-спортивного, 19 – військово-

патріотичного, 12 суспільно-реабілітаційного, 80 – гуманітарного та 78 гуртків 

інших напрямків. Всі приміщення загальноосвітніх навчальних закладів 

використовуються для занять гуртковою роботою. 

Оболонський район 

Згідно наказів по  управлінню  освіти Оболонської РДА за №№ 481; 482; 483; 

484; 485; 486; 487; 488; 489 від 25.09.2015 р. «Про організацію навчально-

тренувальних занять на базі приміщень комунальних навчальних закладів 
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Оболонського району м. Києва»  проводиться відповідна гурткова робота у 

другу половину дня на базі загальноосвітніх навчальних закладів  району. 

Дніпровський район 

Позашкільні навчальні заклади Дніпровського району міста Києва працюють у 

тісному взаємозв’язку зі школами, вирішуючи питання організації змістовного 

дозвілля, створення належних умов для розвитку здібностей і обдарувань 

школярів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному 

визначенні. З метою наближення гуртків, секцій, творчих об’єднань до місця 

проживання дітей вони працюють на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів, відповідно до наказів управління освіти від 01.10.2015 року № 460 

«Про закріплення за дитячо-юнацькими спортивними школами спортивних 

приміщень загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району» та 

від 01.10.2015 № 461 «Про використання Дитячо-юнацькою хореографічною 

студією імені Миколи Коломійця «Щасливе дитинство» приміщень 

загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району». Окрім того 

позашкільні навчальні заклади уклали договори про співробітництво та 

організацію взаємовідносин з загальноосвітніми навчальними закладами. 

Голосіївський район 

Приміщення загальноосвітніх навчальних закладів у другій половині дня 

використовуються для проведення занять гуртковою роботою з учнями 

відповідно до навчальних планів та додаткових освітніх послуг. 

Дарницький район 

У другій половині дня приміщення ЗНЗ Дарницького району 

використовуються для роботи шкільних гуртків та спортивних секцій. На базі 

22 навчальних закладів працюють гуртки ПНЗ району, на базі  27 ЗНЗ – 

спортивні секції ДЮСШ комунальної власності територіальної громади м. 

Києва. 

Деснянський район 

У навчальних закладах Деснянського району міста Києва організовано роботу 

гуртків та спортивних секцій в другій половині дня. Адміністрація навчальних 

закладів контролює роботу гуртків, спортивних секцій та зайнятість учнів у 

позаурочний час. 

Щороку керівники позашкільних навчальних закладів, що не мають достатньої 

бази для проведення занять, укладають договір про співпрацю з керівниками 

навчальних закладів району. 
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Солом’янський район 

Відповідно до плану роботи загальноосвітнього навчального закладу у другій 

половині дня працюють шкільні гуртки спортивні секції. Станом на 15. 

10.2015 в знз Солом'янського району нараховується 435 гуртків та 154 

спортивних секцій. 

Подільський район 

На базі загальноосвітніх навчальних закладів Подільського району гуртковою 

роботою охоплено 10707 вихованців та діє 413 гуртків, з яких: 113 - художньо-

естетичного напряму, 23  - туристсько-краєзнавчого, 10 - еколого-

натуралістичного, 11 - науково-технічного, 9 - дослідницько-

експериментального, 134 - фізкультурно-спортивного, 29 – військово-

патріотичного, 23 суспільно-реабілітаційного, 23 – гуманітарного та 38 гуртків 

інших напрямків. Всі приміщення загальноосвітніх навчальних закладів 

використовуються для занять гуртковою роботою. 

Активізувати співпрацю 

з органами батьківського 

самоврядування з різних 

напрямів освітньої 

діяльності 

постійно У лютому 2015 році ДОНМС  укладено угоду про співпрацю з громадською 

організацією «РАДА БАТЬКІВ МІСТА КИЄВА». 

Шевченківський район  

Постійно проводиться робота з органами батьківського самоврядування з 

різних напрямів освітньої діяльності, зокрема, у Шевченківському районі діє 

школа свідомого батьківства «Батьківська просвіта».  Організовано виїзний 

семінар до Білої Церкви, в якому взяло участь 80 представників батьківської 

громадськості та проведено спільну нараду у Арт-Молі. Крім того, при 

проведенні державної атестації спеціалізованої школи № 135 та ліцею № 38 ім. 

В.Молчанова було залучено членів батьківського самоврядування. 

Оболонський район 

У 2015 році переобрано голову батьківської ради  навчальних закладів 

Оболонського району та укладено  тьосторонню угоду про співробітництво у 

сфері освіти.   Забезпечено реалізацію заходів щодо виконання Угоди про 

співпрацю між районним управлінням освіти, районною радою об’єднання 

батьків та районною радою старшокласників.  

- Проведено робочі зустрічі представників управління освіти з 

представниками Об'єднання батьків школярів району  та радою 

старшокласників  - листопад 2015р.; 

- Взяли участь в Дні самоврядування на базі навчальних закладів , а також  

лідери самоврядування стали учасниками зустрічі з представниками Міської 
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влади з актуальних питань державно-громадського управління освітою, яка 

відбулась  7.12.2015 р. в стінах мерії м. Києва. 

Дніпровський район 

Навчальні заклади тісно співпрацюють з органами місцевого самоврядування 

та батьківською громадськістю. У районі працює об'єднання батьків школярів 

Дніпровського району, головою якого є Мерінова О. В. - активний 

представник батьківської громади. Батьки є учасниками різноманітних 

заходів, свят, змагань, конкурсів, акцій, що проводяться в навчальних закладах 

району, та районних форумів батьківської громадськості. За підтримки та 

безпосередньої участі батьків забезпечуються в закладах освіти комфортні 

безпечні умови для навчання та виховання дітей. В закладах освіти 

відбувається консультування батьківської громадськості, робота 

консультпунктів, телефонів довіри, «гарячих ліній», здійснюється 

просвітницька діяльність серед батьків, спрямована на покращення виховання 

дітей у сім’ях. 

Голосіївський район 

З метою забезпечення чіткої співпраці і належного взаєморозуміння в 

управлінні освіти щоквартально відбуваються засідання батьківських 

комітетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, на яких 

обговорюються напрямки, пропозиції, конкретні заходи щодо спільної 

діяльності. 

Дарницький район 

У Дарницькому районі співпраця з органами батьківського самоврядування 

здійснюється у наступних напрямках: 

- забезпечення комфортних умов навчання та виховання  учнів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- забезпечення безпеки навчальних закладів; 

- дотримання вимог санітарно-гігієнічного стану приміщень, 

температурного режиму тощо; 

- сприяння науково-методичному забезпеченню навчально-виховного 

процесу (поповнення бібліотечних фондів науковою та художньою 

літературою, здійснення наукового керівництва при написанні робіт МАН, 

комп’ютерно-інформаційна підтримка); 

- організація Днів відкритих дверей (відвідування батьками уроків, 

виховних заходів, проведення круглих столів з проблемних питань 
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навчального закладу); 

- участь у роботі шкільних рад по профілактиці правопорушень; 

організація і участь у загальношкільних святах, благодійних акціях. 

Деснянський район 

В усіх навчальних закладах Деснянського району міста Києва налагоджена 

співпраця педагогічних колективів з органами батьківського самоврядування – 

батьківськими комітетами.  

Батьки беруть активну участь в різних напрямах освітньої діяльності. З метою 

систематизації спільної роботи щороку складається спільний план роботи 

навчального закладу з батьківською громадськістю. 

Солом’янський район 

Співпраця з органами самоврядування з різних напрямків роботи налагоджена 

в кожному навчальному закладі. 

Подільський район 

Постійно проводиться робота з органами батьківського самоврядування з 

різних напрямів освітньої діяльності. 

Здійснювати контроль за 

неухильним виконанням 

керівниками навчальних 

закладів вимог з охорони 

праці, безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки під 

час проведення 

ремонтних робіт у 

навчальних закладах та 

під час пожежно-

небезпечного періоду 

до 01.09.2015 Шевченківський район 

В управлінні освіти Шевченківського району видано наказ від 31.05.2013 р. № 

279 «Про дотримання правил  з охорони праці та безпеки життєдіяльності під 

час проведення ремонтних робіт у навчальних закладах Шевченківського 

району міста Києва», відповідно до якого перед початком проведення 

ремонтних робіт: 

- призначається відповідальна особа з питань дотримання правил безпеки 

під час проведення ремонтних робіт; 

- з працівниками, які залучаються до проведення ремонтних робіт 

проводяться інструктажі щодо дотримання правил трудового розпорядку, 

пожежної безпеки та охорони праці з відповідним записом у журналі 

реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки; 

- здійснюється контроль за перебуванням будівельників на території 

закладу; 

- двічі на день (вранці та ввечері) здійснюється  огляд закладу на предмет 

виявлення сторонніх осіб та предметів.  

З метою посилення контролю за станом пожежної безпеки, активізації 

профілактичної роботи серед учасників навчально-виховного процесу, 

запобігання виникненню пожеж у пожежонебезпечний період та оперативного 
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реагування на них по управлінню освіти видано наказ 28.04.2015 р. № 174 

«Про заходи щодо протидії пожежам та виникненню пожеж у 

пожежонебезпечний період 2015 року», затверджено Плани заходів щодо 

протидії пожежам та виникненню пожеж у пожежонебезпечний період 2015 

року, у навчальних закладах були утворені оперативні штаби для координації 

дій з організації виконання заходів протидії пожежам. 

Оболонський район  

Проведені інструктивні наради з керівниками загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів щодо утримання 

територій навчальних закладів у відповідності до вимог пожежної 

безпеки. 

Керівниками навчальних закладів проведені інструктивні наради з 

працівниками з питань дотримання вимог охорони праці, пожежної 

безпеки у навчальних закладах, під час роботи у літній період.  

З технічним персоналом навчальних закладів проведено позапланові 

інструктажі щодо дотримання безпеки під час проведення ремонтних робіт 

у навчальних закладах та під час пожежно - небезпечного періоду.  

З працівниками підрядних організацій, які виконували ремонтні роботи в 

навчальних закладах району проведено вступні та первинні інструктажі з 

питань охорони праці. 

Здійснено перевірку технічного стану внутрішнього і зовнішнього 

протипожежного водогону, справність засобів зв’язку у приміщеннях 

навчальних закладів для виклику пожежної охорони; 

Заборонено випалювання стерні і сухостою та спалювання побутових відходів 

на територіях навчальних закладів та прилеглих територіях. 

проводиться постійний контроль за зберіганням, вмістом і постійною 

готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння.  

Дніпровський район 

Здійснено перевірку об’єктів підвищеної небезпеки, а саме: проведено 

обстеження  шкільних стадіонів, спортивних залів, ігрових та спортивних 

майданчиків, наявних тіньових навісів, кабінетів та їх обладнання на 

відповідність нормам безпеки, про що  складено  відповідні акти. 

З працівниками, які були задіяні в ремонтних роботах у навчальних закладах 

та під час пожежно-небезпечного періоду, проведено інструктажі з 

реєстрацією у відповідних журналах. 
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Голосіївський район 

Головним спеціалістом управління освіти Федорчук Н.Г. здійснюється 

контроль за неухильним виконанням керівниками навчальних закладів вимог з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки під час проведення 

ремонтних робіт у навчальних закладах та під час пожежно-небезпечного 

періоду. 

Дарницький район 

Питання неухильного виконання керівниками навчальних закладів вимог з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки під час проведення 

ремонтних робіт у навчальних закладах та під час пожежно-небезпечного 

періоду перебуває на постійного контролі управління освіти. Керівників 

навчальних закладів зобов’язано дотриматись вимог з охорони праці, 

пожежної безпеки під час ремонтних робіт при підготовці навчальних закладів 

району до 2015-2016 навчального року (наказ УО від 22.06.2015 № 144), в 

осінньо-зимовий період 2015-2016 років (наказ УО від 07.08.2015 № 156). 

Деснянський район 

Управлінням освіти здійснюється постійний контроль за неухильним 

виконанням керівниками навчальних закладів вимог з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки під час проведення ремонтних робіт у 

навчальних закладах та під час пожежно-небезпечного періоду. 

Солом’янський район 

Протягом року видавались накази, що регламентують питання дотримання 

вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки під час 

проведення ремонтних робіт та дотримання протипожежного режиму у 

пожеже небезпечний період. Під час підготовки до початку навчального року 

проводився моніторинг  ведення робіт. 

Печерський район 

Постійно здійснюється контроль за неухильним виконанням керівниками 

навчальних закладів вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної бехпеки під час проведення ремонтних робіт у навчальних закладах 

та під час пожежно-небезпечного періоду. 

Подільський район 

По управлінню освіти видано наказ від 17.03.2015 р. № 74 «Про посилення 

протипожежного захисту та роботи з охорони праці навчальних закладів 

району у весняно-літній період 2015 року», відповідно до якого перед 
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початком проведення ремонтних робіт: 

- призначається відповідальна особа з питань дотримання правил безпеки 

під час проведення ремонтних робіт; 

- з працівниками, які залучаються до проведення ремонтних робіт 

проводяться інструктажі з дотримання правил трудового розпорядку, 

пожежної безпеки та охорони праці з відповідним записом у журналі 

реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки; 

- здійснюється контроль за перебуванням будівельників на території 

закладу; 

- двічі на день (вранці та ввечері) здійснюється  огляд закладу на предмет 

виявлення сторонніх осіб та предметів.  

З метою посилення контролю за станом пожежної безпеки, активізації 

профілактичної роботи серед учасників навчально-виховного процесу, 

запобігання виникненню пожеж у пожежонебезпечний період та оперативного 

реагування на них по управлінню освіти видано наказ 03.08.2015 р. № 181 

«Про посилення протипожежного захисту навчальних закладів Подільського 

району в осінньо-зимовий період 2015-2016 років», у навчальних закладах 

були утворені оперативні штаби для координації дій з організації виконання 

заходів протидії пожежам. 

РУО та ЗНЗ: 

 

Розробити план заходів 

та розпочати роботу 

щодо приведення у 

відповідність до 

заявленого статусу 

діяльність ліцеїв та 

гімназій міста Києва 

 

 

до 15.08.2015 

В усіх районах столиці розроблено плани заходів щодо приведення у 

відповідність до Закону «Про загальну середню освіту» та статусу діяльність 

окремих  загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ліцеїв та гімназій. 

Зокрема у Шевченківському районі розпочато роботу щодо виконання рішення 

Київради від 23.10.2015 № 34195 «Про діяльність деяких комунальних 

установ, що передані до сфери управління Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації» про зміну типу Ліцею № 38 ім. В.М. 

Молчанова Шевченківського району м. Київ на «Навчально – виховний 

комплекс «Школа І-ІІ ступенів – ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова 

Шевченківського району            м. Києва». 

В Оболонському районі згідно з рішенням Київської міської ради від 

08.10.2015 №109/2012 внесено зміни до рішення Київської міської ради від 

13.11.2013 №489/9977 і змінено тип та назву гімназії №143 та ліцею №157 

Оболонського району на комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І ступеня–гімназія» №143 Оболонського району м. 

Києва» та комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 



30 

 

«Спеціалізована школа І-ІІ ступенів–ліцей» №157 Оболонського району м. 

Києва». Крім того, до Київської міської ради подано проект рішення про зміну 

гімназії «Потенціал» Оболонського району у навчально-виховний комплекс. 

Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації проводяться заходи для приведення діяльності ліцеїв та гімназій 

району у відповідність до статусу. 

У Дніпровському районі створено комунальний навчальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний 

тренінг» міста Києва» (дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня – 

спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та 

інформаційних технологій – технологічний ліцей). 

У Деснянському районі підготовлено проект розпорядження про зміну типу 

гімназії № 39 І-ІІІ ступенів імені гетьмана України Богдана Хмельницького  та 

ліцею І-ІІІ ступенів № 293. Гімназія № 39 реорганізовується в навчально-

виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням української мови – гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана 

Хмельницького» Деснянського району міста Києва, а ліцей № 293 - в 

навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з 

поглибленим вивченням природничих наук – ліцей № 293» Деснянського 

району міста Києва.  

Здійснити заходи щодо 

забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти 

дітей, які проживають на 

території району. Не 

допускати проведення 

неправомірного 

конкурсного приймання 

учнів до 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста Києва 

постійно У липні 2015 року ДОНМС направлено лист до Міністерства освіти і науки 

України щодо внесення змін до Інструкції про порядок конкурсного приймання 

дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл 

(шкіл-інтерантів),  та скасування конкурсного відбіру до початкової школи 

для дітей 6-річного віку.  

Відповідно до розпорядження Голосіївської  районної в місті Києві державної 

адміністрації від 25.06.2015 №365 «Про організацію обліку і прийому дітей і 

підлітків шкільного віку та закріплення територій обслуговування за 

загальноосвітніми закладами району» забезпечено доступ дітей району до 

якісної освіти.Конкурсне приймання учнів здійснюється тільки до 

спеціалізованих шкіл району (№№ 15, 44, 85, 87, 92, 110, 112, 130, 165, 220, 

269, 273) відповідно до Правил конкурсного прийому учнів навчального 

закладу. 

Відповідно до розпорядження дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації від 29.04.2015 № 245 «Про організацію обліку дітей і підлітків 
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шкільного віку Дарницького району міста Києва» за загальноосвітніми 

навчальними закладами (школами І-ІІІ ступеня) закріплена територія 

обслуговування. 

У Святошинському районі гімназії №154, №287, «Академія», ліцей «ЕКО» 

№198 проводять набір учнів до початкової школи  без конкурсного 

приймання. 

Здійснювати заходи 

щодо оптимізації мережі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

забезпечивши ефективне 

та раціональне 

використання 

приміщень, територій 

навчальних закладів та 

бюджетних коштів. 

Подати перспективні 

плани таких заходів 

постійно Рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2014 року № 375-1/375-1 

створено комунальний навчально-виховний заклад «Навчально-виховний 

комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва 

шляхом злиття двох загальноосвітніх навчальних закладів середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 141 і Технологічного ліцею «ОРТ», 

який відкрито 1 вересня 2015 року (бульвар Олексія Давидова, 5). 

Реорганізовано у дошкільні навчальні заклади (далі  - ДНЗ) 8 шкіл – дитячих 

садків (далі -  ШДС) шляхом виведення з них початкової школи, що складає 

160 % від запланованого. А саме: ШДС І ступеня «Сонечко» Голосіївського 

району в дошкільний навчальний заклад № 642, ЩДС «Стежина» 

Солом’янського району в ДНЗ № 686, ЩДC «Всесвіт» Дарницького району в 

ДНЗ № 31, ШДС І ступеня «Веселка» Дарницького району в ДНЗ № 215, ШДС 

«Вирлиця» Дарницького району в ДНЗ № 242, ШДС «Позняки» Дарницького 

району в ДНЗ № 160, ШДС «Світозар» Дарницького району в ДНЗ № 719, 

ШДС І ступеня «Калинка» Солом’янського району в ДНЗ № 748. 

Окрім того, у Подільському районі у середніх загальноосвітніх школах № 45, 

68, спеціалізованій школі № 271 проведено оптимізацію 10-го класу. При 

комплектуванні мережі були зведені класи в гімназії № 257, ліцеї № 100, СШ 

№ 118, СЗШ № 242.Всього оптимізовано 9 класів. 

РУО, Центру науково-

освітніх інновацій та 

моніторингу, 

Київському 

університету імені 

Бориса Грінченка: 

 

Проаналізувати 

ефективність надання 

освітніх послуг з 

 

 

 

 

жовтень-

листопад 2015 

За 2015 рік Центром науково-освітніх інновацій та моніторингу було 

проведено 6 моніторингових  досліджень, у яких взяли участь 647 

загальноосвітніх навчальних закладів, 15668 респондентів, серед них: 13668 

учнів, 3000 батьків учнів. 

Шевченківський район  

1. Моніторингове дослідження 

- «Рівень сформованості мовленнєвої компетенції з англійської мови учнів 10-

х класів ЗНЗ м.Києва» Ліцей «Універсум», Гімназія №172 «Нивки»,СЗШ №1, 

СЗШ №58, СЗШ №169, СШ №73, СШ №138, ВСШ №1. 

- Моніторингове дослідження «Якість математичної освіти учнів 9-х класів» 
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профільних дисциплін 

спеціалізованими 

школами, ліцеями та 

гімназіями упродовж 

останніх 5-ти років та за 

результатами 

моніторингу прийняти 

відповідні управлінські 

рішення 

48, «Універсум», 1, 101, 139, 175, 25, 61, 102, 24, 49, 82, Медичний ліцей, 

гімназія НПУ ім. М.Драгоманова 

- Рівень сформованості знань, умінь та навичок з історії України в учнів 11-х 

класів; 

- Рівень сформованості базових хімічних знань учнів 8-х класів 

- «Моніторингова діяльність районного науково- методичного центру 

управління освіти» 

- «Розвиток системи інноваційної діяльності в ЗНЗ Шевченківського району» 

- Перший міжрегіональний комп'ютерний моніторинг знань з української 

мови, математики та історії України( 2013 р) 

- «Рівень викладання предмету «Захист Вітчизни» вЗНЗ району» 

2.Проведені наради з заступниками директорів з навчально-виховної роботи 

щодо стану викладання  предметів 

- участь директорів навчальних закладів у Всеукраїнській конференції членів 

асоціації керівників шкіл України «Допрофільна підготовка та профільне 

навчання: зміст, технології, ефективність» у місті Донецьк. 

- участь у проекті «Навчальні програми професійного зростання» в країні 

Німеччина.  

3.Питання викладання предметів заслуховувались на колегії управління освіти  

4.Проведені семінари для вчителів району, міста 

- міський семінар слухачів курсів підвищення кваліфікації для ЗДНВР 

«Моніторинг результативності роботи педагогів» ( 2015р.) 

науково-практичні конференції, круглі столи: 

- «Сучасний урок математики. Шляхи вдосконалення ефективності 

навчального процесу» на базі СШ№ 97 

- «Специфіка викладання української мови в школі з російською мовою 

навчання « на базі СШ№ 57 

- «Інтерактивні методи навчання під час викладання української мови та 

літератури» на базі СЗШ№ 175 

- виїзний науково - практичний семінар до м. Львова  вчителів української 

мови та літератури «Проблеми і перспективи поліпшення якості вивчення 

української мови та літератури в старшій школі в умовах профільного 

навчання» 

Дніпровський район 

Вивчено питання щодо реорганізації спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 
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188 міста Києва з поглибленим вивченням російської мови в школу І-ІІІ 

ступенів № 188 м. Києва шляхом зняття спеціалізації. 

Голосіївський район 

Адміністраціями спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів №№ 

21, 165, 273, в яких виявлені ЦНОІМ низькі результати моніторингу, 

розроблені відповідні заходи щодо покращення рівня знань учнів. Дане 

питання розглядалося на засіданняхпедагогічних рад вказаних ЗНЗ. Виконання 

заходів знаходиться на контролі РУО. 

При проведенні атестаційних експертиз проводимо зрізи знань з профільних 

дисциплін (СШ № 87 – українська мова, СШ  № 110 – французька мова, СШ 

№ 15 – англійська мова). 

Дарницький район 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання щорічно обговорюються на 

нарадах керівників ЗНЗ та вчителів району, аналізується ефективність надання 

освітніх послуг з профільних дисциплін спеціалізованими школами, ліцеями 

та гімназіями. В «ТОП-10» найкращих шкіл України за результатами ЗНО 

впродовж останніх 5-ти років потрапляють ліцеї «Інтелект» та «Наукова 

зміна». До сотні кращих закладів України постійно входять гімназія №315, 

Скандинавська та Слов'янська гімназії, до другої і третьої сотні – гімназії 

№290,267, 323, Київська інженерна, «Діалог» і ліцей №303.  

РНМЦ постійно інформує про результати участі навчальних закладів у 

дослідженнях, які проводять Центр науково-освітніх інновацій і моніторингу, 

Інститут модернізації змісту освіти та Київський університет імені Бориса 

Грінченка. Результати досліджень вивчаються та висвітлюються на сайтах 

управління освіти й РНМЦ.За результатами моніторингу складаються довідки. 

Солом’янський район 

За результатами моніторингу встановлено, що ефективністю освітніх послуг 

ЗНЗ є 100% вступ до ВНЗ та перемоги учнями в  олімпіадах і  МАНах. 

Подільський район 

Проведено моніторингові дослідження: 

   «Стан сформованості життєвої компетентності учнівської молоді м.Києва»: 

СЗШ 242, СШ№193, романо-германської гімназії №123, СЗШ№6,СШ№3, 

гімназії № 19 «Межигірська», СЗШ№ 63,, СШ № 118 «Всесвіт», СШ № 271, 

СЗШ№45, СШ № 17, СЗШ №243. 

   «Організація харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. 
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Києва»: СЗШ №243, СШ № 193, романо-германської гімназії №123. 

    «Рівень сформованості історичної компетентності учнів 7-х класів»: СЗШ 

242, СШ № 193, романо-германської гімназії №123, гімназії № 19 

«Межигірська», СЗШ № 45, гімназії № 34 «Либідь», СШ № 2 ім. Л. 

Карбишева, СЗШ № 93. 

    «Стан превентивного виховання в основній школі»: Ліцей № 100»Поділ», СШ 

№ 124, СШ № 3, СЗШ№93,СЗШ№6, гімназія№257 «Синьоозерна» 

   «Стан громадянської освіти учнівської молоді в умовах сучасної школи»: 

Ліцей № 100»Поділ», гімназії № 34 «Либідь», гімназії № 19 «Межигірська», 

СЗШ № 242, СЗШ № 10, СЗШ № 93. 

   «Комунікативні уміння і навички з української мови учнів 4-х класів ЗНЗ м. 

Києва»: Ліцей № 100»Поділ», СЗШ № 242, СШ № 193, СШ № 17, СЗШ № 6, 

романо-германської гімназії №123, ШДС «Паросток». 

2.Проведені наради з заступниками директорів з навчально-виховної роботи 

щодо стану викладання  предметів 

- участь директорів навчальних закладів у Всеукраїнській конференції членів 

асоціації керівників шкіл України. 

3.Питання викладання предметів заслуховувались на колегії управління освіти 

4.Проведені семінари для вчителів району, міста 

- міський семінар слухачів курсів підвищення кваліфікації для ЗДНВР 

«Моніторинг результативності роботи педагогів» ( 2015р.) 

науково-практичні конференції, круглі столи: 

- «Сучасний урок англійської мови. Шляхи вдосконалення ефективності 

навчального процесу» на базі романо-германської гімназії № 123 

- « Викладання української мови в навчальних закладах району « на базі СШ№ 

2, 

- «Інтерактивні методи навчання під час викладання української мови та 

літератури» на базі СШ № 193, 

 «Проблеми і перспективи поліпшення якості вивчення української мови та 

літератури в старшій школі в умовах профільного навчання» на базі Ліцею № 

100 «Поділ». 

Центру науково-

освітніх інновацій та 

моніторингу: 

 

 

 

постійно 

Центром науково-освітніх інновацій та моніторингу проінформувано 

управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій про 

результати участі навчальних закладів у дослідженнях ЦНОІМ та ЗНО на 

нарадах в районних управліннях освіти та інформацію висвітлено на сайті 
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Інформувати управління 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій про 

результати участі 

навчальних закладів у 

дослідженнях ЦНОІМ та 

ЗНО 

Центру науково-освітніх інновацій та моніторингу 

2 Про підсумки 

виконання 

бюджету 

освіти міста 

Києва за 2014 

рік 

 

ДОіНМС: 

 

Проводити роботу по 

забезпеченню виконання 

бюджету галузі «Освіта» 

на 2015 рік відповідно до 

нормативно-правових та 

законодавчих актів, 

впровадження 

програмно-цільового 

методу бюджетування та 

зміцнення фінансово-

бюджетної дисципліни 

управліннями освіти 

районних в м. Києві 

державних адміністрацій, 

професійно-технічними 

навчальними закладами 

та навчальними 

закладами комунальної 

власності територіальної 

громади  м. Києва 

 

 

постійно 

Впроваджено програмно-цільовий метод бюджетування та зміцнення фінансово-

бюджетної дисципліни управліннями освіти районних в м. Києві державних 

адміністрацій, професійно-технічними навчальними закладами та навчальними 

закладами комунальної власності територіальної громади  м. Києва 

Управлінню економіки і 

фінансів ДОіНМС: 

 

Проводити наради-

семінари з працівниками 

 

 

щоквартально 

Щоквартально проводились наради-семінари з працівниками фінансово-

економічних служб управлінь освіти районних в місті Києві державних  

адміністрацій, професійно-технічних навчальних закладів та навчальних 

закладів комунальної власності територіальної громади м. Києва з питань 

виконання бюджету із застосуванням програмно-цільового методу та 
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фінансово-економічних 

служб управлінь освіти 

районних в м. Києві 

державних  

адміністрацій, 

професійно-технічних 

навчальних закладів та 

навчальних закладів 

комунальної власності 

територіальної громади 

м. Києва з питань 

виконання бюджету із 

застосуванням 

програмно-цільового 

методу та дотримання 

нормативних  і 

законодавчих актів при 

здійсненні фінансово-

економічної діяльності 

навчальних закладів та 

установ освіти 

дотримання нормативних  і законодавчих актів при здійсненні фінансово-

економічної діяльності навчальних закладів та установ освіти. 

Здійснювати постійний 

контроль за станом 

виплати заробітної плати 

працівникам галузі 

«Освіта» міста Києва 

постійно Здійснювався постійний контроль за станом виплати заробітної плати 

працівникам галузі «Освіта» міста Києва. 

Здійснювати контроль за 

своєчасним та якісним 

складанням фінансової 

звітності 

постійно Здійснювався контроль за своєчасним та якісним складанням фінансової 

звітності. 

Проводити постійний 

контроль та аналіз стану 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості з метою її 

постійно Здійснювався контроль та аналіз стану дебіторської та кредиторської 

заборгованості з метою її зменшення здійснювався постійно. 
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зменшення 

Проводити перевірки 

ефективного 

використання бюджетних 

коштів в установах та 

закладах освіти 

Згідно плану 

перевірок 
Здійснювалися перевірки ефективного використання бюджетних коштів в 

установах та закладах освіти. 

Проводити аналіз актів 

перевірок фінансово-

господарської діяльності 

установ та закладів 

освіти та надавати 

методичну допомогу з 

метою попередження 

порушень у фінансовій 

діяльності 

Постійно Проводився аналіз актів перевірок фінансово-господарської діяльності установ 

та закладів освіти та надавалась методична допомога з метою попередження 

порушень у фінансовій діяльності. 

РУО, навчальним 

закладам усіх рівнів: 

 

При виконанні бюджету 

освіти із застосуванням 

програмно-цільового 

методу забезпечувати 

суворе дотримання вимог 

бюджетного 

законодавства, 

нормативно-правових 

актів та інших 

розпорядчих документів 

 

 

Постійно 

При виконанні бюджету освіти із застосуванням програмно-цільового методу 

забезпечене суворе дотримання вимог бюджетного законодавства, нормативно-

правових актів та інших розпорядчих документів. 

 

Підвищувати   

персональну   

відповідальність    

посадових     осіб     за 

дотриманням фінансово-

бюджетної дисципліни, 

ефективним та 

Постійно Посилено персональну   відповідальність    посадових     осіб     за дотриманням 

фінансово-бюджетної дисципліни, ефективним та раціональним витрачанням 

бюджетних коштів. 

Видатки здійснюються виключно в межах бюджетних призначень, 

встановлених кошторисами з дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни. 
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раціональним 

витрачанням бюджетних 

коштів 

Брати бюджетні 

зобов’язання та 

здійснювати відповідні 

видатки з бюджету тільки 

в межах бюджетних 

призначень, 

встановлених 

кошторисами, 

враховуючи необхідність 

виконання бюджетних 

зобов’язань минулих 

років 

Постійно Бюджетні зобов’язання та відповідні видатки з бюджету здійснювалися тільки в 

межах бюджетних призначень, встановлених кошторисами, враховуючи 

необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років. 

 

Забезпечити жорсткий 

контроль при проведенні 

комплектування мережі, 

груп, класів, 

контингенту дітей та 

учнів по кожному 

навчальному закладу 

міста Києва, враховуючи 

оптимізацію структури 

та штатної чисельності 

до 15.08.2015 Починаючи з 2011-2012 навчального року в місті Києві відбувається 

поступове збільшення школярів. Це обумовлено змінами в демографічній 

ситуації країни, збільшення в київських школах дітей з Київської області та 

прибуттям до столиці учнів з АР Крим і мешканців східних регіонів України. 

Середня наповнюваність класів в загальноосвітніх навчальних закладах міста 

Києві не перевищує нормативних показників і становить: у 2014-2015 

навчальному році – 26,8, у 2015-2016 навчальному році  26,9.  

Разом з тим, у зв’язку з інтенсивною забудовою окремих мікрорайонів міста 

спостерігається перевантаження понад проекту потужність окремих 

загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ). А саме: 

Голосіївський район – 7 ЗНЗ; 

Дарницький район – 9 ЗНЗ; 

Деснянський район – 5 ЗНЗ; 

Дніпровський район – 2 ЗНЗ; 

Облонський район – 2 ЗНЗ; 

Солом’янський район – 5 ЗНЗ. 

У 2015 році посилено контроль при проведенні комплектування мережі, груп, 

класів, контингенту дітей та учнів по кожному навчальному закладу міста 

Києва, враховуючи оптимізацію структури та штатної чисельності. 

До 15.08.2015 року районними управліннями освіти проведено попереднє 
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комплектування мережі, груп, класів, контингенту дітей та учнів по кожному 

навчальному закладу району, враховуючи оптимізацію структури та штатної 

чисельності. Результати попередньої комплектації надані до планово-

фінансового відділу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Складено 

Дорожні карти щодо оптимізації та удосконалення мережі, структури і штатів 

навчальних закладів освіти району міста Києва на 2015 рік міста Києва. 

Забезпечити безумовне 

дотримання 

встановлених на 2015 рік 

лімітів споживання 

енергоносіїв, 

запровадити жорсткий 

контроль за 

використанням 

енергоресурсів та 

раціональним 

використанням коштів 

на їх оплату 

Постійно Запроваджено жорсткий контроль за використанням енергоресурсів та 

раціональним використанням коштів на їх оплату. 

Оболонський район 

Постійно проводиться контроль кредиторської заборгованості за спожиті 

енергоносії та контроль за своєчасною сплатою, станом на 16.12.15 р. 

кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії відсутня. 

Оболонський район 

Наказом по управлінню освіти Оболонської РДА в м. Києві від 19.03.15 р. № 

149 керівники закладів освіти попереджені про персональну відповідальність 

щодо дотримання лімітів споживання енергоносіїв та водопостачання. 

Ведеться постійний контроль за споживанням енергоносіїв. 

Дніпровський район 

Внаслідок  економного  та  раціонального  використання енергоресурсів,  

безумовного дотримання лімітів за період січень-листопад 2015 року було 

зекономлено 8172,43 тис. грн. 

Голосіївський район 

Запроваджений жорсткий щомісячний контроль за використанням 

енергоресурсів та раціональним використанням коштів на їх оплату відповідно 

встановлених лімітів споживання енергоресурсів. 

Дарницький район 

З метою недопущення перевитрат теплової енергії та раціонального 

використання коштів на енергоносії, автоматичні системи теплопостачання 

навчальних закладів переналаштовано в економний режим, для можливості 

зниження температури в приміщеннях і припинення підігрів гарячої води в 

неробочі часи та у вихідні дні у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Деснянський район 

Наказом Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 16.03.2015 № 137 "Про дотримання затверджених лімітів 

споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та 
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водовідведення" персональна відповідальність покладена на керівника 

навчального закладу за дотримання лімітів споживання теплової, електричної 

енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення.  

Керівників закладів освіти Деснянського району  попереджено про 

дотримання встановлених лімітів споживання енергоносіїв та зобов'язано 

розробити відповідні заходи щодо їх економного використання. 

Солом’янський район 

Забезпечено дотримання встановлених лімітів та систематично здійснюється 

контроль за використанням енергоресурсів та раціональним використанням 

коштів на їх оплату. 

Печерський район 

Постійно проводяться наради із заступниками директорів з АГЧ та завгоспами 

навчальних закладів щодо ощадливого споживання енергоносіїв та 

дотримання встановлених лімітів в осінньо-зимовий період. На нарадах 

наголошується керівництву закладів освіти про підвищення персональної 

відповідальності посадових осіб із забезпечення раціонального використання 

енергоресурсів, жорстокого дотримання встановлених лімітів по споживанню 

енергоносіїв та прийняття своєчасних заходів з енергозбереження, а також 

відповідальне проведення моніторингу показників енергоспоживання. 

Подільський район 

Постійно проводиться контроль кредиторської заборгованості за спожиті 

енергоносії та контроль за своєчасною сплатою. Станом на 22.12.15 р. 

рахується поточна кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії і буде 

погашена до кінця поточного місяця. 

Розробити та затвердити 

план заходів з 

енергозбереження по 

кожному навчальному 

закладу 

до 01.07.2015 Розроблено та затверджено план заходів з енергозбереження по кожному 

навчальному закладу.  

Забезпечити економію 

бюджетних коштів на 

оплату енергоносіїв за 

рахунок  забезпечення 

економії споживання 

енергоресурсів в розмірі 

Постійно Щомісячно забезпечувалась економія бюджетних коштів на оплату 

енергоносіїв за рахунок економії споживання енергоресурсів до затверджених 

на 2015 рік лімітів. 

Шевченківський район 

Управління освіти Шевченківського району контролює дотримання лімітів 

споживання енергоносіїв та їх економне використання забезпечує економію 
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не менше 1% до 

затверджених на 2015 рік 

лімітів 

споживання не менше одного відсотка. 

Оболонський район 

Станом на 15.12.2015 економія коштів на оплату енергоносіїв за 11 місяців 

склала 4465,466 тис. грн. 

Дніпровський район 

Внаслідок заходів з енергозбереження  забезпечено економію бюджетних 

коштів у розмірі 1696,94 тис. грн., що є не менше 1 % до затверджених лімітів 

на 2015 рік. 

Голосіївський район 

Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв забезпечується за рахунок  

виконання заходів з енергозбереження та складає 935,0 тис.грн. станом 

на1.12.2015 р. 

Дарницький район 

Фактично спожито за 10 місяців 2015 року закладами освіти менше від 

затверджених лімітів споживання: теплопостачання на 19,16 тис. Гкал,  

електричної енергії на 1712,95 тис.кВт.,  природного газу на 7,39 тис. куб. м, 

водопостачання і водовідведення на 192,72 тис. куб. м. 

Деснянський район 

Кожного місяця надається звіт економії бюджетних коштів на оплату 

енергоносіїв за рахунок забезпечення економії споживання енергоресурсів в 

розмірі не менше 1% до затверджених на 2015 рік лімітів надається фінансово-

економічного відділу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Солом’янський район 

Управлінням освіти забезпечено  економію бюджетних коштів на оплату 

енергоносіїв. 

Печерський район 

За рахунок жорстокого дотримання встановлених лімітів і відповідального 

проведення моніторингу показників енергоспоживання за оперативними 

даними економія споживання лімітів за 2015 рік становить 10%, що забезпечує 

економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв. 

Подільський район 

Дотримання лімітів споживання енергоносіїв та їх економне використання 

забезпечує економію споживання не менше одного відсотка. 

Забезпечувати своєчасне Постійно Шевченківський район 
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оприбуткування та 

належне збереження  

матеріальних цінностей. 

Управління освіти Шевченківського району забезпечує своєчасне 

оприбуткування матеріальних цінностей відбувається в залежності від 

напрямків їх надходження: 

- в результаті придбання за грошові кошти у постачальника; 

- в результаті безоплатного надходження матеріальних цінностей від 

спонсорів, благодійних організацій і фондів та від батьків дітей і учнів. 

Матеріальні цінності перебувають в закладах на відповідальному зберіганні у 

матеріально-відповідальних осіб, з якими керівники закладів укладають 

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.  Для 

встановлення  фактичної наявності матеріальних цінностей,  стану, 

дотримання умов та порядку їх збереження щорічно проводиться 

інвентаризація матеріальних цінностей " 

Оболонський район 

Оприбуткування матеріальних  цінностей здійснюється від повно до вимог 

НП(с)БОДС 121,122,123. Персональну відповідальність. 

Персональну відповідальність за своєчасне оприбуткування  та належне 

збереження матеріальних  цінностей несуть  матеріально-відповідальні особи 

відповідно до договорів про повну матеріальні відповідальність. 

Дніпровський район 

У закладах освіти Дніпровського району матеріальні цінності своєчасно 

оприбутковуються згідно Національного положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом 

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року №1202 та належним чином 

зберігаються у матеріально-відповідальних осіб за місцем знаходження. 

Голосіївський район 

Здійснюється постійний контроль за своєчасним оприбуткуванням та 

належним збереженням  матеріальних цінностей та проводиться щорічна їх 

інвентаризація. 

Дарницький район 

Управлінням освіти постійно забезпечується оприбуткування та належне 

збереження матеріальних цінностей. 

Деснянський район 

Проводиться своєчасне оприбуткування та належне збереження матеріальних 

цінностей. 

Солом’янський район 
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Здійснюється постійне оприбуткування матеріальних цінностей та 

забезпечується їх збереження. 

Подільський район 

Своєчасне оприбуткування матеріальних цінностей відбувається в залежності 

від напрямків їх надходження: 

- в результаті придбання за грошові кошти у постачальника; 

- в результаті безоплатного надходження матеріальних цінностей від 

спонсорів, благодійних організацій і фондів та від батьків дітей і учнів. 

Матеріальні цінності перебувають в закладах на відповідальному зберіганні у 

матеріально-відповідальних осіб, з якими керівники закладів укладають 

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Для 

встановлення  фактичної наявності матеріальних цінностей, стану, дотримання 

умов та порядку їх збереження щорічно проводиться інвентаризація 

матеріальних цінностей. 

3 Про підготовку 

закладів освіти 

Києва до  

нового 2015-

2016 

навчального 

року 

 

ДОіНМС: 

 

Провести моніторинг 

готовності навчальних 

закладів м. Києва до 

початку нового 2015-

2016 навчального року 

спільно з Головним 

управлінням державної 

санітарно-

епідеміологічної служби 

у м. Києві, Головним 

управлінням ДСНС 

України в м. Києві 

 

з 03 по 21.08. 

2015 

 

 

 

Проведено моніторинг готовності навчальних закладів міста до нового 2015-

2016 навчального року. 

Забезпечити навчальні 

заклади м. Києва 

керівними та 

педагогічними кадрами 

до 31.08.2015 На початок 2015-2016 навчального року навчальні заклади міста Києва в 

основному укомплектовані педагогічними кадрами. Незважаючи на наявні 

вакансії, у навчальних закладах міста працюючими педагогами повністю 

забезпечується навчально-виховний процес. Департаментом освіти і науки, 

молоді та спорту направлено листи до Київського університету імені Бориса 

Грінченка та Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова з метою працевлаштування студентів старших курсів на вакантні 
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педагогічні посади. 

Кадрове забезпечення навчальних закладів столиці відбувається за рахунок 

замовлення випускників Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Київського національного лінгвістичного університету та Національного 

університету фізичного виховання та спорту України. Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) для роботи у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах  замовлено 520 випускників вищих навчальних закладів 

2015 року.       

188 молодих спеціалістів – педагогів, які виявили бажання укласти 

тристоронні угоди «ВНЗ – районне управління освіти – молодий спеціаліст» з 

подальшим відпрацюванням  три роки у навчальних закладах міста, отримали 

направлення від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 червня 

2015 року № 616 «Про затвердження порядку надання одноразової адресної 

допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2015 

році» цій категорії  молодих спеціалістів буде надано одноразову грошову 

допомогу у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.  

 У місті Києві сформовано сталий досвідчений колектив керівних кадрів – 

справжніх освітніх менеджерів.  Директорський корпус нараховує 944 

керівників. На початок нового навчального року переукладено контракти з 169 

керівниками,  звільнено 47 керівників,   призначено 43 керівники. 

Провести відбір 

претендентів на 

заміщення вакантних 

посад керівників 

навчальних закладів 

до 01.07.2015 З метою прозорості, відкритості та  широкого залучення громадськості до 

реформування освіти міською владою ініційовано та вперше в Україні 

проведено відкритий відбір кандидатур на заміщення вакантних посад 

керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів столиці.  За 

результатами конкурсного відбору призначено 37  керівників навчальних 

закладів. 

РУО: 

 

Провести спільно з 

районними службами 

моніторинг готовності 

закладів освіти до нового 

 

 

з 03 по 21.08. 

2015 

Оболонський район 

Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації видано наказ від 03.06.2015 року № 307 «Про організацію об’їзду 

– огляду готовності навчальних закладів району до нового 2015-2016 

навчального року». Згідно з наказом була створена комісія, до складу якої 

увійшли представники районної державної санітарно - епідеміологічної 
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2015-2016 навчального 

року 

служби та районного управління Головного управління ДСНС України в м. 

Києві. Відповідно  до  графіку  моніторинг   готовності  закладів освіти до 

нового 2015-2016 навчального року було проведено в термін з 27.07.2015 по 

31.07.2015. 

Особлива увага під час роботи комісії приділялась проведенню моніторингу 

електрощитових та електророзподільних щитків,  перевірено горища та 

підвальні приміщення, первинні засоби пожежогасіння. Крім того, перевірено 

об’єкти підвищеної небезпеки (спортивні зали, майданчики, стадіони, кабінети 

та їх обладнання) на відповідність нормам безпеки та складено відповідні 

акти. 

Дніпровський район 

Проведено моніторинг підготовки навчальних закладів району з 22 по 30 

червня 2015 року відповідно до наказу управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 03.06.2015 № 229 «Про 

моніторинг підготовки навчальних закладів Дніпровського району до 2015 - 

2016 навчального року.  

Проведено ревізію електрощитових, електророзподільних щитків, перевірено 

горища, підвальні приміщення та проведено моніторинг первинних засобів 

пожежогасіння. 

Голосіївський район 

З 03 по  07 серпня 2015 року комісією, до складу якої входили представники 

міжрайонного управління Держсанепідслужби в м. Києві, Голосіївського 

управління ГУ ДСНС України у м. Києві, районної профспілкової організації, 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації: управління 

освіти, відділу надзвичайних ситуацій,  головний спеціаліст з питань охорони 

праці, проведено моніторинг готовності навчальних закладів району до 2015-

2016 навчального року.   

Деснянський район 

Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві Державної 

адміністрації  спільно з районними службами було проведено моніторинг 

готовності закладів освіти до нового 2015-2015 навчального року. Станом на 

21.08.2015 отримано 40 актів готовності опалювального сезону та обстежено 

96 закладів освіти з 121 навчального закладу. 

Солом’янський район 

Проведений спільно з районними службами моніторинг готовності закладів 
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освіти до нового 2015-2016 навчального року у серпні 2015. 

Печерський район 

Управлінням освіти спільно з районними службами проведено перевірку 

закладів освіти Печерського району та встановлено, що всі заклади буди 

готові до нового 2015-2016 навчального року. 

Заслухати питання 

підготовки та готовності 

закладів освіти до 

початку 2014-2015 

навчального року на 

колегіях районних в м. 

Києві державних 

адміністрацій 

до 01.09.2015 Питання підготовки закладів освіти до початку 2015-2016 навчального року 

заслухано на колегіях районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Здійснити у межах 

фінансування заходи 

щодо підготовки 

закладів освіти до нового 

навчального року, 

благоустрою їх 

територій, привести у 

належний технічний стан 

інженерні мережі, 

приміщення 

електрощитових, 

теплових пунктів 

навчальних закладів м. 

Києва відповідно до 

державних будівельних 

та санітарних норм, 

правил пожежної 

безпеки, технічної 

експлуатації 

електрообладнання 

до 01.09.2015 Здійснено заходи щодо підготовки закладів освіти до нового навчального 

року, благоустрою їх територій, приведено у належний технічний стан 

інженерні мережі, приміщення електрощитових, теплових пунктів навчальних 

закладів м. Києва відповідно до державних будівельних та санітарних норм, 

правил пожежної безпеки, технічної експлуатації електрообладнання. 

Виконано капітальний ремонт 146 дахів, 41 фасаду, замінено вікна у 181 

навчальному закладі, виконано ремонт та обслуговування 947 МІТП, повірено 

276 теплових лічильників. 

 

Провести 

комплектування штатів і 

до 15.09.2015 Шевченківський район 

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 
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мережі навчальних 

закладів м. Києва 

(груп/класів, 

контингентів 

вихованців/учнів тощо) 

на 2015-2016 навчальний 

рік, забезпечивши 

ефективне та 

раціональне 

використання 

бюджетних коштів 

«Про затвердження мережі та режиму роботи навчальних закладів (класів і 

груп у них) Шевченківського району м. Києва у  2015-2016 навчальному році» 

затверджено від 25.11.2015 за № 660 та погоджено з Департаментом фінансів. 

Оболонський район 

Проведене комплектування штатів і мережі по кожному навчальному закладу 

району забезпечивши, ефективне та раціональне використання бюджетних 

коштів. Підготовлене, за погодженням з департаментом освіти та 

Департаментом фінансів, розпорядження «Про затвердження мережі 

навчальних закладів, класів(груп) у них Оболонського району  м. Києва на 

2015-2016 навчальний рік». 

Дніпровський район 

До 01.09.2015 року проведено комплектування штатів і мережі навчальних 

закладів на 2015-2016 навчальний рік із забезпеченням раціонального 

використання бюджетних коштів. 

Голосіївський район 

У вересні поточного року затверджена розпорядженням РДА мережа 

навчальних закладів на 2015-2016 навчальний рік. Використання бюджетних 

коштів здійснюється в межах затверджених асигнувань на 2015 рік. 

Дарницький район 

До 15.09.2015 року управлінням освіти проведено комплектування мережі, 

груп, класів, контингенту дітей та учнів по кожному навчальному закладу 

Дарницького району, враховуючи оптимізацію структури та штатної 

чисельності  Проект розпорядження щодо комплектування мережі, груп, 

класів, контингенту дітей та учнів на 2015-2016 навчальний рік по кожному 

навчальному закладу, наданий на погодження до Департаменту фінансів. У 

2015-2016 навчальному році порівняно  з  2014-2015 навчальним роком, 

збільшилась кількість груп на 32, дітей на 1084, класів на 51,учнів на 2027, що 

призвело до збільшення кількості штатних одиниць на 315,5. 

Деснянський район 

При проведенні комплектування штатів і мережі навчальних закладів 

(груп/класів, контингентів вихованців/учнів тощо) на 2015-2016 навчальний 

рік Деснянського району міста Києва було забезпечено ефективне та 

раціональне використання бюджетних коштів. 

Солом’янський район 

Проведено комплектування штатів згідно штатного розпису.  
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Мережа груп та класів  навчальних закладів затверджена розпорядженням  

Солом’янської районної в місті Києві державній адміністрації за погодженням 

із ДОіНМС. 

Подільський район 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 

06.10.2015 № 628 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних 

закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2015-2016 

навчальний рік». 

4 Про розробку 

проекту 

Міської 

цільової 

програми 

розвитку 

столичної 

освіти на 2016-

2020 роки 

Київському 

університету імені 

Бориса Грінченка: 

Продовжити розробку 

проекту Міської цільової 

програми розвитку 

столичної освіти на 

2016-2020 роки  

 

Відповідно до 

затвердженог

о плану 

 

Розроблено проект Міської цільової програми розвитку столичної освіти на 

2016-2018 роки.  

 

 

Подати проект Міської 

цільової програми 

розвитку столичної 

освіти на 2016-2020 роки 

на затвердження до 

Київської міської ради 

До жовтня 

2015 

Проект Міської цільової програми розвитку столичної освіти на 2016-2020 

роки подано на затвердження до Київської міської ради 

 

ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Фестиваль педагогічної майстерності 

працівників ДНЗ  

(І етап) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

12-16 16.01.2015 проведено засідання робочої групи з 

питання проведення Фестивалю педагогічної 

майстерності «Калейдоскоп педагогічних ідей» 
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2 Круглий стіл за участю громадських 

організацій та керівників ДНЗ 

«Сучасні реалії дошкільної освіти» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

До 31 Перенесено на березень 

17.03.2015 проведено семінар-практикум для 

вихователів-методистів РНМЦ, ДНЗ та 

громадськості на тему: «Сучасна модель 

дошкільної освіти» за участю спеціалістів 

педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Лютий 

3 Семінар — обмін досвідом «Лего-

технології в ДНЗ» 

Наказ МОНУ від 06.08.13 

№ 1107, наказ ДОіНМС 

від 24.02.2014 №100 

12 31.01.2015 взяли участь у засіданні з питань дії 

Меморандуму про співпрацю з компанією ЛЕГО 

Фундейшен 

05.02,17.02.2015 — семінари по впровадженню 

Лего-технологій в ДНЗ № 679, № 196 

Березень 

4 Фестиваль педагогічної майстерності 

працівників ДНЗ  

(ІІ етап) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

2-6 21.02.,17.03.2015 — розроблено та узгоджено план 

проведення, відібрані представники районів для 

участі у Фестивалі педагогічної майстерності 

«Калейдоскоп педагогічних ідей» 

Квітень 

5 Міський конкурс презентацій 

організації санітарно-просвітницької 

роботи ДНЗ (медичне забезпечення) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

20-30 Розпочато конкурс згідно з наказом ДОНМС від 

26.03.2015 № 132 «Про проведення міського 

конкурсу організації санітарно-просвітницької 

роботи в дошкільних навчальних закладах різних 

типів і форм власності» 

6 Участь у Всеукраїнському фестивалі 

«Роботіка» (архітектурний конкурс 

«Моє місто») 

Наказ МОНУ від 06.08.13 

№ 1107, наказ ДОіНМС 

від 24.02.2014 №100 

10 Проведено відбірковий етап учасників у 

Всеукраїнському фестивалі 

16.05.2015 — Участь команд ДНЗ у 

Всеукраїнському архітектурному конкурсі «Моє 

місто» в межах Міжнародного фестивалю 

робототехніки 

Травень 

7 Фестиваль педагогічної майстерності 

працівників ДНЗ  

(ІІІ етап) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

25-29 20.05.2015 у Будинку вчителя проведено 

Фестиваль педагогічної майстерності 

«Калейдоскоп педагогічних ідей» 

8 Фестиваль дитячої творчості Міська цільова програма Протягом місяця У межах підготовки до Фестивалю педагогічної 
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«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

майстерності «Калейдоскоп педагогічних ідей» 

проведено виставки робіт вихованців дошкільних 

навчальних закладів 

У районах проведені фестивалі дитячої творчості 

Червень 

9 День захисту дітей (спортивне свято) Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 

1 Проведені районні спортивні свята з дітьми 

дошкільного віку до Дня захисту дітей, 

підготовлено матеріали для сайту ДОНМС 

Липень 

10 Семінар — обмін досвідом «Лего-

технології в ДНЗ» 

Наказ МОНУ від 06.08.13 

№ 1107, наказ ДОіНМС 

від 24.02.2014 №100 

14 20.06.2015 — Узагальнено інформацію про 

впровадження ЛЕГО — технологій у освітній 

процес ДНЗ 

Серпень 

11 Серпнева конференція 

«Трансформація ідей педагогіки  

М. Монтессорі в сучасну дошкільну 

освіту» (145 років з Дня народження 

М. Монтессорі) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

27 21.08.2015 — участь у проведенні серпневої он-

лайн-конференції для керівників педагогічних 

працівників із питань внесення змін до Закону 

України «Про освіту» 

28.10.2015 — участь у конференції Всеукраїнської 

асоціації Монтессорі-вчителів 

Вересень 

12 День знань Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

1 Проведені свята для дітей дошкільного віку з 

нагоди Дня знань на тему: «Моя Україна», 

підготовлено інформацію на сайт ДОіНМС 

13 Міське свято День дошкільника 

Фестиваль педагогічної майстерності 

працівників ДНЗ (підсумки) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

25 21-24.09.2015 у всіх районах проведені свята до 

Дня дошкільника 

25.09.2015 — майстер-класи та святкування 

Всеукраїнського Дня довкілля у приміщенні 

КПДЮ 

Жовтень 

14 Міська конференція «Розвиток 

інформаційно-комунікаційних 

компетентностей педагогів 

дошкільних навчальних закладів у 

системі післядипломної освіти» для 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 

22 Перенесено на листопад 

19.10.2015 проведена робоча зустріч із 

спеціалістами ІППО ім. Б. Грінченка з питання 

підготовки до конференції «Розвиток 

інформаційно-комунікаційних компетентностей 
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вихователів-методистів ДНЗ педагогів дошкільних навчальних закладів у 

системі післядипломної освіти» для вихователів-

методистів 

26.11.2015 — проведено міську конференцію у 

ІППО КУ ім. Б. Грінченка 

Листопад 

15 Педагогічна хвиля «Досвід організації 

медичної роботи» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом місяця Видано наказ ДОіНМС від 27.11.2015 № 716 «Про 

проведення педагогічної хвилі для керівників та 

медичних працівників дошкільних навчальних 

закладів «Організація медичного обслуговування в 

дошкільному навчальному закладі» 

Грудень 

16 Міський семінар для завідувачів та 

музичних керівників ДНЗ «Новорічний 

калейдоскоп ідей» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

18 Заплановано проведення семінару для керівників 

ДНЗ на базі КПДЮ 18.12.2015 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Підготовка статистичного звіту про 

розвиток дошкільної освіти столиці за 

2014 рік для Міністерства освіти і 

науки України 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 

Протягом місяця 

 

 

12-30.01.2015 — обробка даних та підготовка 

статистичної інформації для Рахункової палати 

України та МОНУ про розвиток дошкільної освіти 

2 Аналіз ходу впровадження 

експериментів на базі дошкільних 

навчальних закладів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 

Протягом місяця Узагальнена інформація про кількість 

експериментальних майданчиків на базі ДНЗ, 

вивчено хід упровадження експерименту у ДНЗ 

№371 (за педагогічними ідеями Ушинського) та 

ДНЗ № 378 «психолого-педагогічні засади 

інноваційних технологій розвитку особистості». 

05.03.2015 — проведено засідання круглого столу 

за результатами вивчення перебігу дослідно-

експериментальної роботи в ДНЗ № 371 
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Голосіївського району  

3 Тренінги з питань використання Лего-

технологій у ДНЗ 

Наказ МОНУ від 06.08.13 

№ 1107, наказ ДОіНМС 

від 24.02.2014 №100 

До 31 19.01.2015 — участь у засіданні з питання 

підписання Меморандуму про взаєморозуміння 

між МОНУ та компанією ЛЕГО Фундейшен. 

Розроблення графіка тренінгів на базі ДНЗ 

4 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

в місті Києві державних адміністрацій 

з питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

14  28.01.2015 проведено нараду заступників 

начальників, спеціалістів управлінь освіти 

районних у місті Києві державних адміністрацій з 

питань дошкільної освіти 

5 Засідання Школи резерву керівників 

дошкільних навчальних закладів 

Положення про ДОіНМС 

 

До 31 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 

Запроваджено конкурсний відбір керівників. 

22.01.2015 — проведено семінар з організації 

харчування дітей дошкільних навчальних закладів 

для керівників, медичних сестер 

6 Проведення аналізу виконання норм 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах за 2014 рік 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

До 30 30.01.2015 — підведено попередній аналіз 

виконання натуральних норм харчування за рік 

7 Моніторинг стану забезпечення дітей 

віком від 1 до 6 (7) років дошкільною 

освітою, аналіз укомплектованості 

дошкільних навчальних закладів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

До 30 Проаналізовано стан укомплектованості 

дошкільних навчальних закладів за віком дітей 

Підготовлені статистичні таблиці за 2014 рік 

8 Аналіз мережі дошкільних навчальних 

закладів  м.  

Положення про відділ  Протягом місяця Проведено аналіз розвитку мережі дошкільних 

навчальних закладів  м.  

9 Моніторинг контингенту дітей 

дошкільного віку, охоплених різними 

суб’єктами господарювання за рівнем 

«дошкільна освіта» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

До 30 19.01.2015 — круглий стіл із питань проведення 

експертизи СПД для надання ліцензії з дошкільної 

освіти 

До 30.01.2015 проведено моніторинг контингенту 

дітей дошкільного віку, охоплених різними 

суб’єктами господарювання за рівнем «дошкільна 

освіта» 

10 Моніторинг упровадження 

електронної програми організації 

харчування дітей у ДНЗ  м. Києва 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

Наказ ДОНМС від 

02.12.2013  

До 30 

 

Проаналізовано впровадження електронної 

програми організації харчування в дошкільних 

навчальних закладах, унесено зміни до існуючої 

програми 
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№ 877 

11 Аналіз створення умов для 

впровадження інклюзивного навчання 

у дошкільних навчальних закладах  м. 

Закон України «Про 

дошкільну освіту» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

рішення Київради від 

13.10.2009 № 502 2571 

До 30 Проаналізовано мережу дошкільних навчальних 

закладів компенсуючого типу та створення груп 

інклюзивного навчання, їх укомплектованість, 

уведення посад дефектолога для цих груп 

12 Аналіз кількості дітей 5-6-річного віку 

з особливими потребами за 

нозологіями, які проживають у м. 

Києві 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

Протягом місяця Узагальнена інформація про кількість дітей-

інвалідів у дошкільних навчальних закладах 

Лютий 

13 Аналіз пріоритетних напрямів 

діяльності, за якими працюють 

дошкільні навчальні заклади 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

До 30 

 

Підготовлено статистичні таблиці про пріоритетні 

напрями діяльності дошкільних навчальних 

закладів  м. 

14 Аналіз стану захворюваності дітей у 

дошкільних навчальних закладах за 

2014 рік 

Положення про відділ  До 25 Проведено аналіз стану захворюваності дітей у 

дошкільних навчальних закладах за 2014 рік, 

підготовлено статистичні дані для сайту ДОіНМС 

15 Тренінги з питань використання Лего-

технологій у ДНЗ 

Наказ МОНУ від 06.08.13 

№ 1107, наказ ДОіНМС 

від 24.02.2014 №100 

 05.02, 17.02.2015 — тренінги по впровадженню 

Лего-технологій у ДНЗ № 679, № 196 

16 Моніторинг упровадження 

електронної програми організації 

харчування дітей у ДНЗ  м. Києва  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

Наказ ДОНМС від 

02.12.2013  

№ 877 

До 30 

 

05.02.2015 — засідання робочої групи з перебігу 

впровадження електронної програми організації 

харчування в дошкільних навчальних закладах 

17 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій  

з питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

11 25.02.105 — колегія Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту «Електронний дитячий садок» за 

участі заступників начальників, спеціалістів  

управлінь освіти районних у місті Києві 

державних адміністрацій з питань дошкільної 

освіти 

18 Засідання Школи резерву керівників Положення про ДОіНМС До 27 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 
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дошкільних навчальних закладів  Запроваджено конкурсний відбір керівників. 

06.02.2015 — Проведено семінар з організації 

харчування дітей дошкільних навчальних закладів 

для керівників, медичних сестер Деснянського 

району 

Березень 

19 Семінар із питань екологічного 

виховання для працівників дошкільних 

навчальних закладів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

До 27 26.03.2015 — взяли участь у семінарі «Екологічне 

виховання дошкільнят у зарубіжних освітніх 

системах» 

20 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

в місті Києві державних адміністрацій 

із питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

11 18.03.2015 — проведено нараду для заступників 

начальників РУО з дошкільної освіти 

21 Засідання Школи резерву керівників 

дошкільних навчальних закладів 

Положення про ДОіНМС 

 

До 27 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 

Запроваджено конкурсний відбір керівників. 

19.03.2015 — проведено семінари для керівників 

дошкільних навчальних закладів Святошинського 

та Оболонського районів «Організація додаткових 

освітніх послуг у дошкільній освіті» 

22 Шевченківські дні  До 13 У районах проведені святкові заходи та читання 

творів із дітьми дошкільного віку до дня 

народження Т. Г. Шевченка. Підготовлена 

інформація  на сайт ДОіНМС 

23 Фотовиставка творчих робіт дітей на 

сайті ДОНМС «Любій матусі» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

До 13 06.03.2015 — організовано фотовиставку творчих 

робіт вихованців дошкільних навчальних закладів 

до свята 8 березня «Любій матусі» 

24 Вебінар із питань прийому дітей до 

дошкільних навчальних закладів для 

батьків та керівників ДНЗ 

Постанова КМУ від 

12.03.2003; наказ ДОНМС 

від 23.09.2014 № 514 

До 27 Перенесено на квітень 
27-29.04.2015 — проведені вебінари для 

керівників дошкільних навчальних закладів щодо 

прийому дітей у ДНЗ через електронну систему 

запису 

Квітень 

25 Проведення аналізу виконання норм 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах за І квартал 2015 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

До 30 Проведено аналіз виконання натуральних норм 

харчування за І квартал 2015 року, порівняльний 

аналіз із 2014 роком 
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року 

26 Попередній план змін у мережі 

дошкільних навчальних закладів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

Протягом місяця Проведено аналіз використання приміщень 

дошкільних навчальних закладів 

До 30.06.2015 — проведено моніторинг оренди 

приміщень ДНЗ та підготовлено листи за підписом 

Старостенко Г. В. на голів РДА щодо звільнення 

приміщень від оренди  

27 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій 

з питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

8 15.04.2015 — участь у засіданні колегії ДОНМС за 

результатами перевірки Державною інспекцією 

при МОНУ (за участі заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних у місті 

Києві державних адміністрацій із питань 

дошкільної освіти)  

28 Засідання Школи резерву керівників 

дошкільних навчальних закладів 

Положення про ДОіНМС 

 

До 27 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 

Запроваджено конкурсний відбір керівників. 

01.04, 22.04, 24.04.2015 — проведені семінари для 

керівників дошкільних навчальних закладів 

Оболонського, Дніпровського та Шевченківського 

районів «Організація додаткових освітніх послуг 

вудошкільній освіті» 

Травень 

29 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій 

з питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

13 25.05.2015 — нарада спеціалістів із питань 

дошкільної освіти щодо відновлення роботи ДНЗ 

(груп) та участь закладів  м. в проекті із 

залученням коштів Німеччини 

30 Моніторинг упровадження 

«Електронної системи запису в 

дошкільні навчальні заклади» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.», розпорядження 

КМДА від 23.05.2013 № 

760 

Протягом місяця Проведено аналіз руху електронних записів, 

комплектування груп на 2015-2016 навчальний 

рік, забезпечення  

31 Засідання Школи резерву керівників 

дошкільних навчальних закладів 

Положення про ДОіНМС 

 

До 29 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 

Запроваджено конкурсний відбір керівників. 

21.05.2015 — семінар для керівників ДНЗ 

Шевченківського району з питань організації 

прийому дітей із використання електронної 
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системи запису 

Червень 

32 Аналіз мережі консультативних 

пунктів, шкіл молодих батьків, клубів 

дідусів та бабусь, центрів роботи з 

батьками на базі ДНЗ 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 

Протягом місяця Проведено аналіз мережі центрів для батьків у 

дошкільних навчальних закладах (різні форми 

організації) 

33 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

в місті Києві державних адміністрацій 

із питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

10 17.06.2015 — проведено нараду для спеціалістів з 

дошкільної освіти РУО 

34 Аналіз розвитку інклюзивної освіти 

для дітей дошкільного віку протягом 

2014-2015 н.р. 

Закон України «Про 

дошкільну освіту» 

Протягом місяця Проведено аналіз мережі груп інклюзивного 

навчання у районах  м. 

35 Аналіз роботи дошкільних навчальних 

закладів у літній оздоровчий період 

Положення про відділ  До 3 Узагальнено інформацію про роботу дошкільних 

навчальних закладів у літній період, підготовлено 

статистичні дані для сайту ДОіНМС 

36 Аналіз проведеної роботи та 

виконання плану за 2014-2015 

навчальний рік 

Положення про ДОіНМС 

 

До 15 Підготовлено узагальнену інформацію про 

підсумки виконання річного плану роботи за І-ІІ 

квартали 2015 року 

Липень 

37 Проведення аналізу виконання норм 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах за ІІ квартал 2015 

року 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

До  30 17.07.2015 — проведено аналіз виконання 

натуральних норм харчування за ІІ квартал та 6 

місяців 2015 року. Підготовлено статистичні 

таблиці у порівнянні з 2014 роком  

38 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій 

із питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

8 29.07.2015 — участь у робочій нараді з питань 

підготовки до Дня дошкілля за участі спеціалістів 

РУО з питань дошкільної освіти 

39 Аналіз проведеного звітування 

керівників дошкільних навчальних 

закладів 

Положення про відділ до 28 Проведено аналіз щорічного звітування керівників 

дошкільних навчальних закладів, узагальнено 

інформацію про підсумки звітування  

40 Вибіркова перевірка ДНЗ із питань 

перебігу літнього оздоровлення та 

підготовки до нового 2015-2016 

навчального року 

Положення про відділ Протягом місяця Проведено огляд приміщень ДНЗ, поданих для 

участі у проекті «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури УФСІ V» та моніторинг перебігу 

впровадження Проекту у межах підготовки до 
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нового навчального року 

Серпень 

41 Аналіз забезпечення груп дошкільних 

навчальних закладів меблями, твердим 

і м’яким інвентарем, дидактичними 

посібниками 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

 

Протягом місяця Спеціалістами РУО проведено аналіз 

укомплектованості відновлених груп меблями та 

інвентарем, підготовлено листи до РДА щодо їх 

доукомплектування 

42 Узагальнення даних про роботу 

дошкільних навчальних закладів 

улітку 

Положення про відділ До 31 Підведені підсумки роботи ДНЗ протягом літнього 

періоду та відновлення їх роботи до початку 

навчального року 

43 Проведення засідання методичних 

об’єднань для різних категорій 

педагогічних працівників ДНЗ та 

серпневої конференції для керівників 

ДНЗ  м. 

Положення про відділ До 31 05.08.2015 — нарада для спеціалістів РУО з 

дошкільної освіти з питань підготовки  

12.08.2015 — засідання методистів РНМЦ на базі 

ІППО Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

44 Аналіз виконання планів розвитку 

мережі дошкільних навчальних 

закладів 

Положення про відділ  До 31 Узагальнення оперативних даних РУО щодо 

розвитку мережі дошкільних навчальних закладів 

до нового навчального року 

Вересень 

45 Апробація програми «Лего-технології 

у ДНЗ» 

Наказ МОНУ від 06.08.13 

№ 1107, наказ ДОіНМС 

від 24.02.2014 № 100 

 08.09.2015 — проведені семінари по 

впровадженню ЛЕГО-технологій в освітній процес 

ДНЗ № 32 Голосіївського та ДНЗ № 655 

Дніпровського районів 

46 Аналіз мережі дошкільних навчальних 

закладів  м.  

Положення про відділ  Протягом місяця Підготовка наказу ДОНМС щодо змін в обліку 

навчальних закладів  м. на підставі розвитку 

мережі ДНЗ 

47 Аналіз розвитку мережі дошкільних 

навчальних закладів компенсуючого 

типу 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

Протягом місяця Узагальнення оперативних даних щодо розвитку 

мережі дошкільних навчальних закладів (груп) 

компенсуючого типу, підготовка статистичних 

таблиць 

48 Засідання Школи резерву керівників 

дошкільних навчальних закладів 

Положення про ДОіНМС 

 

До 30 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 

Запроваджено конкурсний відбір керівників. 

03-07.09.2015 — проведена вибіркова перевірка 

дошкільних навчальних закладів Печерського, 

Шевченківського, Оболонського районів із 

питання організації харчування дітей у ДНЗ 
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24.09.2015 — проведено семінар «Організація 

гурткової роботи в дошкільному навчальному 

закладі» 

08-25.09.2015 — проведена перевірка 

функціонування системи електронного запису 

дітей та забезпечення прозорої процедури їх 

зарахування до вікових груп ДНЗ 

Жовтень 

49 Проведення аналізу виконання норм 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах за ІІІ квартал 

2015 року 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 

До 30 Проведено аналіз виконання натуральних норм 

продуктів харчування за ІІІ квартал та 9 місяців 

2015 року 

25.10.2015 — проведено рейтингування 

показників виконання натуральних норм за 2013-

2015 серед районів 

50 Семінар із питань екологічного 

виховання для працівників дошкільних 

навчальних закладів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

До 30 Перенесений на листопад 

25.11.2015 — проведено семінар із питань 

екологічного виховання на тему: «Формування 

емоційного інтелекту дітей дошкільного віку 

засобами природи» 

51 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій 

з питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

14 07.10.2015 — проведена нарада з питань 

інклюзивної освіти за участю завідувачів ПМПК 

та спеціалістів РУО з інклюзивної освіти 

52 Моніторинг вупровадження 

електронної програми організації 

харчування дітей у ДНЗ  м. Києва  

 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

Наказ ДОНМС від 

02.12.2013  

№ 877 

Протягом місяця 

 

Вивчено хід упровадження програми в 

Оболонському районі, внесено пропозиції щодо 

вдосконалення програми 

53 Засідання Школи резерву керівників 

дошкільних навчальних закладів 

Положення про ДОіНМС 

 

До 30 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 

Запроваджено конкурсний відбір керівників. 

02.10.2015 — брали участь у круглому столі 

«Органічне харчування дітей: як зробити його 

реальним?» 

54 Аналіз використання непрацюючих Положення про відділ  Протягом місяця Проаналізовано використання непрацюючих 
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приміщень дошкільних навчальних 

закладів 

приміщень ДНЗ, підготовлено статистичну 

інформацію 

55 Аналіз кількості дітей дошкільного 

віку, які мають пільги  

Положення про відділ  До 31 Узагальнено інформацію РУО про кількість дітей 

пільгових категорій у ДНЗ, підготовлено 

статистичну інформацію 

Листопад 

56 Вебінар із питань організації 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах для керівників та 

медичних сестер ДНЗ 

 До 30 Протягом місяця проведені виїзні семінари з 

питань організації харчування дітей у ДНЗ для 

керівників та медичних сестер 

57 Моніторинг контингенту дітей 

дошкільного віку, охоплених різними 

суб’єктами господарювання за рівнем 

«дошкільна освіта»  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

До 30 

 

Узагальнено оперативні матеріали РУО щодо 

охоплення дітей дошкільною освітою в закладах 

альтернативної освіти 

58 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій 

з питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

11 11.11.2015 проведено нараду заступників 

начальників, спеціалістів управлінь освіти 

районних у місті Києві державних адміністрацій із 

питань дошкільної освіти 

59 Засідання Школи резерву керівників 

дошкільних навчальних закладів 

Положення про ДОіНМС 

 

До 27 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 

Запроваджено конкурсний відбір керівників. 

25.11.2015 — проведено семінар із питань 

упровадження індексу інклюзії в ДНЗ спільно з 

фондом «Крок за кроком» 

Грудень 

60 Нарада заступників начальників, 

спеціалістів управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій 

з питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 

 

9 16.12.2015 — проведено нараду заступників 

начальників, спеціалістів управлінь освіти 

районних у місті Києві державних адміністрацій із 

питань дошкільної освіти 

61 Засідання Школи резерву керівників 

дошкільних навчальних закладів 

Положення про ДОіНМС 

 

До 25 У 2015 році Школа резерву керівників не діяла. 

Запроваджено конкурсний відбір керівників 

62 Моніторинг упровадження 

«Електронної системи запису в 

дошкільні навчальні заклади» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.», розпорядження 

КМДА від 23.05.2013 № 

760 

Протягом місяця Проведено вибіркову перевірку списків вікових 

груп та черги ДНЗ із метою визначення 

ефективності використання електронної системи 

запису дітей  
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63 Аналіз наповнюваності дошкільних 

навчальних закладів та 

укомплектованість за мікрорайонами 

Положення про ДОіНМС, 

наказ ГУОН від 

26.02.2002 №30 

До 10 04.12.2015 — проведено аналіз укомплектованості 

груп ДНЗ та мікрорайонів 

64 Звіт про роботу відділу за 2015 рік та 

аналіз виконання Міської цільової 

програми «Освіта Києва.2011-2015 

рр.» 

Положення про відділ  До 15 

 

07.12.2015 — проведено аналіз виконання річного 

плану та підготовлено звіт 

65 Планування роботи відділу на 2016 рік Положення про відділ До 15 30.11.2015 — завершено планування роботи 

відділу на 2016 рік 

 

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін 

 

Відмітка про виконання 

 

1 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

Наказ МОНУ від 

22.09.2011 №1099 

Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця Проведено згідно з графіком (додаток 1 до наказу 

ДОНМС №646 від 25.12.2014 «Про проведення ІІІ 

(міського) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 

навчальному році» 

2 ІІ (міський) етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

Наказ МОНУ від 

22.09.2011 №1099 

Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця Проведено згідно з графіком (п. 6 наказу ДОНМС 

від 09.12.2014) 

3 Всеукраїнський конкурс «Учитель 

року» (міський етапу)  

Наказ ДОіНМС Протягом місяця Результати проведення конкурсу опубліковані на 

сайті ІППО, 

http://ippo.kubg.edu.ua/archives/6627 

ППЗ Організація та участь у вебінарі 

«Організаційні засади замовлення 

підручників через репозитарій 

навчального контенту» для методистів 

з бібліотечних фондів, директорів 

Лист Інституту 

інноваційних технологій і 

змісту освіти від 

16.01.2015 № 14.1/10-55 

22.01.2015 Проведено 
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загальноосвітніх навчальних закладів, 

заступників директорів та 

бібліотекарів закладів за участі 

фахівців Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти 

 

4 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

Наказ МОНУ від 

22.09.2011 №1099 

Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця Проведено згідно з графіком (додаток 1 до наказу 

ДОНМС №646 від 25.12.2014 «Про проведення ІІІ 

(міського) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 

навчальному році» 

5 ІІ (міський) етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

Наказ МОНУ від 

22.09.2011 №1099 

Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця Проведено згідно з графіком (п. 6 наказу ДОНМС 

від 09.12.2014) 

6 Міський етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

Наказ ДОіНМС Протягом місяця 24 лютого 2015 року проведено фінальний етап 

конкурсу 

(наказ від 22.10.2014 №552) 

ППЗ Організація заходів щодо участі ЗНЗ 

м. Києва у Культурно-соціальному 

проекті «100 тисяч книжок для 

сільських бібліотек» 

Лист ДОіНМС від 

18.03.2015 № 063-1833 

Протягом 

березня-квітня 

Проведено протягом визначеного часу 

ППЗ Науково-практичний семінар 

«Виховний простір як чинник 

розвитку особистості в стилі 

християнського вчення на основі 

курсу «Християнська етика в 

українській культурі» 

 31.03.2015 Участь у заході, лист РУО від 24.03.2015 № 063-

2054 

7 Підготовка та участь у Серпневій 

конференції працівників освіти  м. 

Києва 

Наказ ДОНМС 18 Підготовка матеріалів, сценарного плану та 

здійснення організаційних заходів 

ППЗ Участь в урочистих заходах щодо 

відзначення Дня початкової освіти 

Лист видавництва 

«Шкільний світ» 

08.10.2015 № 55/11 

30 Участь 
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ППЗ Участь у семінарі для представників 

департаментів освіти і науки обласних 

державних адміністрацій та ромських 

громадських організацій «Виконання 

Стратегії захисту та інтеграції 

ромської національної меншини: 

пошук кращих практик в освіті» 

 15-16 Участь 

ППЗ У межах проекту «Сприяння розвитку 

міжкультурної освіти в Україні» 

участь у Третій зустрічі членів 

творчих груп із питання адаптації 

програм курсу виховної спрямованості 

«Культура добросусідства» для 

дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Лист Інформаційно-

дослідницького центру 

«Інтеграція та розвиток» 

від 08.11.2015 № 29/32 

19-21 Участь 

ППЗ Участь у засіданні «круглого столу» 

«Оцінювання діяльності шкіл. Чеський 

досвід» 

Асоціація з міжнародних 

питань у межах проекту 

«Альтернативна освіта для 

українських шкіл» 

29 Участь 

ППЗ ІІІ Всеукраїнський конгрес вчителів 

предметів духовно-морального 

спрямування 

Лист НПУ імені 

М. П. Драгоманова від 

23.10.2015 №35/15 

 Лист РУО від 27.10.2015 № 063-8993 

ППЗ Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Міждисциплінарний аспект 

інтеграції християнських духовних 

цінностей у предмети шкільного 

компоненту»  

НАПНУ 24 Участь.  

Лист РУО від 19.11.2015 № 063-9797 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін 

 

Відмітка про виконання 

 



63 

 

1 Підготовка звіту МОН України про 

підручники і посібники, які надійшли 

до загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Києва протягом 2014 року  

Наказ МОНУ від 

02.12.2013 № 1686  

Протягом місяця  

 

Лист на МОНУ від  16.01.2015 № 063-179 

2 Аналіз стану організації харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

за 2014 рік  

Постанова КМУ від 

22.11.2004 № 1591  

 

Протягом місяця  

 

Доповідна на заступника голови РДА від 

23.01.2015 

3 Підготовка інформації про інтеграцію 

дітей ромської національної меншини 

в українське суспільство 

Розпорядження КМУ від 

11.09.2013 № 701-р 

До 25 Лист на МОНУ від 15.01.2015 № 063-153 

4 Аналіз стану забезпечення дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, житлом 

 Протягом місяця Інформація щодо дотримання майнових прав дітей 

від 30.01.2015 

5 Організація проведенням державної 

підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х 

класів Школи екстернів 

Наказ ДОіНМС Протягом місяця Наказ ДОіНМС від 24.12.2014 № 638 

6 Опрацювання критеріїв рейтингового 

оцінювання загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Протокол доручень 

КМДА  

Протягом місяця Проект листа  

ППЗ Засідання експертної комісії з 

проведення дослідно-

експериментальної роботи 

Наказ ДОіНМС 15 Участь 

7 Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист у Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 29.01.2015 № 063-494 

ППЗ Збір та узагальнення інформації про 

прогнозовану кількість учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

3, 4, 6 та 7 класів на 2015/2016 н.р. 

Лист МОНУ від 

17.01.2015 № 1/9-16 

До 29 Лист від 29.01.2015 № 063-485 

ППЗ Нарада з питань організації 

харчування в дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах 

м.Києва під головуванням заступника 

голови КМДА Г. Старостенко 

Протокол доручень  

№ 005/06 від 27.01.2015 

27 Розпорядження КМДА від 03.02.2015 № 67, 

підготовлено матеріали для проведення наради 

03.02.2015 
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8 Міжрайонний конкурс зі зменшення 

споживання електроенергії (100 ЗНЗ: 

по 10 від району) 

Наказ ДОНМС від 

09.12.2014  

№ 625 

Протягом місяця Лист ДОНМС від 13.01.2015 № 063-114, семінар 

28.01.2015 

9 Збір та узагальнення інформації 

управлінь освіти районних у місті 

Києві державних адміністрацій щодо 

організації харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Постанова КМУ від 

22.11.2004 № 1586 

Розпорядження КМДА  

До 25 Інформація від 24.02.2015 

10 Узагальнення інформації щодо 

створення умов для здобуття дітьми 

мігрантів та біженців повної загальної 

середньої освіти 

Розпорядження КМУ від 

22.08.2012 № 605-р 

До 25 Лист на Департамент культури від 23.12.2014 № 

063-7880 

11 Аналіз кількості дітей 5, 6-річного віку 

з особливими потребами за 

нозологіями, які проживають у м. 

Києві 

 Протягом місяця 

 

Узагальнена інформація.  

12 Підготовка проекту наказу ДОіНМС 

про підсумки проведення ІІІ (міського) 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  

Наказ МОНУ від 

22.09.2011 №1099 

Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця 

 

Накази ДОіНМС №52, 83,86, 88-91,93,102-106, 

147,148, 150-154, 215, 217, 218 (розміщено на 

сайті) 

13 Опрацювання питання закупки 

продуктів харчування за рамковими 

угодами для організації харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Протокол доручень 

КМДА від 05.12.2014 № 

005/25 

Протягом місяця 

 

Складено алгоритм, який надано до фінансово-

економічного управління ДОНМС 

14 Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист в Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 27.02.2015 № 063-1296 

ППЗ Засідання експертної комісії з 

проведення дослідно-

експериментальної роботи 

Наказ ДОіНМС 12 Участь 

ППЗ Нарада з питань організації 

харчування в загальноосвітніх 

навчальних закладах  м. Києва 

 20 Лист РУО від 19.02.2015 № 063-1049 
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ППЗ Нарада з питань організації 

харчування в навчальних закладах  м. 

Києва під головуванням заступника 

голови КМДА Г. Старостенко 

Протокол доручень  

№ 005/07 від 03.02.2015 

03 Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

15 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 

рр.»  

До 30 Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

16 Підготовка проекту листа ДОіНМС 

щодо закінчення 2014-2015 

навчального року  

Інструктривно-

методичний лист МОНУ 

До 27 

 

Лист від 23.03.2015 № 063-1985 

17 Збір інформації про кількість учнів, 

охоплених екстернатною та різними 

видами індивідуальної форми 

навчання  

 До 30 Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

18 Збір та узагальнення інформації 

управлінь освіти районних у місті 

Києві державних адміністрацій щодо 

організації харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Постанова КМУ від 

22.11.2004 № 1586 

Розпорядження КМДА  

До 25 Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

19 Акція «Учнівський енергопатруль»  Наказ ДОНМС від 

09.12.2014 № 625 

Протягом місяця Проведено, інформацію розміщено на сайті 

ДОНМС 

20 Формування мережі пунктів 

проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та затвердження спільного 

наказу про організацію роботи пунктів 

тестування 

План спільних дій 

Київського регіонального 

центру та ДОіНМС 

До 30 

 

Погоджено, спільний наказ ДОНМС та КРЦОЯО 

21 Вивчення питання щодо розвитку 

мережі спеціальних, інклюзивних 

класів та їх кадрового забезпечення 

 Протягом місяця Узагальнено, інформацію направлено 

Уповноваженому у справах дитини  

22 Підготовка проекту наказу ДОіНМС Наказ МОНУ від Протягом місяця Наказ ДОіНМС № 80 від 10.03.2015 
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про підсумки проведення ІІ (міського) 

етапу конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

22.09.2011 №1099 

Наказ ДОіНМС 

23 Вивчення питання щодо кількості 

учнів, що навчаються у ЗНЗ  м., які 

хворі на цукровий діабет 

Постанова КМУ від 

19.08.2009 № 877 

Протягом місяця 

 

Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

ППЗ Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист у Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 27.03.2015 № 063-2147 

ППЗ Відбір електронних версій оригінал-

макетів підручників для учнів 4 та 7 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Лист МОНУ від 

26.02.2015 № 1/9-96 

До 30 Лист на РУО від 27.02.2015 № 063-1289 

Робота спільно з РУО та ЗНЗ з репозитарієм 

підручників 

25 Аналіз стану організації харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах  

м. за І квартал 2015 року  

Постанова КМУ від 

22.11.2004 № 1591  

До 24 Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

26 Забезпечення контролю за 

організацією прийому дітей до 1-х 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Накази МОНУ, наказ 

ДОіНМС 

Квітень-травень Надання роз’яснень та розгляд звернень громадян  

27 Збір та узагальнення інформації щодо 

забезпечення загальноосвітніх 

навчальних закладів медичними 

працівниками 

Протокол доручень 

КМДА 

Протягом місяця Підготовлено інформацію та надано заступнику 

голови КМДА Г. Старостенко 

28 Контроль за веденням документації 

загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів щодо 

відповідності оцінювання досягнень у 

навчанні претендентів на 

нагородження медалями в 2014-2015 

навчальному році  

Наказ МОНУ від 

13.12.2000 № 584 наказ 

ДОіНМС 

Квітень-травень Не здійснювався, зважаючи на наказ МОНУ від 

17.03.2015 № 306 

29 Проведення інвентаризації 

бібліотечних фондів підручників у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Наказ МОНУ від 

02.12.2013 №1686 

Протягом місяця Відмінено 
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30 Забезпечення організаційних заходів 

щодо проведення ЗНО, ДПА з 

української мови — 2015 

Наказ МОНУ від 

01.10.2014 №1120 

Протягом місяця Листи ДОНМС до ГУ МВС в м. Києві, ДОЗ, РУО 

31 Вибіркова перевірка стану роботи 

шкіл-інтернатів та дитячого будинку  

м. 

 До 28 Відмінено 

32 Здійснення контролю за дотриманням 

вимог чинного законодавства щодо 

нагородження медалями випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Вибіркова перевірка 

Накази МОНУ від 

13.12.2000  

№ 584, від 14.04.2008 № 

319 

Протягом місяця Не здійснювався, зважаючи на наказ МОНУ від 

17.03.2015 № 306 

33 Вивчення стану роботи районних 

психолого-медико-педагогічних 

консультацій 

 Протягом місяця 

 

Перенесено на 2017 рік 

34 Узагальнення інформації про 

діяльність бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Наказ МОНУ від 

06.02.2012 № 111  

До 25 Виконано, інформація направлена до МОНУ 

ППЗ Підготовка проекту розпорядження 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Про підготовку 

навчальних закладів  м. Києва до 

початку 2015-2016 навчального року»  

  Розпорядження від 24.06.2015 № 618 

ППЗ Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист в Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 28.04.2015 № 063-3061 

ППЗ Засідання експертної комісії з 

проведення дослідно-

експериментальної роботи 

Наказ ДОіНМС 21 Участь 

ППЗ Збір та узагальнення інформації про 

прогнозовану кількість учнів 

пільгових категорій загальноосвітніх 

навчальних закладів 4 та 7 класів на 

2015/2016 н.р. 

Лист МОНУ від 

20.04.2015 № 1/9-16 

До 8 травня Лист від 08.05.2015 № 063-3406 



68 

 

ППЗ Підготовка інформації про стан 

забезпечення закладів освіти  м. Києва 

стандартами, навчальними 

програмами, підручниками та 

навчальними посібниками 

Рахункова Палата України 

від 03.04.2015 № 05-38-80 

До 20 Лист надано на електронну пошту Рахункової 

Палати України 

ППЗ Відбір електронних версій оригінал-

макетів підручників для учнів 4 та 7 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Наказ МОНУ від 

31.03.2015 № 381 

До 30 Робота спільно з РУО та ЗНЗ з репозитарієм 

підручників 

ППЗ Підготовка інформації та пропозицій 

щодо участі у слуханнях Комітету 

Верховної Ради України з питань 

науки і освіти «Про підготовку 

проекту нової редакції Закону України 

«Про освіту» 

  Інформація та пропозиції направлені доКомітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти 

35 Проведення інвентаризації 

бібліотечних фондів підручників у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Наказ МОНУ від 

02.12.2013 №1686 

Протягом місяця Інвентаризація здійснена в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

36 Збір інформації про стан викладання 

курсу «Християнська етика в 

українській культурі»  

 До 20 Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця  

ППЗ Засідання експертної комісії з 

проведення дослідно-

експериментальної роботи 

Наказ ДОіНМС 14 Участь 

ППЗ Розподіл підручників, виданих мовами 

національних меншин  

Лист МОНУ від 

05.05.2015 № 063/5271 

Протягом місяця Лист від 09.06.2015 № 063-4335 

37 Сприяння організації роботи пунктів 

перевірки тестових завдань із 

розгорнутою відповіддю 

 Протягом місяця Організовано роботу пунктів спільно з РЦОЯО 

38 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 

 

Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 
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39 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 

 

Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

40 Узагальнення матеріалів вибіркової 

перевірки документації 

загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів щодо 

відповідності оцінювання досягнень у 

навчанні претендентів на 

нагородження медалями  

Наказ МОНУ від 

13.12.2000 № 584 

До 22 Не здійснювалося, зважаючи на наказ МОНУ від 

17.03.2015 № 306 

ППЗ Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист в Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 28.05.2015 № 063-4015 

41 Підготовка наказу «Про нагородження 

за особливих умов Золотою та 

Срібною медалями випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

Наказ МОНУ від 

13.12.2000 № 584 

До 29 Не здійснювалося, зважаючи на наказ МОНУ від 

17.03.2015 № 306 

42 Перерозподіл підручників між 

загальноосвітніми навчальними 

закладами 

Наказ МОНУ від 

02.12.2013 №1686 

Протягом місяця  Проходив перерозподіл між закладами 

43 Розгляд питань щодо формування 

мережі загальноосвітніх навчальних 

закладів на 2015-2016 навчальний рік 

 Протягом місяця Проведено низку нарад 

44 Сприяння організації роботи пунктів 

перевірки тестових завдань із 

розгорнутою відповіддю 

 Протягом місяця Організовано роботу пунктів спільно з РЦОЯО 

45 Вивчення питання створення 

навчально-реабілітаційних центрів 

Наказ МОНУ від 

20.11.2012 № 1299 

Протягом місяця 

 

Вивчено 

46 Вивчення стану підготовки шкіл-

інтернатів  м. до нового 2015-2016 

навчального року 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

Протягом місяця 

 

Вивчено 

47 Визначення переліку 

енергоефективних заходів для 

Наказ ДОНМС від 

09.12.2014 № 625 

Протягом місяця 

 

Виконано, інформація розміщена на сайті ДОНМС 



70 

 

впровадження в загальноосвітніх 

навчальних закладах — учасниках 

проекту 2015 

48 Збір інформації щодо створення 

безперешкодного доступу до закладів 

освіти 

 Протягом місяця 

 

Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

49 Підготовка  проекту наказу ДОіНМС 

щодо структури 2015-2016 

навчального року 

Наказ МОНУ До 30 Лист ДОіНМС від 12.06.2015 № 063-4487 

50 Робота з індивідуальними та 

експериментальними робочими 

навчальними планами 

Лист МОНУ, наказ 

ДОіНМС 

Протягом місяця Індивідуальні та експериментальні робочі 

навчальні плани, затверджені ДОіНМС і 

погоджені в МОН України 

ППЗ Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист в Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 25.06.2015 № 063-4826 

ППЗ Засідання експертної комісії з 

проведення дослідно-

експериментальної роботи 

Наказ ДОіНМС 08 Участь 

ППЗ Відбір електронних версій оригінал-

макетів підручників для учнів 4 та 7 

класів з навчанням мовами 

національних меншин 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Лист Інституту 

інноваційних технологій 

та змісту освіти від 

03.06.2015 № 14.1/10-798 

До 19 Відбір електронних версій оригінал-макетів 

підручників для учнів 4 та 7 класів 

загальноосвітніми навчальними закладами. 

Робота спільно з РУО та ЗНЗ з репозитарієм 

підручників 

ППЗ Дослідно-експериментальна робота 

щодо продовження вивчення в 5-9 

класах ЗНЗ курсу «Християнська 

етика в українській культурі»  

 До 07.07 Лист РУО від 05.06.2015 №063-2847 

51 Підготовка оперативної інформації 

про стан забезпечення підручниками 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів  м. 

Лист МОНУ  Протягом місяця  Підготовлено інформацію 

52 Підготовка аналітичного та 

статистичного звіту по загальній 

середній освіті за 2014-2015 

 Протягом місяця Виконано 

Лист від 08.09.2015 № 063-7092  
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навчальний рік 

ППЗ Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист в Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 28.07.2015 № 063-5807 

ППЗ Підготовка документів для 

призначення учням стипендій 

Президента України 

Лист МОНУ від 

14.07.2015 № 1/9-328 

Протягом місяця Підготовлено пакет документів, які вчасно надано 

до ІІТЗО 

ППЗ Збір інформації про замовлення на 

підручники для учнів 4 та 7 класів з 

кожного предмета 

Лист МОНУ від 

23.07.2015 № 1/9-346 

Протягом 

наступного 

місяця 

Лист на РУО від 31.07.2015 № 063-5917 

ППЗ Уточнення інформації щодо ЗНЗ, які 

не взяли участь у Конкурсі відбору 

оригінал-макетів підручників для 

учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Лист МОНУ від 

02.07.2015 № 1/9-312 

До 09 Відбір електронних версій оригінал-макетів 

підручників для учнів 4 та 7 класів 

загальноосвітніми навчальними закладами. 

Робота спільно з РУО та ЗНЗ з репозитарієм 

підручників 

ППЗ Дослідно-експериментальна робота 

щодо продовження вивчення в 5-9 

класах ЗНЗ курсу «Християнська 

етика в українській культурі» 

 До 25 Узагальнено. 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

53 Підготовка проекту наказу ДОіНМС 

про зміни в мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів на 2014-2015 

навчальний рік 

Наказ ДОіНМС До 25 Наказ ДОНМС від 27.08.2015 № 522 

54 Підготовка оперативної інформації 

про стан забезпечення підручниками 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів  м. 

Лист МОНУ  Протягом місяця Лист на МОНУ від 19.08.2015 № 063-6420. 

Узагальнена інформація знаходиться у 

відповідального виконавця 

55 Підготовка аналітичного та 

статистичного звіту по загальній 

середній освіті за 2014-2015 

навчальний рік 

 Протягом місяця Виконано 

56 Вивчення стану підготовки шкіл-

інтернатів  м. з питань до нового 2015-

2016 навчального року 

 Протягом місяця Виконано 
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ППЗ Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист у Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 25.08.2015 № 063-6526 

ППЗ Узагальнення та подання до МОНУ 

інформації про замовлення на 

підручники для учнів 4 та 7 класів з 

кожного предмета 

Лист МОНУ від 

23.07.2015 № 1/9-346 

До 7 Лист від 07.08.2015 № 063-6123 

ППЗ Проведення організаційних заходів та 

узагальнення матеріалів на наради за 

участі голови КМДА щодо підготовки 

закладів освіти до нового 2015 року 

 До 13 

До 26 

Наради 14.08.2015, 28.08.2014 

ППЗ Підготовка матеріалів на розширене 

засідання колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) «Про 

готовність закладів освіти  м. Києва до 

нового 2015-2016 навчального року»  

 До 26 Виконано 

57 Підготовка оперативного звіту до 

МОНУ України про початок 2014-

2015 навчального року 

Лист МОНУ  01 Лист від 03.09.2015 № 063-6871 

58 Аналіз забезпечення загальноосвітніх 

навчальних закладів медичними 

працівниками 

 Протягом місяця Узагальнено. Інформація знаходиться у 

відповідального виконавця 

59 Аналіз мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 І-ІІ квартал 

місяця 

Наказ про внесення змін до мережі НЗ  м. Києва 

60 Аналіз реалізації дитячих проектів 

«Енергоефективні школи 2015» 

 ІІІ-ІV квартал 

місяця 

Виконано 

61 Збір інформації про стан викладання 

курсу «Християнська етика в 

українській культурі» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.»  

До 20 Узагальнено 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

62 Аналіз стану забезпечення 

підручниками учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів  м. 

Лист МОНУ  Протягом місяця Підготовлено інформацію 

63 Інформування МОНУ про стан 

отримання підручників для учнів 

 Протягом місяця, 

щотижня 

Не отримано підручників 
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загальноосвітніх навчальних закладів  

м. 

64 Здійснення оперативної вибіркової 

перевірки питання використання 

навчально-методичної літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Наказ ДОіНМС Протягом місяця Не проводилося у зв’язку із забороною перевірок 

65 Перерозподіл підручників між 

загальноосвітніми навчальними 

закладами 

Наказ МОНУ від 

02.12.2013 №1686 

Протягом місяця Лист на РУО від 07.09.2015 № 063-6391 

66 Збір та узагальнення інформації щодо 

працевлаштування або подальшого 

навчання випускників шкіл-інтернатів 

Наказ МОНУ від 

27.11.2007 № 1041 

До 14 

 

Узагальнено 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

67 Контроль соціально-правового 

забезпечення вихованців шкіл-

інтернатів 

 Протягом місяця 

 

Узагальнено 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

68 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 

 

Виконано 

69 Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист в Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 28.09.2015 № 063-7893 

70 Інформування МОНУ про стан 

отримання підручників для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

м. 

 Протягом місяця, 

щотижня 

Не отримано підручників 

ППЗ Підготовка проекту наказу про 

внесення доповнень до наказу 

ДОіНМС від 27.08.2015 № 522 

Наказ ДОіНМС  Наказ ДОНМС від 09.09.2015 № 545 

ППЗ Нарада з питань організації 

харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва під 

головуванням заступника голови 

КМДА Г. Старостенко 

Протокол доручень  

№ 005/42 від 23.09.2015 

23 Лист ДОНМС від 29.10.2015 № 063-9105 
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71 Аналіз мережі профільних класів із 

поглибленим вивченням предметів, 

затвердженої розпорядженнями 

райдержадміністрацій та наказами 

районних управлінь освіти 

Проект «Профільне 

навчання»  

До 20 Узагальнено 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

72 Аналіз наповнюваності 

загальноосвітніх навчальних закладів 

у 2015-2016 навчальному році 

 Протягом місяця Виконано 

73 Збір та узагальнення інформації щодо 

режиму роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 Протягом місяця Виконано 

74 Підготовка інформації щодо 

задоволення потреби громадян у 

навчанні мовами національних 

меншин 

Закон України «Про 

засади державної мовної 

політики»  

До 30 Узагальнено (інформація знаходиться у 

відповідального виконавця на паперовому та 

електронному носіях) 

75 Контроль за організацією роботи 

спеціальних класів 

 Протягом місяця Проаналізовано мережу спеціальних класів 

76 Здійснення тематичної перевірки 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Протягом місяця Участь у проведенні ДА військового ліцею імені  

І. Богуна 

77 Аналіз стану забезпечення 

підручниками учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів  м. 

Лист МОНУ  Протягом місяця Виконано 

78 Збір інформації про контингенти учнів 

1-11-х класів для забезпечення учнів 

підручниками та навчальними 

посібниками  

Наказ МОНУ від 

14.12.2012 № 1427  

Протягом місяця Лист на РУО від 28.09.2015 № 063-7869. Зібрано 

інформацію з РУО 

79 Аналіз інформації щодо вивчення 

учнями іноземних мов 

 Протягом місяця Узагальнено (інформація знаходиться у 

відповідального виконавця на паперовому та 

електронному носіях) 

80 Контроль за організацією 

індивідуального та екстернатного 

навчання 

 Протягом місяця Підготовлено узагальнену інформацію 

81 Аналіз проходження учнями 

загальноосвітніх навчальних закладів 

медичного обстеження 

 Протягом місяця Перенесено на січень 2016 
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ППЗ Вивчення питання щодо стану 

усунення порушень навчальними 

закладами  м. за результатами 

перевірки ДІНЗ України 

Наказ ДОіНМС від 

06/10/2015 № 602 

26 Участь у перевірці ліцею № 38 Шевченківського 

району 

ППЗ Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист в Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 28.10.2015 № 063-9067 

ППЗ Збір та узагальнення додаткової  

інформації про замовлення 

підручників для учнів 4 та 7 класів з 

російською мовою навчання 

Лист Інституту 

модернізації змісту освіти 

від 05.10.2015 № 21/10-

366 

До 14 Лист на РУО від 06.10.2015 № 063-8204; 

Лист на Інститут від 13.10.2015 № 063-8496 

ППЗ Збір та узагальнення інформації про 

загальноосвітні навчальні заклади, в 

яких викладають курс за вибором 

«Українознавство» 

Лист Науково-

дослідницького інституту 

українознавства від 

05.120.2015 № 01/01/01-

364 

До кінця місяця Лист від 28.10.2015 № 063-9058 

ППЗ Підготовка проекту наказу ДОіНМС 

про зміни в обліку мережі у 2015-2016 

н.р. 

Рішення КМР, 

розпорядження РДА 

 Наказ від 01.10.2015 № 588 

ППЗ Участь у проведенні державної 

атестації військового ліцею імені Івана 

Богуна 

 З 5 жовтня Опрацьовані матеріали та пропозиції надані до 

Міністерства збройних сил України 

82 Підготовка інформації до МОНУ про 

стан організації харчування дітей у 

ЗНЗ м. Києва 

Лист МОНУ  До 10 Лист МОНУ від 14.04.14 № 1/9-202 про 

відкликання листа від 03.09.2010 № 1/9-611 щодо 

звітності про стан організації харчування  

83 Контроль за організацією роботи 

інклюзивних класів 

 Протягом місяця Підготовлено узагальнену інформацію 

84 Урочисті запуски ІV хвилі проекту 

«Енергоефективні школи» 

 Протягом місяця 

 

Дія проекту тимчасово призупинена 

85 Узагальнення та подання до МОНУ 

інформації про контингенти учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

для забезпечення їх підручниками та 

навчальними посібниками 

Наказ МОНУ від 

14.12.2012 № 1427 

До 15 Лист на МОНУ 11.11.2015 №063-9487 
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86 Підготовка інформації щодо шефів 

шкіл-інтернатів та дитячих будинків 

Доручення Президента 

України за результатами 

зустрічей із керівниками 

місцевих органів 

виконавчої влади 

15.05.2010 

Протягом місяця 

 

Узагальнено 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

87 Збір та узагальнення інформації щодо 

кількісного та якісного складу 

медичних працівників та працівників 

харчоблоків шкіл-інтернатів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.» 

 

Протягом місяця 

 

Узагальнено 

Інформація знаходиться у відповідального 

виконавця 

ППЗ Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо надання щомісячної 

доповіді Президенту 

України «Про стан справ у 

м. Києві»  

До 28 Лист в Департамент економіки та інвестицій 

ВОКМР (КМДА) від 27.11.2015 № 063-10094 

88 Формування плану заходів на 2016 рік  Протягом місяця 

 

Виконано 

ППЗ Перевірка управління освіти та 

інноваційного розвитку Печерської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації в рамках позапланового 

аудиту Печерської РДА 

Наказ ДОіНМС від 

30.10.2015 № 647 

04 Участь у перевірці 

ППЗ Проведення Всеукраїнського вебінару 

«Виховуємо громадянина — патріота 

України» для методистів РМНЦ, 

бібліотекарів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Лист Інституту 

модернізації змісту освіти 

від 20.112015 № 21/10-948 

26 Лист від 24.11.2015 № 063-9933 

Участь 

ППЗ Підготовка проекту наказу ДОіНМС 

про змінив обліку мережі у 2015-2016 

н.р. 

Рішення КМР, протоколи 

засідань КМРЕР 

 Наказ від 05.11.2015 № 674 

89 Збір та узагальнення інформації про 

надходження до загальноосвітніх 

навчальних закладів навчально-

методичних посібників та підручників 

протягом 2015 року 

Лист МОНУ  Протягом місяця Станом на 08.12.2015 не надходило 

90 Узагальнення інформації про  Протягом місяця  
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організацію харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

ППЗ Засідання експертної комісії з питань 

дослідно-експериментальної роботи  

Наказ ДОіНМС від 

20.10.2015 № 663 

02 Участь 

ППЗ Проведення державної атестації 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних 

мов «Інтелект» 

Наказ ДОіНМС від 

06.11.2015 № 677 

З 10 Участь 

ППЗ Складання плану-графіку проведення 

державної атестації приватних 

загальноосвітніх навчальних закладів 

на 2016-2020 роки 

  Виконано 

91 Аналіз виконання міської цільової 

програми «Освіта Києва. 2011-2015 

роки», підготовка звіту 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.»  

До 25  

92 Аналіз стану виконання Державної 

програми реформування системи 

закладів освіти для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Постанова КМУ від 

17.10.2007 №1242 

 

До 25 

 

 

93 Аналіз стану виконання Державної 

програми розвитку системи 

реабілітації та трудової зайнятості осіб 

з обмеженими фізичними 

можливостями, психічними 

захворюваннями та розумовою 

відсталістю 

Постанова КМУ від 

12.05.2007 №716 

До 26 

 

 

94 Збір та узагальнення інформаційно-

аналітичних матеріалів про виконання 

у 2015 році плану заходів з реалізації 

Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року 

Розпорядження КМУ від 

04.09.2013 № 686-р 

До 23  

95 Підготовка проекту наказу ДОіНМС 

про  проведення державної 

Положення про відділ До 25  
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підсумкової атестації учнів Школи 

екстернів 

96 Підготовка проекту наказу ДОіНМС 

про проведення ІІІ (міського) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та спеціальних 

дисциплін у 2015-2016 навчальному 

році  

Наказ МОНУ від 

22.09.2011 №1099 

До 30  

97 Підготовка звіту роботи за 2015 рік  Протягом місяця Виконано 

98 Підготовка пропозицій щодо плану 

роботи Київської міської державної 

адміністрації на І-ІІ квартали 2015 

року 

 До 15 Виконано 

99 Підготовка проекту наказу ДОіНМС 

про проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Київського територіального 

відділення Малої академії наук 

України у 2015-2016 навчальному році 

Наказ МОНУ від 

22.09.2011 №1099 

До 05 Наказ на візування 

ППЗ Опрацьовано 2942 документи, з них 

розглянуто 176 звернень на call-центр. 

Розглянуто 292 звернення громадян, 

надано відповіді на 62 запити на 

інформацію 

 Упродовж 2015 

року 

 

ППЗ Проведено ліцензування 17 послуг на 

здійснення загальної середньої освіти, 

проведено 12 засідань секції загальної 

середньої освіти 

 Упродовж 2015 

року 

 

 

ВІДДІЛ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

 

№  На виконання якого   
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з/п Назва заходу нормативно-

правового акта 

проводиться 

Термін 

виконання 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Проведення міського 

конкурсу та забезпечення 

участі у Всеукраїнському 

конкурсі майстерності 

педагогічних працівників 

позашкільних навчальних 

закладів «Джерело 

творчості»  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

накази МОН України, 

ДОНМС 

Січень-

лютий 

 

Проведено Міський етап Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості», номінація «Керівник гуртка - 2014» (березень 2015 року) 

Забезпечено участь у Всеукраїнському етапі. Переможці у номінації 

«Керівник гуртка - 2015» за напрямами «Вокальне та музичне 

мистецтво», «Хореографічне мистецтво», «Циркове та театральне 

мистецтво» 

2 Заходи до Дня Соборності 

України  

Указ Президента 

України від 30.12.2011 

№ 1209/2011; Міська 

цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.»  

До 22  Проведено заходи до Дня Соборності України 

 

3 Навчально-методичний 

семінар (із заліковим 

походом) з підготовки 

інструкторів дитячо-

юнацького туризму, 

організаторів спортивного 

туризму 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»  

 

Січень-

травень 

Проведено навчально-методичний семінар (із заліковим походом) з 

підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму та організаторів 

спортивного туризму (січень-травень 2015 р.) 

4 Атестація музеїв при 

навчальних закладах  м.  

Положення про 

атестацію музеїв при 

навчальних закладах. 

Наказ ДОНМС 

Січень-

травень 

Проведено атестацію музеїв при навчальних закладах  м.. Проведено 

реєстрацію трьох музеїв 

5 Підготовка матеріалів із 

найменування та 

перейменування 

навчальних закладів  

Положення про 

порядок найменування 

об’єктів міського 

підпорядкування, 

ушанування пам’яті 

видатних осіб і подій, 

Січень-

травень 

Станом на 20.12.2015: 

- навчальним 

закладам присвоєно імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій. Усього 56 навчальних 

закладів. Із них ДНЗ — 2, ЗНЗ — 53, ПНЗ — 1  

- відкрито 
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установлення 

пам’ятних знаків у 

м. Києві. Наказ 

ДОНМС 

меморіальні дошки. Усього — 51, Героям Майдану — 8, Героям 

АТО — 29, інші — 14 

6 Проведення ліцензування 

у сфері позашкільної 

освіти 

Наказ МОНУ, ДОНМС Січень-

грудень 

Проведено ліцензування з надання освітніх послуг за рівнем 

«позашкільна освіта» (за різними напрямами позашкільної освіти) 

7 Міський огляд дитячих 

творчих колективів 

навчальних закладів 

м. Києва на 

підтвердження, 

присвоєння почесних 

звань «Зразковий 

художній колектив», 

«Народний художній 

колектив» 

Наказ ДОНМС Січень-

грудень 

Проведено міський огляд дитячих творчих колективів навчальних 

закладів м. Києва на підтвердження, присвоєння почесних звань 

«Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив»  

Присвоєно почесне звання «Народний художній колектив» — усього 6  

Підтверджено почесне звання «Народний художній колектив» — усього 

9 

Присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив — усього 7»  

Підтверджено почесне звання «Зразковий художній колектив — усього 

13 

Лютий 

8 Заходи із відзначення Дня 

вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав  

Розпорядження 

Київської міської 

державної 

адміністрації  

Лютий Проведено тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного 

характеру (уроки пам’яті, виховні години, лекції, бесіди, спортивні 

змагання тощо): 

 зустрічі з ветеранами — учасниками бойових дій у Республіці 

Афганістан; 

 книжкові виставки, презентації видань про події війни в 

Республіці Афганістан та іншої літератури патріотичного змісту, 

оформлення тематичних стендів; 

 науково-практичні конференції, зустрічі за круглим столом, 

дискусії, тематичні уроки з історії війни в Республіці Афганістан 

та інших локальних конфліктів за участю учасників бойових дій; 

 облаштування монументів, пам’ятників, пам’ятних знаків, 

меморіальних споруд і об’єктів, що встановлені для вшанування 



81 

 

подвигів учасників бойових дій на території інших держав; 

 покладання квітів до пам’ятників громадянам України, полеглим 

в Афганістані; 

 на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту створено 

інформаційний блок із висвітлення заходів із підготовки й 

проведення у 2015 році Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав 

9 Проведення 

загальноміських заходів у 

межах програми «Школярі 

Києва за здоровий спосіб 

життя»  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»  

 

Лютий-

травень 

У Київському Палаці дітей та юнацтва проведено заходи у межах 

програми «Школярі Києва за здоровий спосіб життя». Проведено 

загальноміський збір волонтерів «Школярі Києва — за здоровий спосіб 

життя»; акцію до Всесвітнього дня здоров’я (квітень) 

10 Проведення спортивно-

краєзнавчого свята 

«Масляна туристська»  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»  

Лютий Проведено спортивно-краєзнавче свято «Масляна туристська» (лютий) 

11 Проведення огляду-

конкурсу на кращу 

організацію правової 

освіти та виховання в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

наказ ДОНМС  

Лютий- 

Квітень 

Проведено огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та 

виховання в навчальних закладах  м. Києва.  

Переможці конкурсу: І місце — гімназія № 283 Деснянського району; II 

місце — Суспільно-гуманітарна гімназія № 176 Дніпровського району; 

СЗШ № 236 Голосіївського району; ІІІ місце –середня загальноосвітня 

школа № 27 Шевченківського району; середня загальноосвітня школа № 

146 Дніпровського району 

12 Проведення фотоконкурсу 

«Вражаючий Київ» серед 

педагогів навчальних 

закладів м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий Проведено фотоконкурс серед педагогів та учнів навчальних закладів м. 

Києва «Дивовижний Київ» (лютий 2015) 

13 Міський конкурс серед 

старшокласників «Київ 

місто моє, мені в ньому 

жити, мені його 

створювати» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий-

травень 

Проведено міський конкурс «Київ — моє місто, мені в ньому жити, мені 

його створювати» (лютий-квітень 2015, фінал 28 квітня) 

14 Проведення міських 

виставок дитячої творчості 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Лютий-

травень 

У галереї «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська» 

проведено міську підсумкову виставку дитячої творчості «Культура 
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позашкільних навчальних 

закладів м. Києва за 

творчим проектом 

Київського Палацу дітей 

та юнацтва «Віхи 

української культури. 

Українське бароко». 

Києва. 2011-2015 рр.». Київської Русі» вихованців позашкільних навчальних закладів  м. Києва 
— переможців міського мистецького проекту «Віхи української 

культури» (травень 2015 року) 

15 VІІ етап Кубку з 

туристського 

багатоборства серед 

юнацької молоді м. Києва. 

Чемпіонат м. Києва з 

орієнтування на лижах 

серед учнівської молоді 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

21-22 Проведено VІІ етап Кубку з туристського багатоборства серед юнацької 

молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва з орієнтування на лижах серед 

учнівської молоді 

16 Змагання учнівської 

молоді з 

радіоелектронного 

конструювання 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Лютий Проведено змагання учнівської молоді з радіоелектронного 

конструювання 

17 ІХ Міський фестиваль-

конкурс дитячих 

театральних колективів 

навчальних закладів м. 

Києва «Срібне джерело» 

Наказ ДОНМС Лютий-

квітень 

Проведено міський фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів 

навчальних закладів  м. Києва «Срібне джерело» (березень-квітень 

2015); 29 квітня 2015 відбулася урочиста церемонія нагородження 

переможців ІХ міського фестивалю 

Переглянуто 22 театральні вистави. У фестивалі-конкурсі взяли участь 

374 дитини; 21 театральний колектив із 10 позашкільних та з 11 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва  

Березень 

18 Міський огляд-конкурс 

дитячих хорових 

колективів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів м. 

Києва в межах 

Всеукраїнського 

фестивалю хорового 

мистецтва «Співає юність 

Наказ ДОНМС 18 - Проведено міський огляд-конкурс дитячих хорових колективів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва (18 березня).У конкурсі 

взяли участь 8 шкільних хорів та ансамблів  м., понад 300 дітей 
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України»  

19 ХІV міський конкурс 

читців поезії 

Т.Г. Шевченка  

 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Березень - Проведено XІV міський конкурс читців поезії Тараса Шевченка 

спільно з Національним музеєм Т. Г. Шевченка та Всеукраїнським 

товариством «Просвіта ім. Т. Г. Шевченка. У конкурсі взяли участь 20 

дітей (05 березня 2015 року) 

20 Міська профорієнтаційна 

гра «Мистецька фортеця» 

 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

Наказ ДОНМС 

Березень 

 

 

Проведено міську профорієнтаційну гру «Мистецька фортеця» на базі 

СШ № 23 Деснянського району (30 березня — 15 квітня 2015 року — 

відбірковий тур; 22 квітня 2015 року — фінал) 

21 Проведення міського 

фестивалю-конкурсу 

авторської пісні та 

співаної поезії молодих 

авторів і виконавців у 

межах Всеукраїнського 

фестивалю «Червона рута» 

Програма «Освіта 

Києва. 2011–2015 рр.»; 

Наказ ДОНМС 

Березень-

травень 

- Проведено Київський міський фестиваль авторської пісні та співаної 

поезії молодих авторів і виконавців (квітень — відбірковий тур, 06 

травня 2015 року — фінал) 

 

22 Проведення заходів 

міської комплексної 

краєзнавчої програми 

молодіжного руху «Київ 

— місто моє» (три етапи)  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Березень–

травень 

Проведено міський конкурс «Київ — моє місто, мені в ньому жити, мені 

його створювати» за номінаціям: Київ літературний, Київ мистецький, 

Київ соціальний, Київ — зелен-сад, Київ — гармонія і стиль (28 квітня 

2015 року) 

23 Проведення заходів 

міської краєзнавчої 

програми «Дивосвіт 

України»  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Березень-

травень 

Проведено заходи міської краєзнавчої програми «Дивосвіт України» 

24 Організація 

загальноміських заходів на 

весняних канікулах  

 

Згідно з планом роботи 

РУО та ДОНМС 

Березень-

квітень 

Проведено в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах спортивно-масові заходи, організована робота гуртків, 

спортивних секцій, клубів за інтересами та інших творчих об’єднань. 

Організовано відвідування учнями музеїв, бібліотек, театрів, 

кінотеатрів, пам’яток культурної спадщини, проведення екскурсій та 

туристичних поїздок Україною; забезпечено проведення та участь учнів 

у міських і всеукраїнських заходах із художньо-естетичного, 

фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного, науково-

технічного, туристсько-краєзнавчого напрямів позашкільної освіти 
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25 ХІІІ етап довгострокової 

міської акції учнівської 

молоді м. Києва «Пізнай 

свій край — пізнай себе» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Березень Проведено ХІІІ етап довгострокової міської туристсько-краєзнавчої 

акції учнів навчальних закладів  м. Києва ,»Пізнай свій край — пізнай 

себе» (Поділ, 14 березня 2015 року) 

 

26 VІІІ етап Кубку з 

туристського 

багатоборства серед 

юнацької молоді м. Києва. 

Чемпіонат м. Києва зі 

спортивного орієнтування 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Березень Поведено VІІІ етап Кубку з туристського багатоборства серед юнацької 

молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва зі спортивного орієнтування 

27 Організація і проведення 

міського заочного 

конкурсу пошуково-

дослідницької роботи 

Всеукраїнської історико-

географічної експедиції 

«Історія міст і сіл 

України» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Березень Проведено міський заочний конкурс пошуково-дослідницьких робіт 

Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл 

України» (МЦДЮТ, березень-квітень 2015 року) 

 

28 Змагання учнівської 

молоді з автомодельного 

спорту (трасові моделі) 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Березень-

червень 

Проведено змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові 

моделі) 

29 Конкурс-змагання учнів 

молодшого шкільного віку 

з початкового технічного 

моделювання 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Березень-

квітень 

Проведено конкурс-змагання учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання. У конкурсі взяло участь 7 

команд, 51 учасник від позашкільних навчальних закладів освіти м.  

Києва:  

I місце — Центр технічної творчості молоді та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району; 

II місце — Навчально-виховний комплекс допрофесійної підготовки та 

технічної творчості молоді Солом’янського району; 

III місце — Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера» 

Оболонського району 

30 Міський етап огляду- Наказ МОНУ Березень Проведено міський етап огляду-конкурсу на кращий стан фізичного 
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конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в 

ЗНЗ системи освіти 

виховання в ЗНЗ системи освіти 

31 Міський спортивно-

масовий захід 

«Олімпійське лелеченя» 

Спільний наказ МОНУ 

і НОК України 

Березень Проведено міський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя». 

Переможець — команда ліцею № 208 Дніпровського району 

32 Міський етап проведення 

чемпіонату України з 

баскетболу 3х3 

Регламент змагань, 

затверджений 

Федерацією 

баскетболу України від 

13.08.2014, 

Міністерством молоді 

та спорту України від 

14.08.2014 та МОНУ 

від 20.08.2014 

Березень-

квітень 

Проведено міський етап чемпіонату України з баскетболу 3х3. 

Переможець серед юнаків — команда школи І-ІІІ ступенів № 275 

Деснянського району 

Переможець серед дівчат — команда середньої загальноосвітньої школи 

№ 70 

Квітень 

33 Місячник екологічних 

акцій: до Дня довкілля, 

Міжнародного дня Землі, 

весняної екологічної акції 

«Зелений паросток 

майбутнього», 

заходи міської екологічної 

програми «Крок до 

природи» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень Через загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади  м. реалізується 

програма для школярів «Крок до природи». Програма включає низку 

проектів, конкурсів, акцій, серед яких: «Зелена хвиля», «Зелена школа», 

«Вода жива», «Тварини в місті», «Птахи України», «Знавці природи», 

«Хочу про все знати», «Біомоніторинг, вивчення та збереження 

біорізноманіття парків Києва» тощо  

34 Проведення акції до 

Всесвітнього дня здоров’я 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень Проведено акцію до Всесвітнього дня здоров’я 

35 Міський туристсько-

краєзнавчий «Квест-

похід» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

04  Проведено міський туристсько-краєзнавчий «Квест-похід» (04 квітня 

2015 року) 

36 Проведення міської 

конференції 

старшокласників  

План роботи Київської 

міської ради 

старшокласників 

Квітень Конференція лідерів учнівського самоврядування  м. Києва «Стратегія 

розвитку громадського управління в учнівському самоврядуванні» (28 

квітня 2015 року) 
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37 Проведення міського 

конкурсу «Палітра 

українського слова» 

спільно зі Всеукраїнським 

товариством «Просвіта» 

ім. Т.Г. Шевченка 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень-

травень 

- Проведено міський конкурс «Палітра українського слова», «Вірю в 

майбутнє твоє, Україно!» 

38 Проведення міського 

конкурсу юних поетів 

«Поетична весна 2015. 

Диво барвінкове» спільно 

з київською організацією 

Національної спілки 

письменників України  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень-

травень 

- Проведено міський конкурс юних поетів «Поетична весна. Чари 

барвінкові» за підтримки київської організації Національної спілки 

письменників України (15 травня 2015 року в Будинку письменника) 

39 Міський краєзнавчий 

«Крос-похід» для 

учнівської молоді м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

18 Проведено Міський краєзнавчий «Крос-похід» для учнівської молоді 

м. Києва» (Поділ, 18 квітня 2015 року) 

40 Проведення міських ігор 

для школярів «Юніор», 

«Інтелект-турнір»  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень-

фінал 

Проведено міські інтелектуальні ігри для школярів «Юніор», «Інтелект-

турнір» 

41 Проведення міського 

конкурсу та забезпечення 

участі команди  м. Києва у 

Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі 

«Молодь обирає здоров’я»  

Положення про 

фестиваль-конкурс, 

накази МОНМСУ, 

ДОНМС 

Квітень-

червень 

Проведено міський конкурс «Молодь обирає здоров’я» (травень КПДЮ)  

42 Проведення заходів до 

річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень До річниці аварії на Чорнобильській АЕС проведено: уроки пам’яті 

«Дзвони Чорнобиля», лекції, конференції «Чорнобильська катастрофа. 

Погляд у майбутнє»; 

конкурси-виставки дитячих художніх робіт за тематикою збереження 

пам’яті про Чорнобильські події; 

зустрічі з учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; 

тематичні лекції, семінари, круглі столи, присвячені обговоренню 

проблем, спричинених аварією на Чорнобильській АЕС;  

виставки в шкільних бібліотеках із зазначеної тематики; 

науково-методичні конференції з питань охорони навколишнього 
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середовища, збереження та зміцнення здоров’я; 

організовано відвідування виставок у музеї Чорнобиля 

43 Проведення конкурсу 

авторської пісні та 

співаної поезії 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень - Київський міський фестиваль авторської пісні та співаної поезії 

молодих авторів і виконавців (квітень, 06 травня 2015 року) 

44 Участь команди  м. в 

чемпіонаті та Кубку 

України з картингу  

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Квітень-

травень 

Участь команди  м. в чемпіонаті та Кубку України з картингу 

45 Участь у Всеукраїнських 

відкритих змаганнях 

учнівської молоді з 

судномодельного спорту 

(«М»-швидкісні 

радіокеровані моделі) 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Квітень-

травень 

20-22 березня 2015 року Департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту, центром науково-технічної творчості учнівської молоді  м. 

Києва на базі Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді Солом’янського району 

організовано і проведено міські змагання з судномодельного спорту 

(старша вікова група) 

У конкурсі взяло участь 9 команд, 44 учасники від позашкільних 

навчальних закладів освіти  м. Києва:  

І місце — Навчально-виховний комплекс допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді Солом’янського району; 

ІІ місце — Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера» 

Оболонського району; 

ІІІ місце — Український державний центр позашкільної освіти 

46 ІХ етап Кубку з 

туристського 

багатоборства серед 

юнацької молоді м. Києва. 

Чемпіонат м. Києва з 

пішохідного туризму 

«Смуга перешкод» серед 

учнівської молоді 

(дистанції І-ІV кл.) 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень Відкриті змагання учнівської молоді м. Києва зі спортивного 

орієнтування на дистанції «Вибір» в межах «Кубку з туристсько-

спортивного багатоборства», присвячені 70-ій річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та завершенню Другої світової війни (парк 

Партизанської Слави, 15 березня 2015 року) 

47 Організація літньої Міська цільова Квітень Забезпечено роботу таборів відпочинку з денним перебуванням на базі 
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оздоровчої кампанії для 

дітей м. Києва 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

Наказ ДОНМС 

навчальних закладів територіальної громади  м.. 

Початок роботи табору — 2 червня, завершення роботи табору — 

25 червня 2015 року. Термін перебування –18 днів; вартість путівки — 

550,62 грн. 

Працювало 72 табори, у них дітей — 5176. Із них 294 дітей 

отримали відпочинок на безоплатній основі (із них: 53 дитини-сироти, 

55 — дітей, позбавлених батьківського піклування, 52 — діти із 

малозабезпечених сімей, 83 — діти з особливими освітніми потребами, 

які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, 51 — діти із сімей 

киян — учасників антитерористичної операції та діти із сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної 

операції). 

Окрім цього 4 табори, де отримали відпочинок 216 дітей, 

працювали в навчальних закладах приватної форми власності 

(Голосіївський район — 1 табір, Дніпровський — 1, Печерський — 2) 

48 Міські змагання «Старти 

надій» серед школярів 7-х 

класів ЗНЗ 

Наказ МОНУ Квітень Проведено районні етапи змагань «Старти надій» серед школярів 7-х 

класів ЗНЗ 

49 Змагання з футболу серед 

учнів ЗНЗ на призи клубу 

«Шкіряний м’яч» 

Наказ ДОНМС Квітень-

травень 

Проведено міські змагання серед учнів ЗНЗ на призи клубу «Шкіряний 

м’яч» 

50 Міська спартакіада з 

військово-спортивного 

багатоборства 

Накази Міністерства 

оборони України, 

МОНУ 

Квітень Проведено міську спартакіаду з військово-спортивного семиборства. 

Переможець — команда юнаків Печерського району 

Травень 

51 Міжнародний фестиваль 

хорової творчості 

«Музичні зустрічі» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Проведено фестиваль хорових колективів у рамках Міжнародного 

фестивалю хорової творчості «Музичні зустрічі» 

52 49 туристсько-спортивний 

зліт учнівської молоді 

м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

16-18 Міська першість учнівської молоді «Краєзнавчий крос-похід» (Труханів 

острів, 16 травня 2015 року) 

 

53 VІ краєзнавчий зліт Міська цільова 16-18 Міська першість учнівської молоді «Краєзнавчий крос-похід» (Труханів 
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учнівської молоді м. Києва програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

острів, 16 травня 2015 року) 

54 ХІІІ Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна 

на Дніпрових схилах» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

22-24 Проведено ХІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої журналістики 

«Прес-весна на Дніпрових схилах». Взяло участь понад 3 тис. учнів (22-

24 травня 2015 року) 

55 Міжнародний фестиваль 

народного танцю 

«Київське дивоколо» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Проведено ІV відкритий дитячо-юнацький фестиваль народного танцю 

«Київське Дивоколо» (квітень 2015 року) 

56 Проведення міської 

виставки переможців у 

межах проекту «Віхи 

української культури. 

Культура українського 

бароко» у Національному 

заповіднику «Софія 

Київська» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Проведено виставку творчих робіт «Культура Київської Русі» 

вихованців позашкільних навчальних закладів  м. Києва — переможців 

міського мистецького проекту «Віхи української культури» (квітень 

2015 року) 

 

57 Проведення наради-

семінару заступників 

директорів із виховної 

роботи і педагогів-

організаторів навчальних 

закладів  м. з питань 

літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей 

спільно з управлінням 

охорони здоров’я, 

міськсес, ДАІ 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Проведено нараду-семінар заступників директорів із виховної роботи і 

педагогів-організаторів навчальних закладів  м. з питань літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей спільно з управлінням охорони 

здоров’я, міськсес, ДАІ) 

58 Проведення міського 

огляду-конкурсу 

волонтерських загонів за 

програмою «Школярі 

Києва — за здоровий 

спосіб життя» 

Міжгалузева 

комплексна програма 

«Здоров’я нації», 

 Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Проведено фестиваль волонтерських загонів за програмою «Школярі 

Києва — за здоровий спосіб життя» (КПДЮ) 
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59 Міський етап VІ-го 

Всеукраїнського 

фестивалю конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

Наказ МОНМСУ. 

Травень Проведено Міський етап VІ-го Всеукраїнського фестивалю конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» (КПДЮ) 

60 Підготовка і проведення 

заходів до 70-ї річниці 

Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-

1945 років  

Розпорядження КМДА Травень Проведено: флешмоб «Маки Пам’яті» на Майдані Незалежності (01 

травня 2015 року); 

«Маки Пам’яті» для жителів Слов’янська та бійців Національної гвардії 

(квітень — травень 2015 року); 

національно-патріотичний форум «Два покоління — дві війни» на 

території Меморіального комплексу «Національний музей історії 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» (05 травня 2015 року);  

парад військово-патріотичних клубів «Примирення заради 

майбутнього» на території Меморіального комплексу «Національний 

музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» (06 травня 

2015 року) 

61 Проведення міського свята 

за підсумками конкурсу 

юних поетів «Поетична 

весна — 2014»  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

наказ ДОНМС 

Травень - Проведено міський конкурс юних поетів «Поетична весна. Чари 

барвінкові» за підтримки Київської організації Національної спілки 

письменників України (15 травня 2015 року в Будинку письменника) 

62 Туристський зліт-

практикум вчителів 

м. Києва 

Програма розвитку 

туризму в м. Києві, 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Не проводився 

63 ХІІ 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.» 

Травень Проведено ХІІ Міську туристсько-краєзнавчу акцію учнівської молоді 

«Пізнай свій край — пізнай себе»  

64 Організація спортивного 

вихідного лідерів 

учнівського 

самоврядування 

загальноосвітніх 

навчальних закладів Києва 

Програма розвитку 

туризму в м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Проведено спортивний вихідний лідерів учнівського самоврядування 

навчальних закладів  м. Києва «Ми — надія єдина, ми діти твої, 

Україно!» у межах національно-патріотичного проекту учнівської 

молоді столиці «Нам Україна вище над усе!» (23.05.2015) 
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65 Проведення 

організаційних заходів з 

учнівською молоддю до 

Дня столиці та Дня Києва  

Розпорядження КМДА Травень Проведено заходи до Дня столиці та Дня Києва 

66 Проведення ХІ міського 

конкурсу серед 

випускників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Київський вальс» (п.1) 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

До Дня 

Києва  

Проведено Міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс» 

(травень 2015 року). Учні 11-х класів школи І-ІІІ ступенів № 286  м. 

Києва здобули почесне Гран-прі в щорічному районному конкурсі 

«Київський вальс-2015», де вони змагалися з 10 командами випускників 

10 шкіл м. Києва 

67 Участь команди  м. Києва 

у Всеукраїнських 

змаганнях з повітряних 

зміїв 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Травень Проведено Київський відкритий фестиваль повітряних зміїв (06 червня 

2015 року) 

68 Проведення 

організаційних заходів 

щодо участі дитячих 

художніх колективів, 

окремих виконавців у 

Міжнародному дитячому 

та юнацькому фестивалі-

конкурсі «Духовні 

джерела»  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

Положення про 

фестиваль-конкурс 

Травень Проведено організаційні  заходи щодо участі дитячих художніх 

колективів, окремих виконавців у Міжнародному дитячому та 

юнацькому фестивалі-конкурсі «Духовні джерела» 

69 ІІ етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») 

Наказ МОНУ від 

31.03.2014 № 276  

Травень Проведено ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (природничий ліцей № 116 

Голосіївського району, 20 травня 2015). Переможці — збірна команда 

Подільського району «Подільський булат» 

70 Змагання учнівської 

молоді з ракетомодельного 

спорту та юних 

ракетомоделістів 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Травень Проведено змагання учнівської молоді з ракетомодельного спорту та 

юних ракетомоделістів 

71 Аналіз стану 

правопорушень серед 

неповнолітніх у 

Урядові програми, 

накази МОН України, 

розпорядження КМДА 

Травень Проаналізовано стан правопорушень серед неповнолітніх. Інформація 

доведена до спеціалістів із питань виховної роботи управлінь освіти 

районних у м. Києві державних адміністрацій 
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навчальних закладах  м.  

72 Міські змагання «Шкільна 

футбольна ліга» серед 

учнів 3-4 класів ЗНЗ 

Наказ ДОНМС Травень Проведено міські змагання «Шкільна футбольна ліга» серед учнів 3-4 

класів ЗНЗ 

73 Міський фізкультурно-

патріотичний фестиваль 

«Козацький гарт» 

Наказ МОНУ Травень Проведено районні етапи змагань фізкультурно-патріотичного 

фестивалю «Козацький гарт» 

Червень 

74 Загальноміське свято з 

нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

2 Проведено загальноміське свято з нагоди Міжнародного дня захисту 

дітей 

75 Організація оздоровлення 

та відпочинку дітей 

пільгових категорій 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Літні 

канікули  

Забезпечено роботу таборів відпочинку з денним перебуванням на базі 

навчальних закладів територіальної громади  м. 

Термін перебування –18 днів 

Працювало 72 табори, у них дітей — 5176. Із них 294 дітей отримали 

відпочинок на безоплатній основі (із них: 53 дитини сироти, 55 — дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 52 — діти із малозабезпечених 

сімей, 83 — діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних та інклюзивних класах, 51 — діти із сімей киян — 

учасників антитерористичної операції та діти із сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної 

операції) 

Окрім цього, 4 табори, де отримали відпочинок 216 дітей, працювали в 

навчальних закладах приватної форми власності (Голосіївський район 

— 1 табір, Дніпровський — 1, Печерський — 2) 

76 Робота міських таборів 

відпочинку, проведення 

огляду-конкурсу на кращу 

організацію виховної 

роботи в пришкільних 

таборах  

Розпорядження 

КМДА, Наказ ДОНМС 

До 20 

 

Проведено огляд роботи в пришкільних таборах 

77 Проведення заходів із Міська цільова Червень Проведено заходи із відзначення 19-ї річниці Конституції України 
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відзначення 19-ї річниці 

Конституції України 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

78 Участь у Всеукраїнській 

виставці-конкурсі робіт 

учнів молодшого 

шкільного віку з 

початкового технічного 

моделювання 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Червень Участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання вихованців 

ЦТТМ «Сфера» 

79 Виставка-конкурс 

декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Червень 
Забезпечено участь у виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» вихованців ЦТТМ 

«Сфера» 

80 Виставка-конкурс 

науково-технічної 

творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і 

творчість — тобі, 

Україно!» (очно-заочна) 

Наказ МОНУ від 

14.08.2014 № 936  

Червень Забезпечено участь у виставці-конкурсі науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість — тобі, Україно!» (очно-

заочна) 

81 Участь у зональних і 

фінальних змаганнях з 

футболу на призи клубу 

«Шкіряний м’яч» 

Наказ ДОНМС Червень-

Серпень 

Участь у зональних і фінальних змаганнях із футболу на призи клубу 

«Шкіряний м’яч» взяли команди учнів Дарницького району 

82 Участь у фінальних 

змаганнях  фізкультурно-

патріотичного фестивалю 

«Козацький гарт» 

Наказ МОНУ, ДОНМС Червень-

Серпень 

Проведено районні етапи змагань фізкультурно-патріотичного 

фестивалю «Козацький гарт». У фінальних змаганнях участі не брали 

83 Участь у фінальних 

змаганнях 

Всеукраїнського 

фізкультурно-масового 

заходу «Олімпійське 

лелеченя» 

Наказ ДОНМС Червень Участь у фінальних змаганнях Всеукраїнського фізкультурно-масового 

заходу «Олімпійське лелеченя» взяла збірна команда ліцею № 208 та 

Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер». 

Збірна команда посіла І місце у артболі 

Липень 

84 Проведення туристсько-

краєзнавчих походів, 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Липень Забезпечено проведення туристсько-краєзнавчих походів, експедицій, 

екскурсії учнівської молоді м. Києва під час канікул 
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експедицій, екскурсії 

учнівської молоді м. Києва 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

Програма розвитку 

туризму в м. Києві 

85 Міський семінар-

практикум для 

педагогічних працівників 

та керівників гуртків 

туристсько-краєзнавчого 

профілю, громадського 

активу центрів туризму і 

краєзнавства учнівської 

молоді м. Києва за 

програмами «Пішохідний 

туризм», «Водний 

туризм», «Краєзнавство», 

«Археологія» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Липень Проведено міський семінар-практикум для педагогічних працівників та 

керівників гуртків туристсько-краєзнавчого профілю, громадського 

активу центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді м. Києва за 

програмами «Пішохідний туризм», «Водний туризм», «Краєзнавство», 

«Археологія» (липень 2015 року) 

Серпень 

86 Урочистості з вручення 

паспортів громадянина 

України 16-ти річним 

юнакам і дівчатам у День 

Державного Прапора 

України 

Указ Президента 

України; 

Розпорядження КМДА 

23 Забезпечено урочистосте вручення паспортів громадянина України 16-

ти річним юнакам і дівчатам у День Державного Прапора України. 

 29 учнів навчальних закладів отримали паспорти 

Вересень 

87 Свято 1-го Дзвоника в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах  м.  

План роботи ДОНМС 1 Свято 1-го Дзвоника проведено в загальноосвітніх навчальних закладах  

м. 

88 ІІ Міжнародний 

благодійний телевізійний 

дитячий фестиваль-

конкурс мистецтв «EURO 

MUSIC DANCE» 

План роботи ДОНМС Вересень Проведено ІІ Міжнародний благодійний телевізійний дитячий 

фестиваль-конкурс мистецтв «EURO MUSIC DANCE». У заході взяли 

участь близько 200 учасників: індивідуальні виконавці та колективи з 

різних куточків України, Республіки Білорусь та Республіки Польщі. 

Головою журі хореографічно-оригінального жанру першого 

конкурсного дня був Дмитро Коляденко — хореограф, співак, 

телеведучий, шоу-мен, засновник балету «Арт-класік», а головою журі 

вокально-інструментального жанру — Олександр Доля, заслужений 
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діяч України, співак, лауреат та дипломант всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів і фестивалів 

89 Дні відкритих дверей у 

позашкільних навчальних 

закладах  м.  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

До 15 Проведено дні відкритих дверей у позашкільних навчальних закладах  

м. (41 ПНЗ) 

90 Проведення ХІІІ 

навчально-оздоровчого 

збору лідерів учнівського 

самоврядування  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Серпень –

вересень  

(14 днів) 

Не проводився 

91 Участь у проведенні VІІІ-

го Всеукраїнського 

фестивалю конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

Накази МОНУ, 

ДОНМС 

Вересень Проведено міський етап VІІІ-го Всеукраїнського фестивалю конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я». Всеукраїнський фестиваль-конкурс не 

проводився 

92 Засідання міського 

методичного об’єднання 

відповідальних за 

туристсько-краєзнавчу 

роботу в районах м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень Проведено засідання міського методичного об’єднання відповідальних 

за туристсько-краєзнавчу роботу в районах м. Києва 

93 Проведення міського 

семінару відповідальних за 

туристсько-краєзнавчу 

роботу в навчальних 

закладах  

Програма розвитку 

туризму та 

краєзнавства в м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень Проведено міський семінар відповідальних за туристсько–краєзнавчу 

роботу в навчальних закладах 

94 Проведення збору 

волонтерів — учасників 

міської програми 

«Школярі Києва за 

здоровий спосіб життя» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень Проведено збір волонтерів — учасників міської програми «Школярі 

Києва за здоровий спосіб життя» 

95 Проведення заходів до 

Дня партизанської слави 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень Організовано: 

 уроки мужності, виховні години, тематичні уроки, лекції, години 

спілкування, конференції, круглі столи з історії визвольного руху 

в роки Другої світової війни; 
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 походи по місцях бойової слави, лінії оборони  м.-героя Києва; 

 участь у районних та міських урочистих заходах із покладанням 

квітів біля меморіалів, пам’ятників, братських могил загиблих. 

Забезпечено участь учнівської та студентської молоді в заходах з 

облаштування монументів, пам’ятників, пам’ятних знаків, 

меморіальних споруд і об’єктів, що встановлені на вшанування подвигу 

у роки Другої світової війни 

96 Проведення міських 

заходів туристсько-

краєзнавчої акції учнів 

навчальних закладів 

Києва, присвяченої 

Всесвітньому дню туризму  

Програма розвитку 

туризму та 

краєзнавства в м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень Проведено міські заходи туристсько-краєзнавчої акції учнів навчальних 

закладів Києва, присвяченої Всесвітньому дню туризму 

97 Міський туристичний 

ярмарок «Мандруємо 

разом» до Всесвітнього 

дня туризму та Дня 

туризму в Україні 

Програма розвитку 

туризму та 

краєзнавства в м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень 

 

Забезпечено участь у Міському туристичному ярмарку «Мандруємо 

разом» до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні 

98 ХІІ міська туристсько-

краєзнавча акція 

учнівської молоді, 

присвячена Всесвітньому 

дню туризму «Пізнай свій 

край — пізнай себе» 

Програма розвитку 

туризму та 

краєзнавства в м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

22 

 

 

Проведено 12 етап довгострокової міської туристсько-краєзнавчої Акції 

учнів навчальних закладів м. Києва , «Пізнай свій край —  пізнай себе» 

(Поділ, 20 вересня 2014 року) 

99 Проведення установчої 

конференції для 

практичних психологів  м. 

Положення про 

психологічну службу 

Вересень Проведено установчу конференцію для практичних психологів  м. 

(вересень, Будинок вчителя) 

100 І етап Кубку з 

туристського 

багатоборства серед 

юнацької молоді м. Києва. 

Чемпіонат м. Києва зі 

спортивного орієнтування 

Програма розвитку 

туризму та 

краєзнавства в м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

27 Проведено І етап Кубку з туристського багатоборства серед юнацької 

молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва зі спортивного орієнтування на 

велосипедах серед учнівської молоді  м. (27 вересня) 



97 

 

на велосипедах серед 

учнівської молоді  м. 

101 ІІ етап Кубку з 

туристського 

багатоборства серед 

юнацької молоді м. Києва. 

Чемпіонат м. Києва з 

велотуризму серед 

учнівської молоді  м. 

Програма розвитку 

туризму та 

краєзнавства в м. 

Києві; 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

27 Проведено ІІ етап Кубку з туристського багатоборства серед юнацької 

молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва з велотуризму серед учнівської 

молоді  м. (27 вересня) 

102 Конкурс краєзнавчо-

пошукових робіт «А ми 

тую славу збережемо» (у 

межах Всеукраїнської 

історико-краєзнавчої акції 

учнівської та студентської 

молоді) 

Всеукраїнська 

історико-краєзнавча 

акція учнівської та 

студентської молоді 

Вересень-

жовтень 

Проведено конкурс краєзнавчо-пошукових робіт «А ми тую славу 

збережемо» (у межах Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції 

учнівської та студентської молоді) (МЦДЮТ, вересень-жовтень 2014 

року) 

103 Міський огляд дитячих 

творчих колективів 

навчальних закладів м. 

Києва на підтвердження, 

присвоєння почесних 

звань «Зразковий 

художній колектив», 

«Народний художній 

колектив» 

Наказ ДОНМС Вересень-

листопад 

Проведено міський огляд дитячих творчих колективів навчальних 

закладів м. Києва на підтвердження, присвоєння почесних звань 

«Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив». 

Направлено лист-клопотання до МОНУ 

104 Атестація музеїв при 

навчальних закладах  м. 

Положення про 

атестацію музеїв при 

навчальних закладах. 

Наказ ДОНМС 

Вересень-

грудень 

Проведено огляд музеїв при навчальних закладах (вересень-грудень 

2015) 

 

105 Підготовка матеріалів із 

найменування та 

перейменування 

навчальних закладів  

Положення про 

порядок найменування 

об’єктів міського 

підпорядкування, 

ушанування пам’яті 

видатних осіб і подій, 

Вересень-

грудень 

Станом на 20.12.2015: 

 навчальним закладам присвоєно імена (псевдоніми) фізичних 

осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. 

Усього 56 навчальних закладів. Із них ДНЗ — 2, ЗНЗ — 53, ПНЗ 

— 1;  

 відкрито меморіальні дошки. Усього — 51, Героям Майдану — 
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установлення 

пам’ятних знаків у 

м. Києві. Наказ 

ДОНМС 

8, Героям АТО — 29, інші — 14 

106 Проведення ліцензування 

у сфері позашкільної 

освіти 

Наказ МОНУ, ДОНМС Вересень-

грудень 

Проведено ліцензування з надання освітніх послуг за рівнем 

«позашкільна освіта» (за різними напрямами позашкільної освіти) 

107 Відкрита першість 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту з 

шахів серед учнів 

початкових класів ЗНЗ 

Наказ ДОНМС Вересень-

жовтень 

Проведено відкриту першість Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту із швидких та блискавичних шахів серед учнів початкових класів 

ЗНЗ 

Переможець — команда НВК «Домінанта» Дніпровського району  

108 Участь у Всеукраїнських 

змаганнях «Старти надій» 

серед школярів 8-х класів 

ЗНЗ 

Наказ МОНУ, ДОНМС Вересень Всеукраїнські змагання «Старти надій» серед учнів 8-х класів ЗНЗ не 

проводилися 

Жовтень 

109 Загальноміське свято до 

Дня працівників освіти 

 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

До 07 Проведено загальноміське свято «З Україною в серці» до Дня 

працівників освіти в Будинку вчителя (30 вересня) 

110 Організація 

загальноміських заходів на 

осінніх канікулах  

 

Положення про відділ 

позашкільної освіти. 

Згідно з планом роботи 

РУО та ДОНМС 

Жовтень 

 

Проведено в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах спортивно-масові заходи, організована робота гуртків, 

спортивних секцій, клубів за інтересами та інших творчих об’єднань. 

Організовано відвідування учнями музеїв, бібліотек, театрів, 

кінотеатрів, пам’яток культурної спадщини, проведення екскурсій та 

туристичних поїздок Україною; забезпечено проведення та участь учнів 

у міських і всеукраїнських заходах із художньо-естетичного, 

фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного, науково-

технічного, туристсько-краєзнавчого напрямів позашкільної освіти 

111 Міський туристсько-

краєзнавчий «Квест-похід» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

план роботи ДОНМС 

17 Міський туристсько-краєзнавчий «Квест-похід» (17 жовтня 2015 року) 

112 ІІІ етап Кубку з 

туристського багатоборства 

Міська цільова 

програма «Освіта 

04 Відкриті змагання учнівської молоді м. Києва з техніки пішохідного 

туризму «Срібний карабін» у межах «Кубку з туристсько-спортивного 
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серед юнацької молоді м. 

Києва. Чемпіонат м. Києва з 

техніки водного туризму    

серед учнівської молоді  м. 

Києва. 2011-2015 рр.» багатоборства», присвячені 71-ій річниці визволення України від 

нацистських військ (Голосієво, 12 жовтня 2015 року) 

113 ІV етап осіннього Кубку з 

туристського багатоборства 

серед юнацької молоді м. 

Києва. Відкрита юнацька 

Першість із техніки 

пішохідного туризму 

«Срібний карабін» серед 

учнівської молоді  м. 

Програма розвитку 

туризму та 

краєзнавства в м. 

Києві; 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

11 Проведено ІV етап осіннього Кубку з туристського багатоборства серед 

юнацької молоді м. Києва. Відкрита юнацька Першість із техніки 

пішохідного туризму «Срібний карабін» серед учнівської молоді  м. (11 

жовтня 2015 року) 

114 Міський музичний 

фестиваль закладів освіти 

м. Києва «Золота осінь» 

Положення про 

фестиваль; Міська 

цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Жовтень 

 

Проведено Міський музичний фестиваль закладів освіти м. Києва 

«Золота осінь» (28 жовтня 2015 року) 

115 Міський семінар 

директорів позашкільних 

навчальних закладів 

м. Києва 

 

Положення про відділ  

позашкільної освіти  

Жовтень Проведено Міський семінар директорів позашкільних навчальних 

закладів м. Києва (вересень, листопад 2015 року) 

 

116 Заходи щодо відзначення 

71-ї річниці звільнення  

України та 72-ї річниці 

звільнення  м. Києва від 

фашистських загарбників 

План роботи ДОНМС Жовтень Організовано: 

 тематичні уроки, лекції, виховні години, уроки мужності, години 

спілкування, конференції, круглі столи з історії визвольного руху 

в роки Другої світової війни; 

 зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових 

дій;  

 походи по місцях бойової слави, лінії оборони  м.-героя Києва; 

 участь у районних та міських урочистих заходах із покладанням 

квітів до меморіалів, пам’ятників, братських могил загиблих. 

Забезпечено участь учнівської та студентської молоді в заходах з 

облаштування монументів, пам’ятників, пам’ятних знаків, 
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меморіальних споруд і об’єктів, що встановлені на вшанування подвигу 

у роки Другої світової війни 

117 Заходи Всеукраїнської 

експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина — Україна» 

Наказ МОНУ Жовтень-

листопад 

Проведено ІІ (міський) етап Всеукраїнської експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина — Україна» (МЦДЮТ, 6 жовтня 

— 3 листопада 2014 р.). Роботи переможців надіслано до участі у 

Всеукраїнському етапі 

118 Міські змагання з вогневої 

підготовки «Снайпер 

столиці» 

Наказ ДОНМС Жовтень Проведено міські змагання з вогневої підготовки «Снайпер столиці» 

Переможець — збірна команда учнів ЗНЗ Оболонського району 

Листопад 

119 Проведення міського свята 

до Дня української 

писемності та мови 

спільно зі Всеукраїнським 

товариством «Просвіта» 

ім. Т. Шевченка  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

09 Проведено заходи до Дня української писемності та мови 

120 Заходи до Дня Гідності та 

Свободи 

  У навчальних закладах проведено загальношкільні урочисті заходи 

«День Гідності і Свободи — крок у Європу»; конференції 

«Європейський вибір України», «Демократичні цінності прав і свобод 

людини»; засідання круглих столів «Україна гідна свободи»; виховні 

години «Вони пройшли крізь вогонь і зброю»; бесіди «Пам’яті героїв 

Майдану», «Бійці невидимого фронту»; години спілкування «Ідеї 

демократії — основа українського суспільства», «Герої не вмирають»; 

усні журнали «У пам’яті нашій вони залишилися назавжди»; перегляд 

документальних кінофільмів; військово-спортивні змагання; фестивалі-

конкурси патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого 

мистецтва; відвідування музеїв бойової слави; зустрічі з учасниками 

подій на Майдані 

На web-сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

http://don.kievcity.gov.ua/content/den-gidnosti-ta-svobody.html розміщено 

матеріали, які висвітлюють історію доленосних для України подій 

Помаранчевої революції та Революції Гідності 

121 Семінар-практикум із План ДОНМС Листопад Проведено семінар-практикум з питань туристсько-спортивної роботи 
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питань туристсько-

спортивної роботи для 

вчителів навчальних 

закладів м. Києва 

для вчителів навчальних закладів м. Києва 

122 Заходи до Дня вшанування 

пам’яті жертв голодомору 

Указ Президента 

України, план міських 

заходів 

Жовтень-

листопад 

Проведено уроки пам’яті «З присвятою замордованим голодом…»; 

тематичні конференції, засідання за круглим столом, книжкові 

виставки, реквієми, присвячені вшануванню пам’яті жертв геноциду 

Українського народу — Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-

1922, 1946-1947 років в Україні; екскурсії школярів до Національного 

музею «Меморіал жертв Голодомору». 

Учнівська молодь столиці взяла участь у заходах з ушанування пам’яті 

жертв голодоморів в Україні, зокрема в загальнонаціональній хвилині 

мовчання 28.11.2015 о 16.00 та акції «Запали свічку» 

123 V етап Кубку з 

туристського 

багатоборства серед 

юнацької молоді м. Києва. 

Чемпіонат м. Києва зі 

спортивного орієнтування 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

15 Проведено V етап Кубку з туристського багатоборства серед юнацької 

молоді м. Києва Чемпіонат м. Києва зі спортивного орієнтування 

124 Проведення міського свята 

День позашкільника 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

20 Проведено міські заходи до Дня позашкільника 

26 листопада педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів 

столиці та спеціалісти управлінь освіти районних у місті Києві 

державних адміністрацій відвідали виставку «Шедеври світової 

пластики» у Національному культурно-мистецькому та музейному 

комплексі «Мистецький Арсенал» 

125 VІ етап Кубку з 

туристського 

багатоборства серед 

юнацької молоді м. Києва. 

Чемпіонат м. Києва зі 

скелелазіння 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

21 Проведено VІ етап  Кубку з туристського багатоборства серед юнацької 

молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва зі скелелазіння (21 листопада) 

126 Аналізування стану 

правопорушень серед 

неповнолітніх у 

навчальних закладах  м. за 

Урядові програми, 

накази МОН України, 

розпорядження КМДА 

Листопад Проаналізовано стан правопорушень серед неповнолітніх у навчальних 

закладах  м. за період літніх канікул 
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період літніх канікул  

Грудень 

127 Загальноміська Молодіжна 

акція до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом  

Наказ МОН України, 

розпорядження КМДА 

До 1 У навчальних закладах проведено заходи до Всесвітнього дня боротьби 

зі СНІДом 

128 Проведення в навчальних 

закладах  м. 

Всеукраїнського тижня 

права 

Національна програма 

правової освіти 

населення; 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

9-15  Проведено Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини (10 грудня 2015); 

тренінг «Правові можливості захисту прав та відстоювання своїх 

інтересів неповнолітніми» (8, 9 грудня, навчальні заклади); 

науково-практична конференція «Досягнення України в міжнародній 

системі захисту прав і свобод людини»» (10 грудня, Будинок учителя); 

тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру 

(виховні години, лекції, бесіди, правові конкурси, ігри, змагання тощо); 

лекції, бесіди, навчання з педагогічними працівниками з питань 

реалізації і захисту прав людини; 

книжкові виставки, презентації видань про права людини та іншої 

літератури правового змісту; оформлення тематичних стендів; 

науково-практичні конференції, зустрічі за круглим столом, дискусії, 

майстер-класи, присвячені проблематиці прав людини, за участю 

провідних юристів 

129 Чемпіонат  м. Києва на 

кращий туристсько-

краєзнавчий похід 

учнівської молоді 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Грудень Проведено Чемпіонат  м. Києва на кращий туристсько-краєзнавчий 

похід учнівської молоді 

130 І (міський) тур конкурсу 

туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним 

засобом пересування «Мій 

рідний край» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Грудень Проведено конкурс туристко-краєзнавчих експедицій з активним 

способом пересування «Мій рідний край» (грудень 2015 року) 

 

131 Заходи до Дня місцевого 

самоврядування.  

День самоврядування в 

ДОНМС 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»; 

Наказ ДОНМС 

2-8 Проведено заходи до Дня місцевого самоврядування у ДОНМС, РУО, 

навчальних закладах 

132 Організація та проведення 

змістовного дозвілля 

Розпорядження 

КМДА; накази МОН 

Грудень 

 

Під час зимових канікул у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладах проведено спортивно-масові заходи, організована 
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школярів на зимових 

канікулах, проведення 

новорічних та Різдвяних 

свят 

України, ДОНМС робота гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами та інших 

творчих об’єднань; 

Організовано відвідування учнями музеїв, бібліотек, театрів, 

кінотеатрів, пам’яток культурної спадщини, проведення екскурсій та 

туристичних поїздок Україною; забезпечено проведення та участь учнів 

у міських і всеукраїнських заходах із художньо-естетичного, 

фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного, науково-

технічного, туристсько-краєзнавчого напрямів позашкільної освіти  

133 Забезпечення 

запрошеннями з 

подарунками на новорічні 

вистави в культурно-

мистецькі заклади  м. 

дітей пільгових категорій  

Розпорядження 

КМДА; накази МОН 

України та ДОНМС 

Грудень 

 

Заплановано проведення на новорічні вистави в культурно-мистецькі 

заклади  м. дітей пільгових категорій 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

  

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи 

управління ПО 

05.01.15 

12.01.15 

19.01.15 

26.01.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

2 Робоча нарада директорів ПТНЗ  Регламент роботи 

управління ПО 

21.01.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

3 Організація та проведення робочої 

наради з начальниками штабів 

цивільного захисту ПТНЗ м. Києва 

Наказ ДОНМС 28.01.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

4 Проведення засідання Школи Регламент роботи 22.01.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 
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кадрового резерву керівних 

працівників 

управління ПО ПТО у м. Києві 

5 Проведення міського реквієм з 

нагоди Дня памяті героїв Крут  

Наказ МОНУ 16.01.15 Проведено на базі Київського вищого професійного 

училища технологій та дизайну одягу 

Лютий 

6 Проведення апаратних нарад  

 

Регламент роботи 

управління ПО 

02.02.15 

09.02.15 

16.02.15 

23.02.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

7 Робоча нарада директорів ПТНЗ  Регламент роботи 

управління ПО 

18.02.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

8 Організація та проведення міських 

методичних секцій для керівного 

складу ПТНЗ: заступників 

директорів із навчально-виховної 

роботи  

План роботи ММС 03.02.15 

 

Проведено на базі Київського професійного ліцею 

«Політехнік» 

9 Проведення робочої наради для 

заступників директорів із 

навчально-виробничої роботи 

ПТНЗ 

Регламент роботи 

управління ПО 

19.02.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

10 Проведення балансової комісії по 

виконанню кошторисів установами 

профтехосвіти  м. за 2014 рік 

Регламент роботи 

управління ПО 

10.02.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

11 Проведення спільної наради 

директорів та головних бухгалтерів 

із питань фінансово-економічної 

діяльності ПТНЗ за 2014 рік  

Регламент роботи 

управління ПО 

18.02.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

12 Проведення тематичного вивчення 

стану роботи Київського вищого 

професійного училища 

залізничного транспорту імені  

В. І. Кудряшова 

Розпорядження управління 

ПО 

17.02.15 Проведено на базі Київського вищого професійного 

училища залізничного транспорту імені  

В. І. Кудряшова 

13 Організація та проведення 

міського історичного квесту 

«Дорогами війни» для учнів ПТНЗ  

Наказ ДОНМС 05.02.2015 Проведено на базі Меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років» 
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14 Проведення огляду-конкурсу на 

кращу організацію правової освіти 

та виховання учнів ПТНЗ у 2014-

2015 н.р. 

Наказ ДОНМС до 20.02.15 Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

15 Організація та проведення оглядів-

конкурсів художньої 

самодіяльності ПТНЗ м. Києва на 

базі ПТНЗ, присвячених 70-річчю 

перемоги у Великій Вітчизняній 

війні  

Календар знаменних дат Протягом 

місяця 

за окремим 

графіком 

Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

16 Організація та проведення 

урочистого заходу «Благословен, 

учителю мій, будь!» для 

педагогічних працівників та 

колективів професійно-технічних 

навчальних закладів столиці 

Розпорядження управління 

ПО 

09.02.15 Проведено на базі Київського міського Будинку 

учителя 

17 Конкурс дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей» у 

професійно-технічних навчальних 

закладах столиці 

Лист територіального 

управління державної 

служби гірничого нагляду 

та промислової безпеки 

України в Київській області 

та м. Києві  

24.02.15 Проведено на базі Київського професійного ліцею 

«Політехнік» 

Березень 

18 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи 

управління ПО 

02.03.15 

16.03.15 

23.03.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

19 Організація та проведення міських 

методичних секцій для керівного 

складу ПТНЗ: директорів  

План роботи ММС 18.03.15 Проведено на базі Вищого професійного училища 

Національного авіаційного університету  

20 Проведення семінару з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності для інженерів з 

охорони праці у ПТНЗ 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№ 563 

26.03.15 Проведено на базі ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище автомобільного транспорту та 

будівельної механізації» 

21 Організація та проведення Рішення Міжнародної 05.05.15 Проведено на базі Київського професійного ліцею 
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святкового концерту для жінок-

ветеранів профтехосвіти, 

присвяченого Міжнародному 

жіночому дню за участю 

колективів художньої 

самодіяльності КДБХТТ  

конференції жінок 

соціалісток у м. 

Копенгагені 1910 р. 

будівництва і комунального господарства 

22 Організація та проведення 

науково-методичного заходу 

«Вернісаж педагогічної творчості» 

для педагогічних працівників та 

колективів професійно-технічних 

навчальних закладів столиці 

Розпорядження управління 

ПО 

16.03.15 Проведено на базі Київського міського будинку 

учителя 

23 Організація та проведення 

культурно-просвітницького 

конкурсу «Молода господарка-

2015» між учнівськими 

колективами професійно-технічних 

навчальних закладів столиці 

Розпорядження управління 

ПО 

19.03.15 Проведено на базі Київського палацу дітей та 

юнацтва 

24 Фінальна частина конкурсу 

дитячого малюнка «Охорона праці 

очима дітей»  

Лист територіального 

управління державної 

служби гірничого нагляду 

та промислової безпеки 

України в Київській області 

та м. Києві  

26.03.15 Проведено на базі середньої загальноосвітньої школи 

№ 106 

25 Загальноміська акція «Моя 

вишиванка», присвячена річниці з 

дня народження  

Т. Шевченка; проведення конкурсу 

кращих фотографій  

Розпорядження управління 

ПО 

19.03.15 Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

Квітень 

26 Проведення апаратних нарад для 

директорів ПТНЗ 

Регламент роботи 

управління ПО 

06.04.15 

20.04.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 
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27.04.15 

27 Робоча нарада директорів ПТНЗ  Регламент роботи 

управління ПО 

15.04.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

28 Організація та проведення міських 

методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: 

 заступників директорів із 

навчально-виробничої роботи  

 заступників директорів із 

навчально-виховної роботи  

 заступників директорів із 

навчальної роботи  

План роботи ММС   

09.04.15 Проведено на базі Економіко-юридичного училища 

Київського університету туризму, економіки і права 

21.04.15 Проведено на базі ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище автомобільного транспорту та 

будівельної механізації» 

 23.04.15 Проведено на базі Київського професійного ліцею 

«Авіант» 

29 Організація та проведення 

місячника з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у ПТНЗ 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№ 563 

Квітень 2015 Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

30 Організація та проведення робочої 

наради із начальниками штабів 

цивільного захисту ПТНЗ м. Києва  

Лист УПО 29.04.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО у м. Києві 

31 Підбиття підсумків огляду-

конкурсу на кращу організацію 

правової освіти та виховання учнів 

ПТНЗ у 2014-2015 н. р. 

Наказ ДОНМС Квітень 2015 

 

Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

32 Організація та проведення ярмарку 

професій ПТНЗ, огляду-конкурсу 

технічної творчості учнів ПТНЗ 

Державна цільова програма 

розвитку ПТО на 2011-2015 

рр., постанова КМУ № 495 

від 13.04.2011 

07.04.15 Проведено на базі Київського палацу дітей та 

юнацтва 

33 Організація та проведення 

міського огляду-конкурсу на 

кращий кабінет предмета «Захист 

вітчизни» 

Розпорядження управління 

ПО 

Квітень 2015 Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

34 Громадський форум «Сучасний 

підхід до військово-патріотичного 

Розпорядження управління 

ПО 

16.04.15 Проведено на базі Меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років» 
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виховання і військово-патріотичної 

підготовки в навчальних закладах 

профтехосвіти України» 

Травень 

35 Проведення апаратних нарад  

 

Регламент роботи 

управління ПО 

04.05.15 

18.05.15 

25.05.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

36 Організація та проведення міських 

методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: директорів  

План роботи ММС 27.05.15 Проведено на базі ДНЗ «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва»  

37 Міський правознавчий конкурс 

серед учнів ПТНЗ «Правове лото 

«Права і обов’язки дітей та 

батьків» 

Розпорядження управління 

ПО 

14.05.15 Проведено на базі Київського вищого професійного 

училища залізничного транспорту  

38 Організація та проведення 

святкового концерту для ветеранів 

Великої Вітчизняної війни з нагоди 

70-річчя Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні  

Календар знаменних дат 08.05.15 Проведено на базі Київського вищого професійного 

училища швейного та перукарського мистецтва 

39 Організація та проведення 

міського конкурсу серед учнів 

ПТНЗ «Київський Вальс», 

присвячений Дню Києва 

Розпорядження управління 

ПО 

25.05.15 Проведено на базі Київського міського Будинку 

учителя 

Червень 

40 Проведення апаратних нарад  

 

Регламент роботи 

управління ПО 

08.06.15 

11.06.15 

22.06.15 

29.06.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

41 Робоча нарада для директорів 

ПТНЗ 

Регламент роботи 

управління ПО 

17.06.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

42 Завершення роботи Школи резерву 

керівних працівників ПТНЗ 

Розпорядження управління 

ПО 

09.06.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

43 Організація та проведення міських 

методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: заступників 

План роботи ММС 11.06.15 

 

Проведено на базі Навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України 
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директорів з навчально-виробничої 

роботи  

44 - Організація та проведення 

військово-спортивного свята, 

присвяченого Дню захисту дітей 

серед учнівських колективів 

професійно-технічних навчальних 

закладів столиці 

Розпорядження управління 

ПО 

04.06.15 Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

45 Проведення випускних вечорів у 

ПТНЗ 

Лист ДОНМС Остання декада 

місяця 

Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

Липень 

46 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи 

управління ПО 

06.07.15 

13.07.15 

20.07.15 

27.07.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

47 Робоча нарада для директорів 

ПТНЗ 

Регламент роботи 

управління ПО 

08.07.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

Серпень 

48 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи 

управління ПО 

03.08.15 

10.08.15 

17.08.15 

31.08.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

49 Робоча нарада для директорів 

ПТНЗ 

Регламент роботи 

управління ПО 

12.08.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

50 Організація та проведення 

Науково-практичної серпневої 

конференції педагогічних 

працівників ПТНЗ щодо підбиття 

підсумків роботи у 2014-2015 н.р. 

та перспектив розвитку 

профтехосвіти м. Києва на 2015-

2016 н. р. на базі Київського 

міського Будинку учителя 

Наказ МОНУ  Проведено на базі Київського міського Будинку 

учителя 

Вересень 

51 Проведення апаратних нарад Регламент роботи 07.09.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 



110 

 

 управління ПО 14.09.15 

21.09.15 

28.09.15 

ПТО в м. Києві 

52 Робоча нарада для директорів 

ПТНЗ 

Регламент роботи 

управління ПО 

09.09.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

53 Організація та проведення міських 

методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ:  

 заступників директорів з 

навчально-виховної роботи; 

 заступників директорів з 

навчальної роботи  

План роботи ММС 29.09.15 

 

Проведено на базі ДНЗ «Київський професійний 

електромеханічний ліцей» 

План роботи ММС 24.09.15 Проведено на базі ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва» 

54 Святкування Дня знань  Наказ МОНУ 01.09.15 Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

55 Проведення конференції ради 

учнівського самоврядування ПТНЗ 

м. Києва з підбиття підсумків 

роботи у 2014-2015 н.р. 

Регламент роботи 

управління ПО 

07.09.15 Проведено на базі ДНЗ «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва» 

56 Організація роботи Школи 

кадрового резерву керівних 

працівників ПТНЗ на 2015-2016 

н. р. 

Розпорядження управління 

ПО 

07.09.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

Жовтень 

57 Проведення апаратних нарад  

 

Регламент роботи 

управління ПО 

05.10.15 

12.10.15 

19.10.15 

26.10.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

58 Організація та проведення міських 

методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ:  

 директорів; 

 заступників директорів з 

навчально-виробничої 

роботи  

План роботи ММС  

14.10.15 

 

 

15.10.15 

Проведено на базі ДНЗ «Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. 

Києва» 

Проведено на базі Київського вищого професійного 

училища будівництва і архітектури  

59 Організація та проведення Наказ МОНУ від 01.08.2001 Жовтень Проведено на базі професійно-технічних навчальних 
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навчання з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності новопризначених 

керівних працівників ПТНЗ 

№ 563 закладів м. Києва 

60 Нарада з директорами та 

головними бухгалтерами ПТНЗ з 

питань формування бюджетних 

пропозицій на 2016 рік, складання 

квартальних звітів, використання 

кошторисів витрат та фінансового 

стану ПТНЗ 

Регламент роботи 

управління ПО, Закон 

України «Про державний 

бюджет» 

07.10.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

61 Організація та проведення робочої 

наради з начальниками штабів 

цивільного захисту ПТНЗ м. Києва 

Наказ МОНУ 

та ДОНМС 

 

28.10.15 Проведено на базі професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва 

62 Проведення робочих зустрічей із 

керівництвом ПТНЗ із формування 

плану державного замовлення на 

2016 рік 

Наказ МОНУ 

 

Жовтень Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

63 Організація та проведення 

культурно-масових заходів для 

працівників ПТНЗ м. Києва, 

присвячених святкуванню Дня 

працівника освіти 

Розпорядження управління 

ПО 

02.10.15 Проведено на базі Київського вищого професійного 

училища будівництва і архітектури 

64 Проведення організаційного 

навчально-практичного семінару 

для Школи резерву керівних 

працівників ПТНЗ 2015-2016 н. р. 

Розпорядження управління 

ПО 

07.10.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

65 Організація та проведення 

урочистих заходів до Дня 

захисника України 

Календар знаменних дат 13.10.15 Проведено на базі Меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років» 

66 Міський патріотичний захід до 71-ї 

річниці визволення України 

Календар знаменних дат 28.10.2015 Проведено на базі Вищого комерційного училища 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 

Листопад 

67 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи 

управління ПО 

02.11.15 

09.11.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 
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16.11.15 

23.11.15 

68 Робоча нарада директорів ПТНЗ Регламент роботи 

управління ПО 

18.11.15 

 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

69 Організація та проведення міських 

методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: 

 старших майстрів  

 заступників директорів з 

навчально-виховної роботи  

План роботи ММС   

10.11.15 Проведено на базі Київського вищого професійного 

училища залізничного транспорту  

24.11.15 Проведено на базі Київського вищого професійного 

училища будівництва і дизайну  

Грудень 

70 Проведення апаратних нарад 

 

Регламент роботи 

управління ПО 

07.12.15 

14.12.15 

21.12.15 

28.12.15 

Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

71 Організація та проведення міських 

методичних секцій керівного 

складу ПТНЗ: 

 директорів ПТНЗ  

 заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи  

План роботи ММС 

 

  

 23.12.15 

 

Проведено на базі Київського професійного ліцею 

будівництва та комунального господарства 

 24.12.15 

 

Проведено на базі Київського професійного 

будівельного ліцею 

72 Проведення робочої наради з 

директорами ПТНЗ та головними 

бухгалтерами з питань закінчення 

фінансового 2015 року та 

виконання кошторисів ПТНЗ 

Регламент роботи 

управління ПО, Закон 

України «Про державний 

бюджет» 

04.12.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 

73 Підготовка інформації про заходи 

із запобігання випадків тероризму, 

про виконання Програми 

поводження з побутовими 

відходами в м. Києві на 2010-2015 

рр., проведення акції «Пам’ятати. 

Відродити. Зберегти. 2009-2015 

Наказ МОНУ 

та розпорядження КМДА  

21.12.15 Проведено на базі навчально-методичного кабінету 

ПТО в м. Києві 
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рр.» 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Продовженя роботи з анкетування 

випускників ПТНЗ і роботодавців  

Лист МОНУ Січень 

 

Виконано  

Мариняко Г. М.  

2 Подання звітів ПТНЗ та зведеного 

звіту про навчально-виробниче 

обладнання і техніку за формою 

№ 9 (профтех) до МОНУ 

Наказ МОНУ від 

23.07.1999 № 264 

Згідно з графіком 

МОН України 

Виконано  

Зозуля В. П. 

 

3 Подання звіту про навчально-

виробничу діяльність ПТНЗ за II 

півріччя 2014 року до МОН 

України  

Наказ Держкомстату 

України від 02.08.2004 № 

464 

19.01.15 

 

Виконано  

Зозуля В. П. 

 

4 Розроблення, затвердження та 

погодження планів навчально-

виробничої діяльності ПТНЗ на I 

півріччя 2015 р. (ІІ-й семестр 

2014-2015 н.р.) 

Форма МОНУ 16.01.15 Виконано  

Зозуля В. П. 

 

5 Отримання інформації від ПТНЗ 

про організацію виробничого 

навчання та виробничої практики 

в умовах підприємства у ІІ 

семестрі 2014-2015 навчального 

року 

Наказ МОНУ від 

30.05.2006 № 419 

30.01.15 

 

Виконано  

Бойко Л. Л. 

 

6 Перевірка ведення журналів 

обліку теоретичного навчання 

груп І-ІІ курсів в ПТНЗ  

Наказ МОНУ 26.01.2011 

№ 59 

27-29.01.15 

 

Виконано  

Бойко Л. Л., Мариняко Г. М.  

7 Узагальнення та аналізування 

даних ПТНЗ та ГУ МВС України 

у м. Києві про стан 

Наказ МОНМСУ  

Від 20.01.2012 № 1/9-43 

30.01.15 

 

Виконано  

Слободницький О. С. 
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правопорушень, скоєних учнями 

протягом 2014 року 

8 Підготовка інформаційно-

аналітичного звіту про 

правовиховну роботу та роботу з 

профілактики правопорушень  

Наказ МОНМСУ  

від 20.01.2012 № 1/9-43 

30.01.15 

 

Виконано  

Слободницький О. С. 

 

9 Організація підготовки і 

проведення новорічних привітань 

дітей, які виховуються в 

інтернатних закладах  

План роботи ради 

учнівського 

самоврядування ПТНЗ 

01-15.01.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Слободницький О. С. 

 

10 Організація роботи ПТНЗ під час 

зимових канікул, у дні новорічних 

та Різдвяних свят 

Указ Президента України 

«Про заходи щодо 

проведення новорічних та 

Різдвяних свят для дітей» 

01-07.01.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Слободницький О. С., Бойко Л. Л., 

Мариняко Г. М., Зозуля В. П. 

 

11 Продовження роботи Школи 

резерву керівних працівників 

ПТНЗ 

Розпорядження 

управління ПО 

Січень Виконано  

Мусієнко Т. П., Слободницький О. С., Бойко Л. Л., 

Мариняко Г. М., Зозуля В. П. 

Лютий 

12 Проведення тематичного 

вивчення стану роботи 

Київського вищого професійного 

училища залізничного транспорту 

імені В. І. Кудряшова 

Розпорядження 

управління ПО 

17.02.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., 

Слободницький О. С., Зозуля В. П.  

13 Перевірка стану організації 

навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ  

Наказ МОНУ від 

30.05.2006  

№ 419 

Лютий 

 

Виконано  

Бойко Л. Л., Мариняко Г. М.  

14 Підготовка річної статистичної 

звітності (форма 1П-НПП (річна)  

Наказ Держкомстату 

України 12.07.10 № 266 

20.01.15 Виконано  

Зозуля В. П. 

15 Доведення кошторисів витрат 

ПТНЗ із розрахунками (лімітні 

довідки, плани асигнувань, 

додаток до плану асигнувань) 

Форма МОНУ Лютий Виконано  

Дзема М. О., Кухтюк Л. М., Безіна О. В. 
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16 Подання по кожному ПТНЗ 

узагальненого звіту про 

травматизм на виробництві Ф. № 

7 ТНВ (річна) 

Порядок розслідування 

нещасних випадків, що 

сталися під час навчально-

виховного процесу в 

ПТНЗ 

20.01.15 Виконано  

Зозуля В. П. 

 

17 Дослідження стану задоволення 

потреб в одержанні професійної 

та загальної середньої освіти 

учнів із числа дезадаптованої 

молоді, які навчалися у ПТНЗ 

м. Києва в порядку експерименту 

у 2010-2015 роках 

Наказ ДОНМС Лютий-червень 

 

Виконано  

Бойко Л. Л. 

 

18 Продовження роботи Школи 

резерву керівних працівників 

ПТНЗ 

Розпорядження 

управління ПО 

Лютий Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., 

Слободницький О. С., Зозуля В. П.  

19 Участь у роботі атестаційних 

комісій ПТНЗ з атестації 

педагогічних працівників у 2014-

2015 році  

Графік управління 

професійної освіти 

ДОНМС, Навчально-

методичного кабінету 

ПТО у м. Києві  

Лютий Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П.  

Березень 

20 Вивчення стану виконання 

законодавчих нормативно-

правових актів керівництвом та 

педагогічним колективом ДНЗ 

«Міжрегіональне вище 

професійне училище 

автомобільного транспорту та 

будівельної механізації»  

Розпорядження 

управління ПО 

10-30.01.15 

 

Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С.  

21 Проведення чергового навчання 

та перевірки знань із питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з керівним 

Наказ МОНУ від 

01.08.2001 № 563 

11.01.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Зозуля В. П. 
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складом, інженерами з охорони 

праці, викладачами охорони праці 

ПТНЗ на базі ДНЗ 

«Міжрегіональне вище 

професійне училище 

автомобільного транспорту та 

будівельної механізації» 

22 Подання замовлення на 

виготовлення документів про 

освіту для випускників 2015 року 

до управління ПТО; ДП 

«Інфоресурс» 

Наказ МОНУ від 

13.08.2007 № 737 

20.01.15 

 

 

Виконано  

Зозуля В. П. 

 

23 Продовження дослідження стану 

задоволення потреб в одержанні 

професійної та загальної 

середньої освіти учнів із числа 

дезадаптованої молоді, які 

навчалися в ПТНЗ м. Києва в 

порядку експерименту в 2010-

2015 роках 

Наказ ДОНМС Березень 

 

Виконано  

Бойко Л. Л. 

 

24 Продовження роботи Школи 

резерву керівних працівників 

ПТНЗ 

Розпорядження 

управління ПО 

Березень Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С.  

25 Проведення засідання 

атестаційної комісії ІІІ рівня із 

питань атестації педагогічних 

працівників ПТНЗ м. Києва  

Наказ МОНУ від 

06.10.2010 № 930 

10-27.01.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С.  

26 Проведення атестаційної 

експертизи ПТНЗ: 

- Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і архітектури  

Положення про атестацію 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 № 200 

Березень-червень Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П.  

27 Перевірка стану організації 

харчування учнів ПТНЗ 

Розпорядження 

Управління ПО 

Березень Виконано  

Слободницький О. С. 

28 Проведення семінару з питань Лист Управління ПО 26.03.15 Виконано  
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охорони праці, безпеки 

життєдіяльності для інженерів з 

охорони праці у професійно-

технічних навчальних закладах  

Мусієнко Т. П., Зозуля В. П. 

 

29 Організація заходів щодо 

реорганізації Київського 

професійного ліцею «Політехнік», 

Київського професійного ліцею 

«Авіант» та ДНЗ «Київський 

професійний електромеханічний 

ліцей» 

Наказ МОНУ  

№ 1241 від 31.10.2014 

року 

Березень Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С  

Квітень 

30 Проведення атестаційної 

експертизи ПТНЗ: 

- Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і архітектури  

Положення про атестацію 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 № 200 

Березень-червень Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С  

31 Вивчення стану виконання 

законодавчих нормативно-

правових актів керівництвом та 

педагогічним колективом 

Відокремленого структурного 

підрозділу Національного 

педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова «Вище 

професійне училище»    

Розпорядження 

управління ПО 

15-30.01.15 

 

Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С.  

32 Контроль за організацією та 

проведенням ДКА у ПТНЗ згідно 

з робочими навчальними планами  

Розпорядження 

управління ПО 

Квітень 

 

Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П. 

33 Організація і проведення 

місячника з охорони праці 

життєдіяльності у ПТНЗ 

Наказ МОНУ від 

01.08.2001 № 563 

Квітень Виконано  

Мусієнко Т. П., Зозуля В. П. 

34 Організація і проведення Дня 

цивільного захисту в ПТНЗ 

Розпорядження 

Управління ПО 

29.04.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 
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35 Продовження дослідження стану 

задоволення потреб в одержанні 

професійної та загальної 

середньої освіти учнів із числа 

дезадаптованої молоді, які 

навчалися у ПТНЗ м. Києва в 

порядку експерименту в 2010-

2015 роках 

Наказ ДОНМС Квітень 

 

Виконано  

Бойко Л. Л. 

36 Продовження роботи Школи 

резерву керівних працівників 

ПТНЗ 

Розпорядження 

управління ПО 

15.04.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

37 Організація заходів щодо 

реорганізації Київського 

професійного ліцею «Політехнік», 

Київського професійного ліцею 

«Авіант» та ДНЗ «Київський 

професійний електромеханічний 

ліцей» 

Наказ МОНУ  

№ 1241 від 31.10.2014 

року 

Березень Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

Травень 

38 Проведення атестаційної 

експертизи ПТНЗ: 

- Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і архітектури  

Положення про атестацію 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 № 200 

Березень-червень Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

39 Проведення перевірки журналів 

обліку теоретичного і 

виробничого навчання 

претендентів на отримання 

дипломів кваліфікованого 

робітника з відзнакою  

Наказ МОНУ від 

30.05.2006  

№ 419 

26-29.05.15 

 

Виконано  

Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля В. П. 

40 Організація підготовки 

оздоровлення учнів ПТНЗ у літній 

період 

Розпорядження 

управління ПО 

Протягом місяця Виконано  

Мусієнко Т. П., Слободницький О. С. 

Червень 

41 Розгляд матеріалів атестаційної Положення про атестацію Червень Виконано  
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експертизи Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і архітектури на 

засіданні секції РЕР 

ПТНЗ, постанова КМУ від 

12.02.1996 № 200 

 Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М. 

42 Контроль за проведенням 

Державної кваліфікаційної 

атестації випускників ПТНЗ 

Наказ МОНУ від 

30.05.2006 

 № 419 

15-30.06.15 

 

Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П. 

43 Підготовка підтвердження щодо 

виготовлення документів про 

освіту особливого зразка до ДП 

«Інфоресур» МОН України  

Наказ МОНУ від 

13.08.2007  

№ 737 

Червень Виконано  

Мусієнко Т. П., Зозуля В. П. 

44 Звіт за підсумками та підготовка 

розпорядчих документів щодо 

організації навчання 

дезадаптованої молоді на базі 

ПТНЗ м. Києва в 2015-2016 н.р. 

Наказ ДОНМС 25.06.15 Виконано  

Бойко Л. Л. 

45 Розробити і затвердити заходи 

щодо підготовки ПТНЗ до 

початку  нового 2015-2016 н. р. та 

осінньо-зимового періоду 

Наказ МОНУ 12.06.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

46 Проведення підсумкового 

семінару по завершенню роботи 

Школи резерву керівних 

працівників ПТНЗ  

Розпорядження 

управління ПО 

09.06.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

47 Організація працевлаштуванням 

випускників ПТНЗ із числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з 

обмеженими можливостями 

Наказ МОНУ до 30.06.15 

 

Виконано  

Мусієнко Т. П., Слободницький О. С. 

48 Підготовка заходів щодо 

оздоровлення учнів ПТНЗ у літній 

період  

Наказ ДОНМС Протягом місяця Виконано  

Мусієнко Т. П., Слободницький О. С. 

49 Затвердження робочих 

навчальних планів та програм 

ПТНЗ на 2015–2016 н.р. згідно з 

Наказ МОНУ від 

30.05.2006  

№ 419 

За окремим 

графіком 

до 26.06.15 

Виконано  

Мусієнко Т. П. 
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державними стандартами з 

конкретних професій та 

відповідно до Типової базисної 

структури 

50 Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів до 

серпневої конференції 

педагогічних працівників ПТНЗ 

 

Розпорядження 

управління ПО 

30.06.15 

 

Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

51 Припинення діяльності 

Київського професійного ліцею 

«Політехнік», Київського 

професійного ліцею «Авіант» та 

ДНЗ «Київський професійний 

електромеханічний ліцей» та 

створення центру ПТО 

Наказ МОНУ  

№ 1241 від 31.10.2014 

року 

30.06.15 Виконано  

Мусієнко Т. П. 

Липень 

52 Узагальнення оперативної 

інформації від ПТНЗ про стан 

працевлаштування випускників 

2015 року  

Лист МОНУ  13.07.15 Виконано  

Бойко Л. Л. 

53 Підготовка звітів ПТНЗ та 

узагальненого звіту з навчально-

виробничої діяльності за І 

півріччя 2015 р. у МОН України  

Наказ Держкомстату 

України від 02.08.2004 № 

484 

17.07.15 

 

Виконано  

Зозуля В. П. 

54 Моніторинг працевлаштування 

випускників ПТНЗ із числа дітей-

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

даних щодо прийому дітей 

визначеної категорії  

Розпорядження 

управління ПТО 

17.07.15 Виконано  

Слободницький О. С. 

55 Підготовка навчальних закладів 

до нового 2015-2016 н. р. і 

опалювального періоду 

(проведення ремонтних робіт) 

Наказ МОНУ Липень Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Зозуля В. П., 

Слободницький О. С. 
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56 Проведення консультаційної 

роботи щодо надання документів 

вступниками до ПТНЗ із числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

відповідно до чинного 

законодавства 

Розпорядження 

управління ПО 

Липень Виконано  

Слободницький О. С. 

57 Консультаційна робота з 

директорами та заступниками 

директорів з виховної роботи 

ПТНЗ з організації і проведення 

вступної компанії 

Регламент управління ПО Липень Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Зозуля В. П., 

Слободницький О. С. 

Серпень 

58 Погодження та затвердження  

педагогічного навантаження 

керівного складу ПТНЗ 

Наказ МОНУ від 

30.05.2006  

№ 419 

До 31.08.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

59 Перевірка готовності навчально-

матеріальної бази ПТНЗ до 

початку 2015-2016 н. р. (акти 

готовності)  

Наказ МОНУ До 28.08.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П. 

60 Узагальнення державної 

статистичної звітності за формою 

№ 1 (профтех) «Підсумки роботи 

ПТНЗ у 2014-2015 н. р.» 

Наказ Держкомстату 

України від 02.08.2004 № 

484 

17.08-04.09.15 Виконано  

Мариняко Г. М. 

61 Узагальнення інформації про 

виконання плану державного 

замовлення на підготовку 

робітничих кадрів та молодших 

спеціалістів у 2015 році  

Наказ МОНУ 28.08.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М. 

62 Узагальнення інформації про 

працевлаштування випускників 

ПТНЗ із числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, і дітей з обмеженими 

можливостями 

Наказ МОНУ 28.08.15 Виконано  

Слободницький О. С. 
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63 Консультаційна робота щодо 

надання документів вступниками 

до ПТНЗ із числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, відповідно до 

чинного законодавства 

Розпорядження 

управління ПО 

Липень 2015 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

Вересень 

64 Підготовка державного звіту за 

формою № 1-профтех про 

підсумки роботи ПТНЗ у 2014-

2015 н.р.  

Наказ Держкомстату 

України від 03.08.2004 № 

484 

11.09.15 

 

Виконано  

Кухтюк Л. М. 

65 Інформування про організацію 

виробничого навчання та 

виробничої практики учнів ПТНЗ 

в умовах виробництва у І семестрі 

2015-2016 н.р.  

Наказ МОНУ від 

30.05.2006 

 № 419 

Вересень Виконано  

Бойко Л. Л. 

66 Перевірка Поіменних книг з 

питань працевлаштування 

випускників ПТНЗ 2014-2015 н.р. 

Наказ МОНУ від 

30.05.2006  

№ 419 

28-30.09.15 Виконано  

Мариняко Г. М., Бойко Л. Л. 

67 Підготовка звітних даних про 

початок нового 2015-2016 н. р. 

Форми МОНУ До 11.09.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

68 Контроль за працевлаштуванням 

випускників ПТНЗ із числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з 

обмеженими можливостями 

Наказ МОНУ 07.09.15 Виконано  

Слободницький О. С. 

69 Підбиття підсумків оздоровлення 

учнів ПТНЗ у період літніх 

канікул і підготовка відповідної 

інформації ДОНМС і МОНУ 

Листи МОНУ і ДОНМС  В установлені 

МОН 

України терміни 

 

Виконано  

Слободницький О. С. 

70 Формування списків дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

навчаються в ПТНЗ м. Києва в 

Розпорядження 

управління ПО 

30.09.15 Виконано  

Слободницький О. С. 



123 

 

2015-2016 н. р. 

71 Організація харчування учнів 

ПТНЗ м. Києва в 2015-2016 н.р. 

Розпорядження 

управління ПО 

30.09.15 Виконано  

Слободницький О. С. 

72 Перевірка відповідності умов 

проживання учнів у гуртожитках 

санітарно-гігієнічним нормам 

(довідка) 

Розпорядження 

управління ПО 

Вересень-жовтень Виконано  

Слободницький О. С. 

73 Формування даних середньо-

строкового прогнозу набору учнів 

до ПТНЗ на 2016-2018 рр. 

Форми МОНУ До 14.09.15 Виконано  

Кухтюк Л. М. 

74 Організація роботи Школи 

резерву керівних працівників 

ПТНЗ на 2015-2016 н. р. 

Розпорядження 

управління ПО 

16.09.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

75 Організація та проведення 

засідання секції профтехосвіти 

Київської міської РЕР з 

ліцензування та атестації 

навчальних закладів  

Регламент управління ПО Вересень 2015 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М. 

Жовтень 

76 Аналіз стану комплектування 

навчальних груп у ПТНЗ 2015-

2016 навчальному році 

Наказ МОНУ  від 

30.05.2006  

№ 419 

07.10.15 

 

Виконано  

Мариняко Г. М., Бойко Л. Л. 

77 Підготовка проектів розпорядчих 

документів щодо проведення 

ДКА у 2015-2016 н.р. 

Наказ МОНУ від 

30.05.2006  

№ 419 

23.10.15 Виконано  

Бойко Л. Л.  

78 Вивчення стану організації 

проведення уроків виробничого 

навчання в навчальних 

майстернях ПТНЗ  

Наказ МОНУ від 

30.05.2006  

№ 419 

19-23.10.15 Виконано  

Мариняко Г. М., Бойко Л. Л. 

79 Надання зведеної інформації про 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що 

навчаються в ПТНЗ, до 

відповідних підрозділів КМДА  

Форми ДОНМС 05.10.15 Виконано  

Слободницький О. С. 

80 Аналізування контингенту учнів Розпорядження Протягом місяця Виконано  
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ПТНЗ в 2015-2016 н. р. управління ПО Слободницький О. С. 

81 Аналізування контингенту учнів з 

числа дезадаптованої молоді та 

молоді з обмеженнями 

можливостями в ПТНЗ у 2015-

2016 н. р. 

Наказ МОНУ 

та ДОНМС 

 

07.10.15 Виконано  

Бойко Л. Л., Слободницький О. С. 

82 Узагальнення інформації про 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що 

навчаються в ПТНЗ  

Форми ДОНМС 

 

07.10.15 Виконано  

Слободницький О. С. 

83 Організація і проведення 

навчання з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності 

новопризначених керівних 

працівників ПТНЗ 

Розпорядження 

управління ПО 

 

Жовтень Виконано  

Мусієнко Т. П., Зозуля В. П. 

84 Проведення робочих зустрічей із 

керівництвом ПТНЗ по 

формуванню плану Державного 

замовлення на 2016 рік  

Наказ МОНУ  За графіком Виконано  

Мусієнко Т. П., Дзема М. О. 

85 Забезпечення підготовки систем 

опалення та власних котелень 

ПТНЗ до опалювального сезону 

(отримання форми Е-8) 

Розпорядження 

управління ПО 

 

Жовтень Виконано  

Мусієнко Т. П., Зозуля В. П. 

86 Підготовка та затвердження 

пропозицій для КМДА щодо 

формування плану державного 

замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітничих кадрів 

у 2016 році та надання матеріалів 

МОНУ 

Листи МОНУ та ДОНМС  До 31.10.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Дзема М. О. 

Листопад 

87 Вивчення стану виконання 

законодавчих нормативно-

правових актів керівництвом та 

педагогічним колективом 

Графік перевірок 09-27.11.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 
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Київського професійного 

енергетичного ліцею  

88 Підготовка інформації про 

випускників ПТНЗ із числа дітей-

інвалідів для КМЦСПТРІ 

Лист ДОНМС 27.11.15 Виконано  

Слободницький О. С. 

89 

Підготовка інформації до 

ДОНМС щодо навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 

в ПТНЗ 

Листи ДОНМС 30.11.15 Виконано  

Слободницький О. С. 

90 Продовження роботи Школи 

резерву керівних працівників 

ПТНЗ 

Розпорядження 

управління ПО 

Листопад Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М., Бойко Л. Л., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

Грудень 

91 Організація роботи з проведення 

моніторингових досліджень у 

ПТНЗ із питань 

працевлаштування випускників 

2015 року  

Листи МОНУ 18.12.15 Виконано  

Мариняко Г. М. 

92 Надання звітів про роботу 

управління професійної освіти 

щодо реалізації заходів програми 

«Освіта Києва. 2012-2016 рр.» 

Форми ДОНМС До 18.12.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М. 

93 Проведення тематичного 

вивчення стану роботи 

Київського професійного коледжу 

з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою 

Розпорядження 

управління ПО 

17.12.15 Виконано  

Мусієнко Т. П., Бойко Л. Л., Мариняко Г. М., Зозуля 

В. П., Слободницький О. С. 

94 Підготовка листів до управлінь 

соціального захисту щодо 

відпочинку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, під час зимових 

канікул  

Листи ДОНМС До 18.12.15 Виконано  

Слободницький О. С. 



126 

 

95 Проведення засідання секції 

профтехосвіти Київської міської 

РЕР з ліцензування та атестації 

навчальних закладів  

Регламент управління ПО Грудень 2015 Виконано  

Мусієнко Т. П., Мариняко Г. М. 

 

ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ТА ЗМІСТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОСВІТИ 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

 

№  

Назва заходу 

На виконання якого  

Нормативно-правового 

акта проводиться 

Термін 

виконання 

Інформація про виконання 

Січень 

1  Нарада зі спеціалістами районних 

управлінь освіти на тему: «Посилення 

контролю за виконанням вимог щодо 

ведення та оформлення облікової 

документації з питань охорони праці» 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№563  

Наказ МОНУ від 20.11.2006 

№782 

Протягом 

місяця 

Нараду проведено 06.02.15 

Березень 

2  Тематичний міський семінар-практикум зі 

спеціалістами районних управлінь освіти з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності на базі Оболонського 

району  

Наказ МОНУ від 18.04.2006 

№304 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№563  

Протягом 

місяця 

Проведено семінар на базі Оболонського 

району в СШ № 244 

Квітень 

3  Міська нарада зі спеціалістами районних 

управлінь освіти на тему: «Про 

дотримання вимог чинного законодавства 

з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки в навчальних закладах» 

Закони України «Про 

охорону праці», Закони 

України «Про дорожній рух»,  

Кодекс цивільного захисту 

України від 01.07.2013, наказ 

МОНУ від 01.08.2001 №563  

Протягом 

місяця 

Нараду проведено 30.04.15 

4  Проведення Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

 

Спільний наказ МНСУ, 

МОНМСУ, Державної 

інспекції техногенної безпеки 

20-26 Проведено Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності з 20 по 26 квітня 2015 року 
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України від 25.04.2012 № 

721/519/92  

5  Заходи щодо підготовки і проведення Дня 

довкілля  

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

25 квітня 2015 року проведено 

загальноміський суботник — День Довкілля 

Червень 

6  Нарада зі спеціалістами районних 

управлінь освіти на тему: «Контроль за 

станом роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в дитячих таборах 

відпочинку з денним перебуванням на базі 

навчальних закладів» 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№563  

Протягом 

місяця 

Нараду проведено 12.06.15 

Серпень 

7  Нарада зі спеціалістами районних 

управлінь освіти на тему: «Про готовність 

закладів освіти до нового 2015-2016 

навчального року з питань охорони праці» 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 

№563  

Протягом 

місяця 

Нараду проведено 14.08.15 

Вересень 

8  Проведення Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

 

Міська цільова програми 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Спільний наказ МНСУ, 

МОНМСУ, Державної 

інспекції техногенної безпеки 

України від 25.04.2012 № 

721/519/92  

07-13 Проведено Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності з 07 по 13 вересня 2015 року 

Жовтень 

9  Тематичний міський семінар-практикум зі 

спеціалістами районних управлінь освіти з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності  

Наказ МОНУ від 18.04.2006 

№ 304, 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Проведено семінар на базі Дніпровського 

району в НВК № 141 «ОРТ» 

10  Заходи щодо підготовки і проведення 

осіннього місячника 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

 

Листопад 

11  Нарада зі спеціалістами районних 

управлінь освіти на тему: «Підготовка 

Постанови КМУ від 

30.11.2011 № 1232, від 

Протягом 

місяця 

Нараду проведено 20.11.15 
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звітів із безпеки життєдіяльності за 2015 

рік» 

22.03.2001 № 270, 

наказ МОНУ від 30.08.2001 

№616, наказ Державного 

комітету статистики України 

від 02.11.2012 № 449 

Грудень 

12  Проведення Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011–2015 

рр.», спільний наказ МНСУ, 

МОНМСУ, Державної 

інспекції техногенної безпеки 

України від 25.04.2012 № 

721/519/92  

14-20 Проведення Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності з 14 по 20 грудня 2015 року 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

п/п 

Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового акта 

проводиться 

Термін 

виконання 

Інформація про виконання 

1  Контроль за виконанням розпорядження 

«Про підготовку навчальних закладів м. 

Києва до початку 2015-2016 н. р.» 

 

Розпорядження КМДА  
Постійно Під час підготовки до нового 2015-2016 н. 

р.відремонтовано 144 дахи, 39 фасадів, 

замінено вікна в 181 навчальному закладі, 

проведено обслуговування 948 модульних 

індивідуальних теплових пунктів, повірено 

276 теплових лічильників. Навчальні заклади  

м. своєчасно розпочали свою роботу 

2  Аналіз стану виконання Програми 

соціально-економічного розвитку м. Києва 

на 2015 рік 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Києва 

на 2015 рік 

Постійно Проаналізовано стан виконання Програми 

соціально-економічного розвитку м. Києва на 

2015 рік 

3  Контроль за отриманням навчальними 

закладами держаних актів на право 

постійного користування земельними 

 Постійно Відсутнє фінансування 
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ділянками  

4  Проведення нарад із керівниками 

інженерних груп управлінь освіти 

районних у місті Києві державних 

адміністрацій 

Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти  

Щомісяця Наради з керівниками інженерних груп 

районних управлінь освіти проводились за 

потреби 

5  Підготовка статистичного звіту про 

використання паливно-мастильних 

матеріалів (форма 4-МТП) 

 Щомісяця, 

річний 

Надано звіт на 01 число кожного місяця, 

Надано звіт 23.01.15 

6  Підготовка статистичного звіту про 

результати використання палива, 

теплоенергії та електроенергії  

(форма 11-МТП) 

 Річний Надано звіт 23.01.15 

7  Підготовка статистичного звіту за 2014 рік 

про постачання теплоенергії (форма №-1 

теп)  

 Річний Надано звіт 20.01.15 

8  Підготовка статистичного звіту за 2014 рік 

про роботу автотранспорту (форма № 2-тр) 

 Річний Надано звіт 23.01.15 

9  Підготовка статистичного звіту про 

травматизм на виробництві (форма. № 7-

ТНВ) 

Закон України «Про охорону 

праці», постанова КМУ від 

30.11.2011  

№ 1232, наказ Державного 

комітету статистики України 

від 02.11.2012 № 449 

Річний Надано звіт 26.01.15 № 063-353 

10  Підготовка статистичного звіту про 

травматизм під час навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах за формою 

НВ 

Наказ МОНУ від 30.08.2001 № 

616  

Річний Надано звіт 26.01.15 № 063-353 

11  Звіт МОНУ про виконання Комплексних 

заходів із пожежної безпеки  

Постанова КМУ від 27.06.2012  

№ 590, наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288 

Річний Надано звіт 26.01.15 № 063-353 

12  Звіт МОНУ про виконання Плану 

першочергових заходів із профілактики 

травматизму невиробничого характеру 

Розпорядження КМУ від 

08.11.2007 № 980-р, наказ 

МОНУ від 22.01.2008 № 20 

Річний Надано звіт 24.12.14 № 063-7906 

13  Підготовка статистичного звіту МОНУ про 

травматизм у побуті зі смертельним 

Постанова КМУ 22.03.2001 № 

270, наказ МОНУ від 

Щокварталь

но, річний 

Надано звіт 26.01.15 № 063-353, 08.04.15 № 

063-2487, 03.07.15 № 063-5062, 01.10.15 № 
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наслідком серед вихованців, учнів  

м. Києва  

30.08.2001 № 616  063-8089 

14  Підготовка статистичного звіту МОНУ про 

пожежі в закладах освіти м. Києва 

Кодекс цивільного захисту 

України від 01.07.2013, 

постанова КМУ від 27.06.2012 

№590, наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288, 

Щокварталь

но, річний 

Надано звіт 26.01.15 № 063-353, 08.04.15 № 

063-2487, 03.07.15 № 063-5062, 01.10.15 № 

063-8089 

15  Підготовка звіту МОНУ про дорожньо-

транспортні пригоди з вини водіїв 

автотранспортних засобів, 

підпорядкованих закладам освіти  

Закон України «Про дорожній 

рух», лист МОНУ від 

03.12.2013 №1/9-855 

Щокварталь

но, річний 

Надано звіт 26.01.15 № 063-353, 08.04.15 № 

063-2487, 03.07.15 № 063-5062, 01.10.15 № 

063-8089 

16  Розгляд  листів, скарг, звернень громадян, 

депутатських запитів, робота з 

нормативними документами 

Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти  

Постійно Проводилися розгляд листів, скарг, звернень 

громадян, депутатських запитів, робота з 

нормативними документами 

17  Розгляд та погодження планових завдань 

на будівництво і реконструкцію установ 

освіти 

Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти  

Постійно Планові завдання на будівництво та 

реконструкцію опрацьовувались та 

погоджувались у робочому порядку 

18  Моніторинг та звітування МОНУ, КМДА 

щодо стану мереж елекро-, тепло-, водо- та 

газопостання та дотримання 

температурного режиму в навчальних 

закладах 

 У період 

опалювальн

ого сезону 

Для забезпечення безперебійної роботи 

закладів освіти в осінньо-зимовий період 

проводився щоденний моніторинг стану мереж 

тепло-, електро-, водопостачання та 

температурного режиму в приміщеннях 

навчальних закладів (відповідна інформація 

щоденно надавалась до Київської міської 

державної адміністрації) 

19  Підготовка інформації для поновлення 

сторінки на сайті Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

 Постійно Інформація для поновлення сторінки на сайті 

надавалась до координаційного центру 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Січень 

20  Підготовка статистичних звітів за 2014 рік  Наказ МОНУ від 22.01.2008 № 

20, наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288, наказ 

Державного комітету 

статистики України від 

02.11.2012 № 449, лист МОНУ 

До 30 

 

Надано звіт 26.01.15 № 063-353 
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від 03.12.2013 №1/9-855 

21  Підготовка статистичного звіту про 

використання паливно-мастильних 

матеріалів (форма 4-МТП) 

 До 28 Надано звіт 23.01.15 

22  Підготовка статистичного звіту про 

результати використання палива, 

теплоенергії та електроенергії  

(форма 11-МТП) 

 До 28 Надано звіт 23.01.15 

23  Підготовка статистичного звіту за 2013 рік 

про постачання теплоенергії (форма №-1 

теп) 

 До 20 Надано звіт 20.01.15 

Лютий 

24  Підготовка статистичного звіту за 2014 рік 

про роботу автотранспорту (форма № 2-тр) 

 До 9 Надано звіт 23.01.15 

25  Аналізування стану роботи закладів освіти  

м. з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності за підсумками 2014 року 

 

Закони України «Про охорону 

праці», Кодекс цивільного 

захисту України від 01.07.2013 

«Про дорожній рух», наказ 

МОНУ від 01.08.2001 № 563  

До 20 Проаналізовано та видано наказ «Про стан 

роботи закладів освіти  м. з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності за підсумками 2014 

року» від 02.02.15 № 25 

26  Підготовка планових показників із 

проведення весняного двомісячника з 

благоустрою 

Розпорядження КМДА До 28 Надано пропозиції до проекту розпорядження 

КМДА «Про проведення весняного 

двомісячника з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану  м. у 2015 році»  

Березень 

27  Проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану  м.  

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Відповідно до розпорядження КМДА від 

16.03.15 № 225 у період з 16.03-08.05.15 у 

навчальних закладах  м. проведено весняний 

двомісячник з благоустрою 

28  Розробка загальноміських програм  До 28 Прийнято участь в опрацюванні проекту «Про 

виконання робіт з розробки проектно-

кошторисної документації та будівельно-

монтажних робіт з термосанації будівель 

бюджетної сфери» 

Квітень 

29  Підготовка інформації Департаменту Розпорядження КМДА До 15 Відповідно до розпорядження КМДА від 
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житлово-комунальної інфраструктури про 

завершення опалювального сезону 2014-

2015 н. р. у навчальних закладах 

07.04.15 № 319 «Про завершення 

опалювального сезону в місті Києві» станом на 

15.04.15 у навчальних закладах відключення 

опалення 

 

30  Підготовка звітів за квартал МОНУ Розпорядження КМУ від 

08.11.2007 № 980-р, наказ 

МОНУ від 30.08.2001 № 616, 

наказ МОНУ від 22.01.2008 № 

20, наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288 

До 17 Надано звіт 08.04.15 № 063-2487 

31  Проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану  м.  

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Відповідно до розпорядження КМДА від 

16.03.2015 № 225 у період з 16.03-08.05.15 у 

навчальних закладах  м. проведено весняний 

двомісячник з благоустрою 

Травень 

32  Збір та узагальнення матеріалів щодо 

виконання запланованих заходів весняного 

двомісячника з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану  м.  

Розпорядження КМДА 

 

 

До 15 Надано звіт про виконання планових 

показників реалізації заходів весняного 

двомісячника 08.05.15 

33  Надання оперативної інформації МОНУ 

щодо закінчення 2014-2015 н. р. 

Форма МОНУ До 31 Надано оперативну інформацію МОНУ про 

закінчення 2014-2015 н. р. 

Червень 

34  Участь у перевірці щодо готовності 

закладів освіти до нового 2015-2016 

навчального року 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Прийнято участь у перевірці навчальних 

закладів до нового 2015-2016 н. р. 

Липень 

35  Підготовка звітів МОНУ за І півріччя 2015 

року  

Розпорядження КМУ від 

08.11.2007 № 980-р, 

наказ МОНУ від 30.08.2001 № 

616, наказ МОНУ від 

22.01.2008 № 20, наказ 

МОНМСУ від 19.11.2012  

№ 1288, форми МОНУ 

До 15 Надано звіт 03.07.15 № 063-5062 
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36  Аналіз стану готовності навчальних 

закладів до роботи в новому 2015-2016 н. 

р.  

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Проведено моніторинг готовності навчальних 

закладів  м. до нового 2015-2016 н. р. 

Серпень 

37  Підготовка планових показників із 

проведення осіннього місячника з 

благоустрою 

Розпорядження КМДА До 15 Надано пропозиції до проекту розпорядження 

КМДА «Про проведення осіннього місячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану  м. у 2015 році» 

38  Контроль за виконанням заходів щодо 

підготовки міських установ та закладів 

освіти до роботи в осінньо-зимовий період  

Розпорядження КМДА 

 

 

До 20 Проведено моніторинг готовності міських 

установ та закладів освіти до роботи в осінньо-

зимовий період 2015-2016 рр. 

39  Аналізування стану готовності навчальних 

закладів до роботи у новому 2015-2016 н. 

р. 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Проведено моніторинг готовності навчальних 

закладів  м. до нового 2015-2016 н. р. 

Вересень 

40  Аналізування стану виконання заходів 

щодо підготовки навчальних закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період  

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Проведено моніторинг готовності навчальних 

закладів  м. до нового 2015-2016 н. р. 

Жовтень 

41  Підготовка звітів МОНУ за 9 місяців 2015 

року  

Розпорядження КМУ від 

08.11.2007 № 980-р, 

наказ МОНУ від 30.08.2001 № 

616, 

наказ МОНУ від 22.01.2008 № 

20, наказ МОНМСУ від 

19.11.2012 № 1288, форми 

МОНУ 

До 16 Надано звіт 01.10.15 № 063-8089 

42  Збір та узагальнення інформації щодо 

проведення осіннього місячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану  м. 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Надано звіт про виконання планових 

показників реалізації заходів осіннього 

місячника 28.10.15 

Листопад 

43  Розгляд та погодження пропозицій 

районних у місті Києві державних 

адміністрацій до проекту Програми 

Розпорядження КМДА Протягом 

місяця 

Опрацьовано пропозиції районних РДА для 

внесення їх до проекту Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва 



134 

 

економічного і соціального розвитку м. 

Києва на 2016 рік по галузі «Освіта» 

на 2016 рік по галузі «Освіта» 

Грудень 

44  Звіт про роботу відділу розвитку та змісту 

інфраструктури освіти за 2015 рік  

Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти 

До 12 Підготовлено звіт про роботу відділу розвитку 

та змісту інфраструктури освіти за 2015 рік 

45  Підготовка плану роботи на 2016 рік Положення про відділ 

розвитку та змісту 

інфраструктури освіти 

До 20 Підготовлено план роботи на 2016 рік 

 

ВІДДІЛ НАУКИ, МІЖНАРОДНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

  

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-

правового акта 

проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Участь у засіданні Ради ректорів 

Київського вузівського центру, 

визначення напрямів співробітництва на 

2015 р.  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

До 20 Взято участь у засіданні Ради ректорів Київського 

вузівського центру, визначено напрями 

співробітництва на 2015 р. відповідно до 

запрошення 

2 Організація та проведення засідання 

Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації  

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця 

 

 

Організовано та проведено засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації  

Лютий 

3 Прийом делегації вчителів німецької 

мови з м. Мюнхен (ФРН) у м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

14-21  У межах Угоди про партнерство у сфері освіти 

між Києвом (Україна) та Мюнхеном (ФРН) від 21 

жовтня 2009 року з 14 по 21 лютого 2015 року 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту  м. 

Києва та освітяни столиці забезпечили 
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організацію стажування вчителів з  м. Мюнхен. 

Проведені спільні інформаційно-навчальні заходи 

для освітян Києва і Мюнхена сприяли 

підвищенню рівня професіоналізму учасників 

програми, обміну та зміцненню міжнародного 

співробітництва між  м.ми 

4 Проведення установчого семінару з 

представниками Європейської комісії 

щодо створення та діяльності євроклубів  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

25 Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

спільно з представниками Європейської комісії 

провів установчий семінар щодо створення та 

діяльності євроклубів у місті Києві.  

Учасниками семінару обговорювалися питання 

щодо розробки проекту типового положення про 

шкільний євроклуб 

Березень 

5 Організація Фестивалю асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО «Пізнаючи Шевченка, 

світ пізнає Україну». Підведення 

підсумків регіональних, всеукраїнських 

та міжнародних проектів, приурочених 

до Дня народження Тараса Шевченка  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

Протягом місяця Підбито підсумки регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних проектів, приурочених до Дня 

народження Тараса Шевченка.  

Презентаційні матеріали про участь у проектах 

шкіл ЮНЕСКО розміщені на сайті ДОіНМС 

6 Реалізація Національного проекту 

«Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках 

молоді: знати, зберігати, діяти» (спільно з 

Національним Києво-Печерським 

історико-культурним заповідником) 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

30 Протягом жовтня 2014 — березня 2015 року 

школи ЮНЕСКО спільно з Національним Києво-

Печерським історико-культурним заповідником 

реалізували Національний проект 

«Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді: 

знати, зберігати, діяти». 

30 березня 2015 року на базі Університету 

«КРОК» відбулася підсумкова наукова 

конференція 

7 Організація та проведення засідання 

Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації  

Постанова КМУ від 

07.08.2007  

№ 1019  

Протягом місяця Організовано та проведено засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації 

Квітень 

8 Організація та проведення ХІІ Міська цільова 14 травня 14 травня 2015 року у приміщенні Київського 
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Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Діалог держав: партнерство в освіті» під 

гаслом «Київський форум дружби: 

Україна-Світ» 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

університету імені Бориса Грінченка відбувся ХІІ 

загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог 

держав: партнерство в освіті», приурочений до 

Дня Європи. Конкурс проходив під гаслом 

«Київський форум дружби: Україна — Світ». 

У конкурсі взяли участь понад 600 учасників, були 

запрошені поважні гості та члени журі: 

представники посольств, міжнародних 

громадських організацій, вищих навчальних 

закладів.  

Журі визначили переможцями конкурсу-

фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті» : 

 І місце — гімназія № 315 Дарницького 

району (Італія); 

 ІІ місце — Міжнародна школа «Меридіан» 

(Туреччина); 

 ІІІ місце — ліцей № 293 Деснянського 

району (Болгарія) 

9 Прийом делегації освітян м. Мінськ 

(Білорусь) у м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

- У зв’язку зі складним політичним та соціально-

економічним становищем в Україні прийом 

делегації освітян м. Мінськ (Білорусь) у м. Києві 

не відбувся 

10 Проведення Фестивалю громадських 

ініціатив столичних шкіл — учасників 

проектів ПАШ ЮНЕСКО та ГАШ 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

2 Проведено зустріч столичних шкіл — учасників 

проектів ПАШ ЮНЕСКО і ГАШ, на якій 

обговорювалися запропоновані школами 

громадські ініціативи, що реалізовувалися 

протягом 2015 року 

11 Організація та проведення засідання 

Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації  

Постанова КМУ від 

07.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця  Організовано та проведено засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації  

Травень 

12 Організація та проведення науково-

методичного семінару «Діяльність 

осередків дружби та євроклубів як 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

21 Проведено науково-методичний семінар, на якому 

учасники осередків дружби та євроклубів 

презентували проекти та громадські ініціативи, що 
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приклад успішно реалізованих ініціатив»  були реалізовані протягом року  

13 Урочисті збори з нагоди Дня науки. 

Нагородження кращих науковців та 

науково-педагогічних працівників  м. 

Києва  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

19 У зв’язку зі складним соціально-економічним 

становищем в Україні нагородження кращих 

науковців та науково-педагогічних працівників  м. 

Києва не відбулося. 

14 Участь у заходах, присвячених Дню 

Європи 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

Протягом місяця Навчальні заклади м. Києва протягом травня 

провели більше 300 заходів, приурочених до Дня 

Європи 

Червень 

15 Прийом делегації освітян м. Варшава 

(Польща) у м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

- У зв’язку зі складним політичним та соціально-

економічним становищем в Україні прийом 

делегації освітян м. Варшави (Польща) у м. Києві 

не відбувся 

16 Організація та проведення засідання 

Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації  

Постанова КМУ від 

07.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця  Організовано та проведено засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації  

Серпень 

17 Проведення наради-семінару зі 

спеціалістами управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій 

щодо розширення партнерських 

стосунків у сфері освіти на 2015-2016 н. 

р. 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

26 Проведено нараду-семінар зі спеціалістами 

управлінь освіти районних у місті Києві 

державних адміністрацій щодо розширення 

партнерських стосунків у сфері освіти на 2015-

2016 н. р. 

18 Організація та проведення засідання 

Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації  

Постанова КМУ від 

07.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця  Організовано та проведено засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації  

Вересень 

19 Проведення Конгресу Юних Послів 

Миру, приуроченого до Міжнародного 

дня миру 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

18 листопада 

2015 року 

У Київському міському Будинку вчителя відбувся 

ІІ Конгрес юних посланців миру «Всім миром — 

за мир!!! 2015». 

У Конгресі взяли участь Посли миру, 

представники міжнародних організацій, 

державних установ, київські освітяни, школярі та 

їх батьки. 
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Учасники громадського руху «Діти — посли 

миру» представили свої звіти про діяльність та 

проекти, які вони впроваджували у своїх школах 

протягом року 

20 Організація відрядження делегації 

освітян м. Києва до м. Стамбул 

(Туреччина)  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

- У зв’язку зі складним політичним та соціально-

економічним становищем в Україні відрядження 

делегації освітян м. Києва до м. Стамбул 

(Туреччина) не відбулося 

21 Реалізація спільного проекту з 

Національним ботанічним садом імені 

академіка О. Фоміна «Чисте довкілля. 

Зелена лабораторія  м.» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»  

30 Протягом 2014-2015 року спільно з Національним 

ботанічним садом імені академіка О. Фоміна 

школи ЮНЕСКО реалізовували проект «Чисте 

довкілля. Зелена лабораторія  м.». Учасники 

проекту презентували «Сад каміння», відкрили 

ділянку Тибету, займалися озелененням  м. Києва 

рослинами, що очищають повітря 

Жовтень 

22 Відрядження делегації вчителів німецької 

мови спеціалізованих шкіл м. Києва до м. 

Мюнхен (ФРН) 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

- У зв’язку зі складним політичним та соціально-

економічним становищем в Україні відрядження 

делегації вчителів німецької мови м. Києва до м. 

Мюнхен (ФРН) не відбулося 

23 Проведення міжнародного семінару для 

вчителів з української діаспори «Освітні 

діалоги та українознавчі студії» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

- У зв’язку зі складним політичним та соціально-

економічним становищем в Україні міжнародний 

семінар для вчителів з української діаспори 

«Освітні діалоги та українознавчі студії» не 

відбувся 

24 Організація та проведення засідання 

Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації  

Постанова КМУ від 

07.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця  Організовано та проведено засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації  

Листопад 

25 Урочисте засідання Студентської ради м. 

Києва з нагоди Дня студента 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

До 20 Відбулося засідання Студентської ради м. Києва з 

нагоди Дня студента (Київський міський будинок 

учителя) 

26 Організація та проведення ІV Міської 

конференції асоційованих шкіл 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Протягом місяця У 35 школах ЮНЕСКО відбулося 38 заходів, 

приурочених до Міжнародного дня толерантності.  
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ЮНЕСКО, приуроченої до 

Міжнародного дня толерантності 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

27 Організація та проведення засідання 

Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації  

Постанова КМУ від 

07.08.07  

№ 1019   

Протягом місяця  Організовано та проведено засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації 

Грудень 

28 Підведення підсумків регіонального 

проекту «Крок назустріч — 2» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

8-9 липня  

2015 року 

У межах реалізації проекту «Ініціатива захисту 

прав та представлення інтересів місцевого 

самоврядування» (проект «ДІАЛОГ») та 

регіонального проекту «Крок назустріч — 2» 8-9 

липня 2015 року в місті Києві відбувся навчальний 

візит представників органів місцевого 

самоврядування міст — членів Асоціації міст 

України 

29 Організація та проведення засідання 

Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації  

Постанова КМУ від 

07.08.2007 № 1019   

Протягом місяця  Організовано та проведено засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-

правового акта 

проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Узагальнення інформації про інтеграцію 

в українське суспільство ромської 

національної меншини  

Розпорядження КМУ 

від 11.09.13 № 701-р  

 28 Узагальнено інформацію про інтеграцію в 

українське суспільство ромської національної 

меншини 

2 Узагальнення інформації про міжнародне 

партнерство загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Узагальнено інформацію управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій 

про міжнародне партнерство в загальноосвітніх 

навчальних закладах м. Києва 

3 Підготовка документального супроводу Постанова КМУ від Протягом місяця Підготовлено: порядок денний, протокол 
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засідання Київської міської регіональної 

експертної ради з питань ліцензування та 

атестації  

08.08.07  

№ 1019  

засідання КМРЕР, наказ про ліцензування, друк 

ліцензій на бланках єдиного зразка, звіти, базу 

даних про видані ліцензії  

Лютий 

4 Участь у засіданні комісії з відбору та 

висування кандидатів від м. Києва на 

присудження Премії Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення молоді в 

розбудові України серед студентів вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації м. Києва 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

21.11.07 № 1333  

До 20 Взято участь у засіданні комісії з відбору та 

висування кандидатів від  м. Києва на 

присудження Премії Кабінету Міністрів України 

за особливі досягнення молоді у розбудові 

України серед студентів вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Києва 

Березень 

5 Забезпечення участі у семінарі для 

директорів вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації м. Києва з питань 

організації та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2015 році 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

До 30 Забезпечено участь у семінарі для директорів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

м. Києва з питань організації та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році 

 

6 Підготовка документального супроводу 

засідання Київської міської регіональної 

експертної ради з питань ліцензування та 

атестації  

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця Підготовлено: порядок денний, протокол 

засідання КМРЕР, наказ про ліцензування, друк 

ліцензій на бланках єдиного зразка, звіти, базу 

даних про видані ліцензії 

Квітень 

7 Участь у засіданні Ради ректорів 

Київського вузівського центру. 

Обговорення питань щодо проведення 

вступної кампанії до вищих навчальних 

закладів у 2015 році 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

До 30 Взято участь у засіданні Ради ректорів Київського 

вузівського центру. Обговорення питань щодо 

проведення вступної кампанії до вищих 

навчальних закладів у 2015 році відповідно до 

запрошення 

8 Підготовка документального супроводу 

засідання Київської міської регіональної 

експертної ради з питань ліцензування та 

атестації  

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця Підготовлено: порядок денний, протокол 

засідання КМРЕР, наказ про ліцензування, друк 

ліцензій на бланках єдиного зразка, звіти, базу 

даних про видані ліцензії 

Травень 

9 Підготовка документів для нагородження 

кращих науковців та науково-

педагогічних працівників м. Києва з 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

До 20 У зв’язку зі складним соціально-економічним 

становищем в Україні, нагородження кращих 

науковців та науково-педагогічних працівників  м. 
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нагоди відзначення Дня науки   Києва не відбулося 

10 Участь у заходах, присвячених Дню 

науки 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

До 20 Узагальнено інформацію районних управлінь 

освіти про заплановані урочисті заходи, 

приурочені до професійного свята науковців 

України — Дня науки 

11 Узагальнення інформації щодо 

відзначення Дня Європи у місті Києві  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

06 червня 2015 Узагальнено інформацію навчальних закладів  м. 

Києва щодо заходів з відзначення Дня Європи у 

місті Києві 

Червень 

12 Підготовка документального супроводу 

засідання Київської міської регіональної 

експертної ради з питань ліцензування та 

атестації  

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця Підготовлено: порядок денний, протокол 

засідання КМРЕР, наказ про ліцензування, друк 

ліцензій на бланках єдиного зразка, звіти, базу 

даних про видані ліцензії 

Липень 

13 Забезпечення діяльності Київського 

регіонального штабу «Вступна кампанія 
— 2015» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

Протягом місяця Під час вступної кампанії спеціалістами 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

здійснено понад 150 консультацій щодо 

переведення студентів-переселенців з АР Крим, 

Севастополя та Сходу України на навчання до 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 

м. Києва та розглянуто понад 50 звернень 

громадян щодо вступу до ВНЗ 

 

Серпень 

14 Проведення серпневої наради-семінару зі 

спеціалістами управлінь освіти районних 

у місті Києві державних адміністрацій 

щодо розширення партнерських зв’язків 

у сфері освіти на 2015-2016 н.р. 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

26 Підготовлено матеріали з питань міжнародного 

співробітництва для проведення серпневої наради-

семінару зі спеціалістами управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій 

щодо розширення партнерських зв’язків у сфері 

освіти на 2015-2016 н. р. 

15 Участь у засіданні Ради ректорів 

Київського вузівського центру. 

Обговорення питання готовності ВНЗ до 

нового навчального року та 

опалювального сезону 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

До 30 Взято участь у засіданні Ради ректорів Київського 

вузівського центру. Обговорення питання 

готовності ВНЗ до нового навчального року та 

опалювального сезону відповідно до запрошення 
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16 Підготовка документального супроводу 

засідання Київської міської регіональної 

експертної ради з питань ліцензування та 

атестації  

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця Підготовлено: порядок денний, протокол 

засідання КМРЕР, наказ про ліцензування, друк 

ліцензій на бланках єдиного зразка, звіти, базу 

даних про видані ліцензії 

Вересень 

17 Організація проведення Днів 

європейської спадщини в навчальних 

закладах м. Києва  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Навчальними закладами  м. Києва проведено 180 

заходів щодо відзначення Днів європейської 

спадщини 

18 Участь у засіданні комісії щодо 

призначення стипендій та премій 

Київського міського голови для 

обдарованої молоді з числа студентів 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

 

До 20 Взято участь у засіданні комісії щодо призначення 

стипендій та премій Київського міського голови 

для обдарованої молоді з числа студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації м. 

Києва 

Жовтень 

19 Організація та участь у заходах до 

Міжнародного дня ООН 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Навчальними закладами  м. Києва проведено 230 

заходів щодо відзначення Міжнародного дня ООН 

20 Участь у нарадах-семінарах проректорів 

(заступників директорів та 

відповідальних секретарів приймальних 

комісій) вищих навчальних закладів І-ІV 

рівнів акредитації м. Києва з питань 

організації вступної кампанії 2015 року 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

До 20 Взято участь у нарадах-семінарах проректорів 

(заступників директорів та відповідальних 

секретарів приймальних комісій) вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації м. 

Києва з питань організації вступної кампанії 2015 

року 

21 Підготовка документального супроводу 

засідання Київської міської регіональної 

експертної ради з питань ліцензування та 

атестації  

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця Підготовлено: порядок денний, протокол 

засідання КМРЕР, наказ про ліцензування, друк 

ліцензій на бланках єдиного зразка, звіти, базу 

даних про видані ліцензії 

Листопад 

22 Організація та участь у заходах до 

Європейського тижня демократії 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Навчальними закладами  м. Києва проведено 200 

заходів щодо відзначення Європейського тижня 

демократії 

23 Підготовка документального супроводу 

засідання Київської міської регіональної 

експертної ради з питань ліцензування та 

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця Підготовлено: порядок денний, протокол 

засідання КМРЕР, наказ про ліцензування, друк 

ліцензій на бланках єдиного зразка, звіти, базу 
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атестації  даних про видані ліцензії 

Грудень 

24  Погодження пропозицій вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації м. Києва щодо обсягів 

прийому та випуску  

Лист МОНУ від 

17.11.14 № 1/9-599  

Протягом місяця Погоджено в межах делегованих повноважень 

пропозиції вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації  м. Києва щодо обсягів випуску та 

прийому за державним замовлення 

25  Складання звіту про роботу 

відділу за 2015 рік 

Положення про відділ 

науки, міжнародних та 

регіональних зв’язків  

31 Підготовлено звіт про роботу відділу за 2015 рік 

26  Складання плану роботи 

відділу на 2016 рік 

Положення про відділ 

науки, прогнозування 

та аналізу 

31 Підготовлено план роботи відділу на 2016 рік 

27 Підготовка документального супроводу 

засідання Київської міської регіональної 

експертної ради з питань ліцензування та 

атестації  

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019  

Протягом місяця Підготовлено: порядок денний, протокол 

засідання КМРЕР, наказ про ліцензування, друк 

ліцензій на бланках єдиного зразка, звіти, базу 

даних про видані ліцензії 

Протягом року 

1 Забезпечення реалізації проекту «Київ — 

українська діаспора: крок назустріч» 

 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року У зв’язку зі складним політичним та соціально-

економічним становищем в Україні проект «Київ 

— Українська Діаспора: крок назустріч» не 

реалізовувався 

2 Забезпечення реалізації проекту «Шкільні 

євроклуби: створення та перспективи 

розвитку» 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року У 2015 році у місті Києві діє 166 осередків дружби 

та 2 євроклуби 

3 Забезпечення реалізації соціальних 

проектів для молоді 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Здійснено моніторинг щодо забезпечення 

конституційного права на освіту осіб-студентів з 

особливими освітніми потребами в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка в межах 

підготовки Проекту комплексної державної 

програми 

4 Забезпечення виконання Державної 

програми співпраці із українцями, які 

проживають за кордоном на період до 

2015 року 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Щоквартально узагальнено інформацію щодо 

співпраці ЗНЗ м. Києва із українцями, які 

проживають за кордоном у 2015 році 

5 Забезпечення виконання Плану заходів Міська цільова Протягом року Щоквартально узагальнено інформацію щодо 
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щодо інтеграції мігрантів в українське 

суспільство на 2011-2015 роки 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

виконання Плану заходів щодо інтеграції 

мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 

рр. 

6 Участь у засіданнях Ради ректорів 

Київського вузівського центру 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Взято участь у засіданнях Ради ректорів 

Київського вузівського центру відповідно до 

запрошення 

7 Участь у засіданнях Ради директорів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Взято участь у засіданнях Рад директорів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. 

Києва відповідно до запрошення 

8 Проведення нарад із відповідальними за 

міжнародне співробітництво управлінь 

освіти районних у м. Києві державних 

адміністрацій 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Щоквартально проводилися наради з 

відповідальними за міжнародне співробітництво 

управлінь освіти районних у м. Києві державних 

адміністрацій 

9 Опрацювання матеріалів щодо виїзду 

дітей за кордон 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Опрацьовано 39 пакетів матеріалів щодо виїзду 

дітей за кордон 

10 Підготовка адресних вітань провідним 

науковцям, ректорам (директорам) вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації м. Києва з нагоди ювілейних 

дат  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Підготовлено адресні вітання провідним 

науковцям, ректорам (директорам) вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації м. 

Києва з нагоди ювілейних дат 

11 Збір та узагальнення інформації щодо 

діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації м. Києва 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Узагальнено інформацію про продовження 

навчання для здобуття повної загальної середньої 

освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році 

у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації м. Києва (Форма № 1-ЗСО). 

Проведено аналіз діяльності вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації  м. Києва державної 

форми власності щодо: 

- напрямів підготовки та обсягів прийому 

студентів на базі базової загальної середньої 

освіти та повної загальної середньої освіти за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, ураховуючи заявлений ліцензований 
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обсяг; 

- кількості студентів за джерелами фінансування 

та за галузями знань; 

- кількості викладацького складу (науково-

педагогічних працівників, штатних 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, кандидатів наук, докторів наук, 

доцентів, професорів);  

- наявних приміщень, будівель та їх 

балансоутримувачів. 

Проведено аналіз діяльності вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації  м. Києва приватної 

форми власності щодо обсягів та напрямів 

прийому студентів. 

Узагальнено інформацію щодо проведеня 

інформаційно-просвітницьких заходів, 

присвячених 25-й річниці студентській акції 

непокори «Студенська революція на граніті» серед 

студентів вищих навчальних закладів м. Києва. 

Узагальнено інформацію щодо наявності кафедр 

безпеки життєдіяльності у вищих навчальних 

закладах м. Києва. 

Узагальнено інформацію про уповноважених осіб 

(керівників підрозділів) з питань запобігання та 

виявлення корупції у вищих навчальних закладах 

м. Києва 

12 Організація та проведення зустрічей 

керівництва Київської міської державної 

адміністрації зі студентськими та 

педагогічними колективами вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації м. Києва  

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Організовано та проведено зустріч керівництва 

КМДА з делегацією Університету КОНКОРДІЯ 

(США) щодо розширення партнерських зв’язків у 

сфері вищої освіти 

 

13 Здійснення інформаційного забезпечення 

проведення селекторних нарад, 

організованих Міністерством освіти і 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Здійснено інформаційне забезпечення проведення 

селекторних нарад, організованих Міністерством 

освіти і науки України 
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науки України 

14 Всебічна підтримка й розвиток 

обдарованої і талановитої студентської 

молоді столиці 

 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Забезпечено участь студентів вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації м. Києва у 

міжнародних та всеукраїнських конкурсах, акціях, 

виставках та проектах: «Україно-литовській акції 

«Єдине серце», Всеукраїнському чемпіонаті з 

брейн-рингу від представництва ЄС в Україні, 

конкурсі-відео «Бути європейцем», Першому 

українському форумі інвестиційних технологій, 

конкурсі на найбільш оригінальне виконання 

гімну України «Ми — Майбутнє»; у заходах: з 

благоустрою м. Києва, урочистому героїко-

патріотичному концертному дійстві, 

присвяченому героїзму і звитязі українських 

військовослужбовців, присвячених 25-ій річниці 

«Студентської революції на граніті»; 

інформування студентської молоді м. Києва про 

проведення заходів тощо євроатлантичної 

інтеграції України «Мобільний Форум Україна-

НАТО» тощо 

15 Моніторинг та аналіз матеріалів щодо 

узгодження потреб ринку праці та ринку 

освітніх послуг у м. Києві 

Міська цільова 

програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Підготовлено проект розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Про затвердження та 

розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету  м. Києва» 

    Подано пропозиції щодо включення науково-

дослідної роботи за темою: «Розробка методики 

формування середньострокового прогнозу 

потреби у фахівцях, робітничих, наукових і 

науково-педагогічних кадрах на ринку праці  м. 

Києва» до тематичного переліку науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що 



147 

 

виконуються комунальною науково-дослідною 

установою «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку  м.» за рахунок 

бюджетного фінансування на 2016 рік 

16 Підготовка наказів про переоформлення 

ліцензій 

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019 

Протягом року Підготовлено 43 накази про переоформлення 

ліцензій 

17 Узагальнення інформації щодо кількості 

виданих ліцензій 

Постанова КМУ від 

08.08.07  

№ 1019 

Протягом року Узагальнено інформацію щодо кількості виданих 

ліцензій. Видано 115 ліцензій на провадження 

освітньої діяльності. 

 

 

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

  

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Нарада щодо запровадження 

єдиного електронного 

документообігу «Аскод» у закладах 

освіти комунальної форми власності  

 Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

 

 

Проведено нараду щодо запровадження єдиного 

електронного документообігу «Аскод» у закладах освіти 

комунальної форми власності 

Лютий 

2 Нарада щодо увосконалення 

функціонування електронної 

системи запису дітей до дошкільних 

навчальних закладів, що планується 

розглянути під час робочої наради у 

Київській міській державній 

адміністрації 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

 

Під час робочої наради у Київській міській державній 

адміністрації було розглянуто питання вдосконалення 

функціонування електронної системи запису дітей до 

дошкільних навчальних закладів 

Березень 

3 Нарада щодо запровадження Міська цільова програма Протягом Проведено нараду щодо запровадження єдиного 
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єдиного електронного 

документообігу «Аскод» у закладах 

освіти комунальної форми власності  

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

місяця 

 

 

електронного документообігу «Аскод» у закладах освіти 

комунальної форми власності 

Травень 

4 Міжнародний фестиваль «Прес-

весна на Дніпрових хвиля» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

 

Забезпечено інформаційний супровід Міжнародного 

фестивалю «Прес-весна на Дніпрових хвиля» 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Протягом року 

1 Комп'ютеризація навчально-

виховного процесу, управлінської 

діяльності та методичної роботи 

закладів та установ освіти м. Києва 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

За ініціативою та сприянням ДП «Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль» переобладнано два комп’ютерних класів — 

для початкової та старшої школи у СШ № 270 

2 Забезпечення комп'ютерними 

програмами закладів та установ 

освіти 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

У поточному році не здійснювалася закупівля 

комп’ютерних програм через відсутність фінансування за 

відповідним КЕКВ 

3 Створення системи технічного 

обслуговування програмно-

апаратних засобів навчання 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

Технічне обслуговування програмно-апаратних засобів 

закладів освіти здійснюється силами спеціалістів 

відповідної кваліфікації районних управлінь освіти та 

педагогічного складу з інформатики  

4 Побудова телекомунікаційної 

інфраструктури навчальних 

закладів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

Телекомунікаційна інфраструктура навчальних закладів 

розбудовується шляхом підключення до 

високошвидкісного Інтернету та інтеграції до відкритого 

освітнього простору 

5 Надання закладам освіти 

швидкісного доступу до мережі 

Інтернет 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

На підставі укладеної угоди про співпрацю з 

Телекомунікаційною компанією «Тріолан» у поточному 

році забезпечено підключення 182 навчальних закладів 

комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

Дані об'єкти підключені оптоволоконним кабелем, мають 

доступ до мережі Інтернет, на території яких розгорнуто 
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вайфай-покриття 

6 Забезпечення інформаційної 

безпеки освітніх ресурсів та даних, 

фільтрації несумісного з 

навчальним процесом контенту 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

У навчальних закладах Києва з 9 по 13 лютого проведено 

Тиждень безпечного Інтернету. Проведено ряд 

комплексних соціальних програм, покликаних 

привернути увагу суспільства до загроз, що несе невміння 

правильно користуватися мережею Інтернет. 

Для цієї програми розроблено спеціальні веб-ресурси — 

www.onlandia.org.ua, www.prointernet.in.ua 

7 Створення центрів інформаційної 

та науково-методичної підтримки 

використання ІКТ в навчально-

виховному процесі 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

 

 

8 Створення системи веб-сайтів 

закладів та установ освіти 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

Створено електронну мапу закладів освіти із зазначенням 

основної інформації із посиланням у разі наявності на 

власний сайт такого закладу 

9 Створення сучасних електронних 

навчальних матеріалів і 

організація ефективного доступу 

до них через мережу Інтернет 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

Не забезпечено виконання через відсутність відповідного 

фінансування 

10 Розвиток системи дистанційної 

підтримки навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 

та дітей, які перебувають на 

довготривалому лікуванні 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

23 листопада в Київському міському Будинку вчителя 

відбулася презентація міжнародного проекту 

дистанційного навчання «10 MinSchool», у ході якої були 

представлені розробки електронних уроків базового 

компоненту. На презентацію були запрошені директори 

шкіл зі всієї України, у яких запроваджено дистанційне 

навчання. Київська СЗШ «Надія» отримала можливість 

безкоштовно користуватись розробленими електронними 

уроками від ізраїльського проекту «10 MinSchool» 

11 Розгляд листів, скарг, звернень 

громадян, депутатських 

запитів, робота з 

нормативними документами 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

У 2015 році служби технічної підтримки 

(support@dnz.kiev.ua) отримали 108 975 звернень від 

36324 громадян. 

Проблематика:  

Зміна паролів, ідентифікаторів користувачів системи 

електронного запису — 50% 

Звернення щодо редагування даних — 33% 

http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm
mailto:support@dnz.kiev.ua
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Усунення суто технічних проблем — 7% 

Питання організаційно-інформаційного характеру — 10% 

12 Розвиток співробітництва з 

партнерами — компаніями 

Майкрософт, Інтел, Тріолан та ін. 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

Проведено зустрічі для налагодження взаємодії з 

міжнародними донорськими організаціями, благодійними 

фондами з метою залучення позабюджетних коштів на 

реалізацію соціальних потреб м. Києва в освітній сфері. 

Укладено Меморандум про освітній альянс з Microsoft.  

Проведено робочу зустріч із представникам ТОВ 

«Майкрософт Україна» щодо залучення підрядних 

організацій для виконання робіт з реінжинірингу 

автоматизованої системи електронного запису дітей до 

дошкільних навчальних закладів.  

Активовано співпрацю з компанією Intel для забезпечення 

суспільних потреб на якісні освітні послуги і формування 

потенційного активу спеціалістів в ІТ сфері. 

Проведено робочу зустріч із представникам ТОВ 

«Майкрософт Україна» з питань розробки технічного 

завдання з розроблення електронної програми організації 

харчування в дошкільних навчальних закладах 

13 Підтримка запровадження єдиного 

електронного документообігу 

«Аскод» у закладах освіти 

комунальної форми власності 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

року 

 

Не забезпечено виконання через відсутність відповідного 

фінансування 

Січень 

14 Перевірка встановлення 

комп’ютерної техніки у 

навчальних закладах закупленої у 

2014 році 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Централізованої закупівлі комп’ютерної техніки в 2015 

році не здійснювалось. Питання перевірки відсутнє  

15 Упровадження електронної 

системи розрахунку харчування у 

ДНЗ 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Здійснюється дослідна експлуатація Електронної системи 

розрахунку харчування на базі дошкільних навчальних 

закладів Оболонського району та її доопрацювання 

16 Технічна підтримка і 

вдосконалення програми запису в 

ДНЗ «Е-запис» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Для покращення роботи зі зверненнями батьків було 

створено загальну форму служби технічної підтримки, яка 

класифікує їх та перерозподіляє по створеним службам 

технічної підтримки в РУО 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82
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17 Проведення навчальних тренінгів 

користування в ДНЗ м. Києва 

електронною програмою 

організації харчування в 

дошкільних навчальних закладах 

«Е-харчування» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту №61 «Про апробацію електронної програми 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах Оболонського району» проведено навчання 

працівників навчальних закладів щодо використання 

програми «Е-харчування» 

18 Організація розробки системи 

електронних програм обліку 

матеріально-технічної бази ДНЗ 

«Е-технологічна картка» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Система електронних програм обліку матеріально-

технічної бази ДНЗ «Е-технологічна картка» знаходиться 

на стадії розроблення 

19 Здійснення підключення 

загальноосвітніх навчальних 

закладів Києва до мережі Інтернет 

високошвидкісними каналами 

зв’язку за технологією WI-FI, 

шляхом розміщення точок доступу 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 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.) 

Протягом 

місяця 

У поточному році забезпечено підключення 182 

навчальних закладів комунальної власності 

територіальної громади м. Києва до мережі Інтернет 

високошвидкісним з’єднанням через оптоволоконний 

кабель та розгорнуто вайфай-покриття 

20 Створення робочої групи з питань 

розробки та впровадження 

електронного навчального 

контенту в навчальних закладах 

столиці 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.», наказ МОН від 

01.04.11 №302  

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

Лютий 

21 Круглий стіл з директорами 

навчальних закладів із 

поглибленим вивченням ІКТ 

«Інформаційно-комунікаційні 

технології в управлінській 

діяльності» 

Постанова КМУ від 

13.04.11 №494 

Протягом 

місяця 

Круглий стіл було проведено у межах конференції 

«Стратегії розвитку столичної освіти»  
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22 Нарада з спеціалістами районних 

управлінь освіти з питань 

організації роботи системи веб-

сайтів закладів та установ освіти 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

 

Протягом 

місяця 

Проведено робочу нараду зі спеціалістами районних 

управлінь освіти, на якій обговорені питання організації 

роботи системи веб-сайтів закладів та установ освіти 

 

23 Засідання робочої групи з 

розробки методичних 

рекомендацій щодо створення 

районних Центрів ІКТ-

компетентностей учителів на базі 

навчальних закладів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

 

Протягом 

місяця 

За результатами засідання робочої групи з розроблення 

методичних рекомендацій щодо створення районних 

Центрів ІКТ-компетентностей вчителів на базі 

навчальних закладів підготовлено план заходів із 

реалізації проекту і включено його до проекту програми 

«Освіта Києва. 2016-2018 рр.» 

24 Проведення у межах 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.» 

 

Протягом 

місяця 

 

Із метою пропаганди безпечного Інтернету в навчальних 

закладах Києва з 9 по 13 лютого проведено тиждень 

безпечного Інтернету. Проведено ряд комплексних 

соціальних програм, покликаних привернути увагу 

суспільства до загроз, що несе невміння правильно 

користуватися мережею Інтернет 

Для цієї програми розроблено спеціальні веб-ресурси — 

www.onlandia.org.ua, www.prointernet.in.ua 

25 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.» 

 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

26 Систематизація існуючого 

електронного навчального 

контенту 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.», наказ МОН від 

01.04.11 № 302  

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене  

Березень 

27 Організація тренінгів для 

навчальних закладів «Офіційний 

шкільний веб-сайт» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

 

http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm
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28 Організація циклу тренінгів для 

директорів «ІК-компетентність 

керівника дошкільного закладу»  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

 

29 Разом з КУБГ розробити 

показники ІКТ-компетентностей 

вчителів початкової школи та 

критерії їх оцінювання  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

 

30 Разом з КУБГ розробити 

Положення про сертифікацію 

вчителів початкової школи з ІКТ-

компетентностей 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

 

31 Моніторинг безпечного 

електронного інформаційного 

інтернет-середовища для 

розміщення електронного 

навчального контенту 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.», наказ МОН від 

01.04.11 № 302 

Протягом 

місяця 

Питання моніторингу безпечного Інтернет-середовища 

знаходиться на постійному особливому контролі і 

забезпечується за допомогою розгортання систем 

фільтрації веб-контенту на прокси-серверах закладів 

освіти та відповідного налаштуванням веб-серверів 

Інтернет-провайдерів 

Квітень 

32 Розробка системи електронної 

звітності для підвищення 

ефективності комунікацій та 

можливостей для отримання 

статистичних даних 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

У районних управліннях освіти та Департаменті 

встановлено АС «Школа». Програмне забезпечення 

приймає і консолідує дані із загальноосвітніх навчальних 

закладів та генерує обов'язкові форми звітності, 

затверджені діючим законодавством, а також забезпечує 

здійснення вибірок необхідних даних і складання 

користувальних звітів 

33 Засідання робочої групи з 

розробки методичних 

рекомендацій щодо створення 

районних Центрів ІКТ-

компетентностей учителів на базі 

навчальних закладів 

Постанова КМУ від 

13.04.11 №494  

Протягом 

місяця 

За результатами роботи групи з розроблення методичних 

рекомендацій щодо створення районних Центрів ІКТ-

компетентностей учителів на базі навчальних закладів 

розроблено план заходів із реалізації такого проекту, який 

включено до проекту програми «Освіта Києва. 2016-2018 

рр.» 

34 Удосконалення інтерактивної веб-

сторінки «Освіта Києва в цифрах» 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Інтерактивна веб-сторінка «Освіта Києва в цифрах» 

знаходиться на редагуванні 

Травень 
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35 Розробка спільно з КУБГ критеріїв 

сформованості ІКТ-

компететностей директорів ЗНЗ 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

36 Проведення фестивалю «Прес-

весна на Дніпрових схилах» 

 Протягом 

місяця 

У частині, що відноситься до компетенції відділу, 

забезпечено інформування громадськості про проведення 

фестивалю «Прес-весна на Дніпрових схилах»  

Червень 

37 Завершення реалізації проекту 

«Інформаційна-аналітична 

система» моніторингу освіти м. 

Києва в повному обсязі з 

упровадженням її повної версії в 4 

районах (Дніпровському, 

Оболонському, Подільському, 

Святошинському) — 189 ЗНЗ  

Постанови КМУ від 

28.10.04 

№ 1453, від 13.07.2011 

№ 752, від 13.04.2011 

№494 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

Липень 

38 Проведення комплексу 

організаційних заходів для 

забезпечення підключення 

навчальних закладів до шкільного 

інформаційного простору з 

використанням хмарного сервісу 

Оffice 365  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Забезпечено організаційні заходи з інформування 

навчальних закладів щодо інструментальних 

можливостей та переваг підключення до безкоштовних 

засобів хмарного сервісу Оffice 365 та створення 

шкільного інформаційного простору 

16 жовтня спільно з «Microsoft Україна» проведено 

міський фестиваль педагогічних ідей, на якому 10 шкіл 

м. Києва презентували досвід використання хмарного 

сервісу Оffice 365. 

15 грудня відбулася міська науково-практична 

конференція «Хмарні технології у школі» 

Серпень 

39 Розробка інформаційного ресурсу 

для роз’яснення батькам 

необхідності формування в учнів 

молодших навчальних класів ІКТ-

компететностей 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

На сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

розміщено ряд інформацйних матеріалів та посилань на 

Інтернет-ресурси з підвищення цифрової компетентності 

учнів українських шкіл 

40 Проведення наради-семінару зі 

спеціалістами РУО, 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

Протягом 

місяця 

Проведено нараду-семінару зі спеціалістами РУО, 

відповідальними за інформатизацію, з питань організації 
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відповідальними за 

інформатизацію, з питань 

планування роботи на 2014-2015 

навчальний рік 

2015 рр.» та планування роботи. Пропозиції враховано при 

розробленні підпрограми єдиний інформаційно-освітній 

простір НЗ проекту програми «Освіта Києва 2016-2018» 

41 Сприяння організації та 

проведенню серпневої 

конференції вчителів інформатики 

м. Києва 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

 

Забезпечено організаційну, інформаційну та технічну 

підтримку заходу 

Вересень 

42 Підготовка інформації про 

інформатизацію загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Інформація про хід реалізації програм з інформатизації 

загальноосвітніх навчальних закладів готується 

відповідно до звітної періодичності, визначеною Міської 

цільової програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

43 Сприяння функціонуванню 

інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу освіти м. Києва 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

У межах компетенції відділу забезпечується сприяння 

функціонуванню інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу освіти м. Києва, зокрема, шляхом підготовки 

відповідних звітів РВК-83 та ЗНЗ-1 

Жовтень 

44 Проведення навчальних семінарів 

та забезпечення технічної 

підтримки функціонування 

інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу освіти м. Києва (за 

графіком) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання заходу 

призупинене 

Листопад 

45 Обмін досвідом щодо 

впровадження електронного 

навчального контенту в практику 

навчання  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.», наказ МОН від 

01.04.11 № 302 

Протягом 

місяця 

Через відсутність фінансування виконання розробку 

навчального контенту призупинено 

46 Сприяння поновленню в мережі 

Інтернет інформаційного відео- та 

фотоархіву Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

Протягом 

місяця 

Забезпечується технічна підтримка актаалізації фото, 

відео та інформаційних матеріалів щодо діяльності 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Грудень 

47 Популяризація та поширення Міська цільова програма Протягом Через відсутність фінансування виконання заходу 
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педагогічного досвіду, набутого в 

результаті впровадження 

електронного навчального 

контенту 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.», наказ МОН від 

01.04.11 № 302 

місяця призупинене 

 

48 Підготовка звіту роботи за 2015 

рік 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

 

До 20 Підготовлено звіт роботи за 2015 рік 

49 Підготовка плану роботи на 2016 

рік 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-

2015 рр.» 

До 20 Підготовлено план роботи на 2016 рік 

 

ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ (наскрізний) 

 

№ Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

Термін 

виконання 

Інформація про виконання 

1  Прийом представників суб’єктів 

господарювання з питань 

ліцензування освітньої діяльності 

Закон України «Про 

ліцензування певних видів 

господарської діяльності» 

Протягом року Постійно проводився прийом представників 

суб’єктів господарювання з питань 

ліцензування освітньої діяльності 

2  Прийом від уповноважених 

представників дозвільного центру 

документів на здійснення 

ліцензування освітньої діяльності  

Закон України «Про 

ліцензування певних видів 

господарської діяльності» 

Протягом року Станом на 1.12.15 року від уповноваженого 

представника Дозвільного центру прийнято 

128 заяв щодо отримання або 

переоформлення ліцензії на надання освітніх 

послуг 

3  Забезпечення 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 Станом на 01.12.15 року здійснено 

спецперевірку відомостей про освіту щодо 

3450 осіб, що претендують на зайняття посад, 

пов'язаних із виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування за запитами 

юридичних осіб публічного права 
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4  Здійснення правової експертизи 

проектів розпоряджень КМДА, 

рішень КМР, підготовлених 

ДОНМС 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

 

Протягом року Здійснено правову експертизу 11 проектів 

рішень КМР; 10 проектів розпоряджень 

КМДА 

 

5  Підготовка та подача звітів про 

видані Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту накази  

Посадова інструкція 

працівників відділу 

 

Щомісяця до 05 

числа 

наступного за 

звітним 

Підготовлено 11 звітів за 2015 рік  

 

6  Забезпечення нормотворчої 

діяльності та законодавчої 

ініціативи в межах передбаченого 

КМДА планом 

План законодавчої ініціативи  

на 2015 рік  

Протягом року Підготовлено та скеровано до МОН та КМДА 

2 проекти 

7  Участь у проведенні правової 

експертизи документів суб’єктів 

господарювання, які подаються до 

ДОНМС з метою отримання 

ліцензії на провадження освітньої 

діяльності 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

 

Протягом року  

8  Участь у перевірках суб’єктів 

господарювання, які надали 

документи на отримання ліцензії на 

право здійснення освітньої 

діяльності на спроможність та 

готовність до здійснення діяльності 

Посадова інструкція 

працівників відділу 

 

Протягом року  

9  Забезпечення представництва 

ДОНМС (КМР та КМДА за 

потреби) у судах 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

Протягом року КМР — 0; КМДА — 8  
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10  Надання методичної допомоги 

працівникам ДОНМС, районних 

управлінь освіти, керівникам 

навчальних закладів м. Києва, 

педагогічним працівникам щодо 

правильного застосування норм 

законодавства України в межах 

повноважень 

Посадові інструкції 

працівників відділу 

 

Протягом року Підготовлено інформаційні матеріали: 

«Деякі аспекти щодо заповнення декларацій»; 

«Роль юридичної служби у проведенні 

правової експертизи нормативно-правових 

актів при подачі їх на державну реєстрацію» 

11  Участь у розгляді матеріалів за 

наслідками перевірок, ревізій, 

інвентаризацій 

План роботи ДОНМС Протягом року  

12  Правова експертиза проектів 

договорів ДОНМС (за потреби) 

План роботи ДОНМС Протягом року Борейко — 3 

Борисенко — 4 

 

13  Організація та проведення спільних 

нарад з юристами управлінь освіти 

районних у м. Києві державних 

адміністрацій наради 

План роботи ДОНМС Щомісячно 

протягом року 

 

14  Методична підтримка та 

опрацювання документів із питань 

оренди приміщень навчальних 

закладів комунальної власності 

територіальної громади м. Києва 

План роботи ДОНМС Протягом року  

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ (щомісячно) 

 

№ Назва заходу На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

Термін 

виконання 

Інформація про виконання 

Січень 

1  Підготувати та подати звіт про 

представництво інтересів КМР у 

Положення  

про відділ 

05 Щоквартально подавались звіти 
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судах 

2  Скласти графік відпусток 

працівників відділу 

Закон України «Про 

відпустки» 

15  

3  Узагальнити роботу відділу 

правового забезпечення за 2014 рік 

План роботи ДОНМС 30  

4  Правова експертиза положень 

структурних підрозділів ДОНМС (у 

разі перейменування в ДОН) 

Положення про відділ Протягом місяця  

Лютий 

5 Проведення реєстраційних дій, 

пов’язаних із перейменуванням 

ДОНМС в ДОН 

Положення про відділ Протягом місяця  

6 Підготовка та участь у колегії 

Департаменту з питань правового 

забезпечення 

План роботи ДОНМС Протягом місяця  

7 Проведення систематизації 

нормативно-правових актів ГУОН 

за 2014 рік 

Положення про відділ Протягом місяця  

8 Правова експертиза положень 

структурних підрозділів ДОНМС (у 

разі перейменування в ДОН) 

Положення про відділ Протягом місяця  

Березень 

8 Перегляд положень про відділи 

ДОН (у разі перейменування в 

ДОН) 

Положення про відділ 31  

Квітень 

9 Підготовка та подання звіту про 

представництво інтересів КМР у 

судах 

Положення про відділ 07  

Травень 

10 Перегляд та погодження змін до 

посадових інструкцій (у разі 

Положення про відділ 30  
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перейменування в ДОН) 

Липень 

11 Підготовка та подання звіту про 

представництво інтересів КМР 

Положення про відділ 05  

Жовтень 

12 Проведення перевірки управління 

освіти Дарницької районної в м. 

Києві державної адміністрації з 

питань правової роботи 

Положення про відділ Протягом місяця  

Листопад 

13 Підготувати та подати звіт про 

представництво інтересів КМР 

Положення про відділ 05  

Грудень 

14 Підготувати звіт про роботу відділу 

правового забезпечення за 2015 рік 

План роботи  30  

15 Підготувати план роботи відділу 

правового забезпечення на 2016 рік 

План роботи  30  

 

СЕКТОР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

 

 

№ 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

Термін 

виконання 

Інформація про виконання 

1  Нарада працівників кадрових служб 

управлінь освіти 

Положення про ДОНМС  Лютий 22 січня 2015 року в Департаменті освіти і науки, 

молоді та спорту проведено семінар для 

спеціалістів із питань кадрового забезпечення 

управлінь освіти районних у м. Києві державних 

адміністрацій та спеціалістів із кадрових питань 

закладів освіти, підпорядкованих Департаменту, 
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на тему «Дисциплінарні стягнення. Порядок 

оформлення» 

 

04 лютого 2015 року на базі Київського міського 

центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій для 

спеціалістів управлінь освіти проведено 

тематичний короткотерміновий семінар 

«Законодавче регулювання протидії корупції» 

2  Нарада працівників кадрових служб 

управлінь освіти  

Положення про ДОНМС  Квітень 25.03.15 на базі Міжрегіонального вищого 

професійного училища зв’язку проведено міський 

семінар з питань організації та ведення 

військового обліку військовозобов’язаних і 

призовників, які працюють, та питань 

бронювання військовозобов’язаних  

3 Нарада працівників кадрових служб 

управлінь освіти та педагогічних 

вищих навчальних закладів із питань 

розподілу молодих спеціалістів  

Положення про ДОНМС  18.08 - 23.08 Взято участь у серпневих конференціях 

4 Засідання комісії ДОНМС по розподілу 

житлової площі для педагогічних 

працівників м. Києва 

Положення про ДОНМС  Вересень До Дня працівників освіти педагогічним 

працівникам м. Києва міською владою передано 

одну однокімнатну квартиру. Проведено 

засідання комісії ДОНМС по розподілу житлової 

площі для педагогічних працівників м. Києва 

згідно з квартирною чергою 

5 Тематичний семінар-практикум із 

кадровими службами районних 

управлінь освіти 

Положення про ДОНМС  Жовтень 17 вересня 2015 року проведено нараду з 

працівниками кадрових служб з питань 

використання кадрового резерву, надання 

статистичної інформації для оформлення 

статистично-аналітичної довідки щодо 

кількісного та якісного складу керівників і 

педагогічних працівників м. Києва за період 2010-

2014 років 
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28 жовтня 2015 року на базі Київського міського 

центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій для 

працівників кадрових служб управлінь освіти 

проведено тематичний короткотерміновий 

семінар «Трудове законодавство: зміни 2015 

року. Актуальні питання кадрової практики» 

 

6 Нарада працівників кадрових служб 

управлінь освіти 

Положення про ДОНМС  Листопад Узагальнено інформацію щодо перспективного 

плану атестації керівників дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів 

7 Підсумкова нарада працівників 

кадрових служб управлінь освіти  

Положення про ДОНМС  Грудень Спільно з комунальним підприємством «Центр 

науково-освітніх інновацій та моніторингу» 

підготовлено статистично-аналітичні довідки 

щодо кількісного та якісного складу керівників і 

педагогічних працівників м. Києва за період 2010-

2014 років 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

№ 

 

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 Виконано 

2  Підготувати проект наказу про 

обчислення стажу державної служби 

працівників ДОНМС 

Закон України «Про 

державну службу» 

До 10 

 

Виконано 

3  Скласти графік відпусток працівників 

ДОНМС 

Закон України «Про 

відпустки» 

До 15 

 

Виконано 
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4  Узагальнити інформацію про ювілейні 

дати навчальних закладів та ювілеї 

видатних педагогічних працівників 

Указ Президента України 

від 02.12.1995 №1116/95 

До 16 Виконано 

5  Проаналізувати змінюваність керівних 

кадрів загальноосвітніх навчальних 

закладів за 2014 рік 

Положення про ДОНМС  До 25 

 

Виконано 

6  Підготувати нагородні матеріали з 

нагоди святкування 8 Березня 

Положення про ДОНМС  До 25 Виконано 

Лютий 

7 Підготувати і направити до 

педагогічних вищих навчальних 

закладів замовлення на молодих 

спеціалістів для навчальних закладів м. 

Києва 

Угоди про співпрацю між 

педагогічними ВНЗ та 

ДОНМС про підготовку 

фахівців для навчальних 

закладів  м. Києва 

До 22 Виконано 

8 Узагальнення матеріалів щорічної 

оцінки виконання державними 

службовцями покладених на них 

обов’язків та завдань, підготовка звіту 

до управління кадрової роботи на 

нагород КМДА 

Постанова КМУ від 

28.12.2000 № 1922 

До 29 Проведено щорічну оцінку виконання 

державними службовцями покладених на них 

обов’язків та завдань. Станом на 01.01 14 із 98 

фактично працюючих державних службовців 

Департаменту проведено щорічну оцінку 77 

державних службовців 

Березень 

9 Підготовка атестаційних матеріалів до 

засідання міської атестаційної комісії з 

атестації керівників навчальних 

закладів та педагогічних працівників м. 

у 2014-2015 н.р. 

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників України  

Наказ від 25.09.13  

№ 914 к 

Протягом місяця Підготовлено атестаційні матеріали керівників 

навчальних закладів та педагогічних працівників, 

які підлягають атестації атестаційною комісією 

ІІІ рівня Департаменту 

10 Підготовка кадрової статистичної 

звітності в КМДА 

Положення про ДОНМС 

КМДА 

Протягом місяця Підготовлено та надано звіт за І квартал 

11 Оформлення декларацій 

держслужбовців про доходи, 

зобов’язання фінансового характеру та 

майновий стан за 2014 рік 

Закон України «Про 

державну службу» 

До 31 Усі державні службовці подали декларації про 

доходи, зобов’язання фінансового характеру та 

майновий стан за 2014 рік у визначений 

законодавством термін 

Квітень 

12 Засідання міської атестаційної комісії з 

атестації керівників навчальних 

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

До 25  16 та 22 квітня 2015 року відбулися підсумкові 

засідання атестаційних комісії Департаменту 
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закладів та педагогічних працівників м. 

Києва в 2014-2015 н.р. 

працівників України  

Наказ від 25.09.13  

№ 914 к 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з атестації керівників 

навчальних закладів та педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 

методистів науково-методичних центрів 

управлінь освіти. 

Рішенням атестаційної комісії атестовані на 

відповідність займаним посадам 224 керівників 

навчальних закладів м. Києва, зокрема: 

 113 — керівників дошкільних 

навчальних закладів, 

 108 — керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

 – керівників навчальних закладів, 

підпорядкованих Департаменту. 

Два керівники навчальних закладів атестовані 

умовно. 

Також рішенням атестаційної комісії присвоєно 

та підтверджено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання 

406 педагогічним працівникам вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації та методистам 

науково-методичних центрів управлінь освіти 

районних у місті Києві державних адміністрацій. 
Усього атестовано 630 педагогічних працівників 

13 Підготувати наказ про підсумки 

атестації педагогічних працівників м. 

Києва в 2014-2015 н.р. 

Положення про ДОНМС  До 28 Підготовлено накази ДОНМС про підсумки 

атестації керівників та педагогічних працівників 

м. Києва 
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14 Підготувати відповідні документи та 

взяти участь у роботі державних 

комісій вищих навчальних закладів І-

ІV рівнів акредитації з питань 

розподілу молодих спеціалістів  

Угоди між ДОНМС та 

столичними педагогічними 

вузами про підготовку 

фахівців для ЗНЗ м. Києва 

Протягом місяця Спеціалісти сектору кадрового забезпечення 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту та 

представники управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій у квітні 2015 року 

взяли участь у засіданнях Державних комісій із 

персонального розподілу випускників 

Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова та Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

замовлено 518 випускників вищих педагогічних 

навчальних закладів відповідно до потреби 

управлінь освіти районних у місті Києві 

державних адміністрацій 

Травень 

  15 Підготувати проект наказу МОНУ та 

наказ ДОНМС «Про нагородження 

педагогічних працівників м. Києва за 

результатами атестації та підсумками 

2014-2015 н.р.» 

Положення про ДОНМС  До 16 Виконано 

16 Підготувати матеріали по 

комплектуванню загальноосвітніх 

навчальних закладів керівними 

кадрами (п-2) 

Ст. 20 Закону України «Про 

освіту» 

До 30 Підготовлено 

17 Здійснити перегляд та внести 

відповідні зміни до посадових 

інструкцій. 

Положення про 

сектор кадрового 

забезпечення 

До 30 Виконано 

Червень 

18 Провести заходи щодо планового 

заміщення директорів ЗНЗ 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом місяця Виконано 

19 Підготувати узагальнену інформацію 

про атестацію педагогічних 

працівників м. Києва 

Положення про ДОНМС  До 15 Узагальнено інформацію про атестацію 

педагогічних працівників м. Києва 

20 Узагальнити матеріали по Положення про ДОНМС  До 30 Найбільша потреба навчальних закладів м. Києва 
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направленню випускників ВНЗ за 

результатами розподілу  

у вчителях початкової школи та вихователях 

дитячих садків. Департаментом освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) для роботи у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах замовлено 

520 випускників вищих навчальних закладів 2015 

року. 188 молодих спеціалістів — педагогів 

отримали направлення на роботу від 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

21 Підготовка кадрової статистичної 

звітності до КМДА 

Положення про ДОНМС  Протягом місяця Підготовлено звіт 

Липень 

22 Здійснювати контроль за 

комплектуванням навчальних закладів 

м. Києва педагогічними і керівними 

кадрами  

Ст. 54 Закону України «Про 

освіту» 

Протягом місяця Із метою прозорості, відкритості та широкого 

залучення громадськості до реформування освіти 

міською владою ініційовано та вперше в Україні 

проведено відкритий відбір кандидатур на 

заміщення вакантних посад керівників 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів столиці 

23 Підготувати матеріали щодо 

нагородження до Дня працівників 

освіти 

Положення про ДОНМС  Протягом місяця Підготовлено нагородні матеріали  

Серпень 

24 Підготувати звіт про прибуття 

випускників вищих навчальних 

закладів до місця направлення 

на роботу в навчальні заклади м. Києва 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

До 19 Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для 

роботи в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах замовлено 520 випускників 

вищих навчальних закладів 2015 року. У серпні 

2015 року прибули на роботу до навчальних 

закладів м. Києва 111 молодих спеціалістів 

 

25 Забезпечити працевлаштування 

молодих спеціалістів у навчальні 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

Протягом місяця 188 молодих спеціалістів — педагогів виявили 

бажання укласти тристоронні угоди «ВНЗ — 
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заклади м. Києва рр.» районне управління освіти — молодий 

спеціаліст» з подальшим відпрацюванням три 

роки у навчальних закладах  м. Києва.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 11 червня 2015 року 

№ 616 «Про затвердження порядку надання 

одноразової адресної допомоги деяким 

категоріям випускників вищих навчальних 

закладів у 2015 році» цій категорії молодих 

спеціалістів буде надано одноразову грошову 

допомогу у п’ятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати  

26 Здійснювати контроль за 

комплектуванням навчальних закладів 

м. Києва педагогічними і керівними 

кадрами  

Ст. 54 Закону України «Про 

освіту», Міська цільова 

програма «Освіта Києва. 

2011-2015 рр.» 

Протягом місяця На початок нового навчального року 

переукладено контракти з 169 керівниками, 

звільнено 47 керівників, призначено 43 керівники. 

Із метою прозорості, відкритості та широкого 

залучення громадськості до реформування освіти 

міською владою ініційовано та вперше в Україні 

проведено відкритий відбір кандидатур на 

заміщення вакантних посад керівників 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів столиці. За результатами конкурсного 

відбору призначено 37 керівників навчальних 

закладів 

27 Підготовка проектів наказів ДОНМС 

щодо практики 

студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів на базі навчальних 

закладів м. Києва 

Закон України «Про вищу 

освіту», наказ МОНУ від 

08.02.1993 №93 

До 31 Підготовлено проекти наказів щодо практики 

студентів педагогічних вищих навчальних 

закладів на базі навчальних закладів м. Києва 

28 Уточнення контрольних списків 

педагогічних працівників м. Києва, які 

потребують поліпшення житлових 

умов 

Положення про ДОНМС  Протягом місяця Уточнено контрольні списки педагогічних 

працівників м. Києва, які потребують поліпшення 

житлових умов. Станом на 25.09.2015 року в місті 

Києві на квартирній черзі перебуває 1544 родини 

педагогічних працівників 

Вересень 
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29 Здійснити заходи щодо чергової 

атестації педагогічних працівників у 

2015-2016 н.р. 

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників України 

До 10 Видано наказ ДОНМС від 15.09.2015 №845к 

«Про проведення атестації керівників та 

педагогічних працівників навчальних закладів та 

установ освіти м. Києва у 2015-2016 н. р.» 

30 Підготувати інформацію щодо добору 

та розстановки педагогічних і керівних 

кадрів у навчальних закладах м. Києва 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

До 19 На початок 2015-2016 навчального року 

навчальні заклади м. Києва в основному 

укомплектовані педагогічними кадрами. 

Незважаючи на наявні вакансії, у навчальних 

закладах м. Києва працюючими педагогами 

повністю забезпечується навчально-виховний 

процес. Департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту направлено листи до Київського 

університету імені Бориса Грінченка та 

Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова з метою працевлаштування 

студентів старших курсів на вакантні педагогічні 

посади 

31 Узагальнити інформацію про угоди 

між адміністрацією Київського 

університету імені Бориса Грінченка та 

студентами, які навчаються за 

державним замовленням  

Положення про ДОНМС 

КМДА, Угоди 

До 25 Укладено 122 угоди між адміністрацією 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

та студентами, які навчаються за державним 

замовленням 

32 Продовжити роботу зі впровадження в 

навчальних закладах м. Києва 

педагогічного наставництва 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом місяця Продовжено роботу зі впровадження в 

навчальних закладах м. Києва педагогічного 

наставництва 

33 Підготовка кадрової статистичної 

звітності до КМДА 

Положення про ДОНМС  Протягом місяця Виконано 

34 Узагальнення інформації щодо 

укладання тристоронніх угод про 

працевлаштування випускників 

педагогічних вищих навчальних 

закладів у 2015 році в навчальні 

заклади м.Києва 

Наказ МОНУ  Протягом місяця 32 молодих спеціалістів — педагогів виявили 

бажання укласти тристоронні угоди «ВНЗ — 

районне управління освіти — молодий 

спеціаліст» з подальшим відпрацюванням три 

роки у навчальних закладах м. Києва 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 11 червня 2015 року 

№ 616 «Про затвердження порядку надання 
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одноразової адресної допомоги деяким 

категоріям випускників вищих навчальних 

закладів у 2015 році» цій категорії молодих 

спеціалістів надано одноразову грошову 

допомогу у п’ятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати (наказ ДОНМС від 20.10.2015 

№955к) 

Жовтень 

35 Підготовка інформації про якісний 

склад педагогічних працівників  

Положення про ДОНМС  До 30 Підготовлено та узагальнено інформацію про 

кількісний та якісний склад педагогічних 

працівників 

36 Узагальнення матеріалів про 

проведення атестації педагогічних 

працівників у 2015-2016 н.р. 

Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників України 

11 — 27 Узагальнено попередні матеріали щодо атестації 

педагогічних працівників. Затверджено списки 

керівників навчальних закладів, які атестуються у 

поточному навчальному році 

37 Підготовка нагородних матеріалів 

педагогічних працівників м. Києва за 

підсумками року  

Положення про ДОНМС  Протягом місяця Підготовлено нагородні матеріали 

Листопад 

38 Формування кадрового резерву на 2016 

рік для державної служби на посаду 

директора та заступників директора 

ДОНМС  

Закон України «Про 

державну службу» 

До 20 Підготовлено кадровий резерв на 2016 рік для 

державної служби на посаду директора та 

заступників директора ДОНМС (13 осіб) 

39 Перевірка роботи районних  

Шкіл молодого вчителя  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом місяця При районних управліннях освіти функціонують 

школи молодого вчителя за відповідними 

напрямами роботи. Із метою надання фахової 

підтримки та методичного супроводу за 

молодими спеціалісти закріплено досвідчених 

наставників у навчальних закладах, де вони 

працюють 

 

 

40 Підготовка інформації про стан 

кадрової роботи за 2015 рік та 

відповідних статистичних форм для 

Доручення Президента 

України та Головного 

управління держслужби 

До 15 Виконано 
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КМДА  

41 Узагальнення інформації про 

нагородження педагогічних 

працівників за підсумками 2015 року  

Положення про ДОНМС  До 15 У 2015 році за сумлінну працю, досягнення 

професійної майстерності у професійній 

діяльності відзначено педагогічних працівників: 

 державними нагородами — 11; 

 нагородами Міністерства освіти і 

науки України — 78, зокрема подяками 

— 49, грамотами — 16, почесними 

грамотами — 10, нагрудним знаком 

«Відмінник освіти» - 3; 

 подякою Київського міського голови 

— 102; 

 нагородами Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту — 597 

42 Складання проекту плану роботи 

відділу кадрового забезпечення та 

нагород на 2016 рік 

Положення про ДОНМС  До 25 Виконано 

43 Підготовка звіту Про стан виконання 

Програми «Освіта Києва 2011-2015 

роки»  

Міська цільова програма 

«Освіта Києва. 2011-2015 

рр.» 

Протягом місяця Підготовлено звіт Про стан виконання Програми 

«Освіта Києва 2011-2015 роки» 

44 Формування кадрового резерву на 

заміщення посад державних 

службовців ДОНМС на 2016 рік  

Закон України «Про 

державну службу» 

До 20 Формується кадровий резерв на заміщення посад 

державних службовців ДОНМС на 2016 рік 

 

ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового акта 

проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Жовтень 

1. Науково-методичний семінар з питань 

застосування нормативно-правових актів 

під час атестації навчальних закладів 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних 

20-25 

жовтня 

У зв’язку із внесенням змін до 

Положення про Інспекцію навчальних 

закладів (наказ Департаменту освіти і 
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закладів науки, молоді та спорту від 26.03.2015   

№ 126 «Щодо атестації навчальних 

закладів  м. Києва») семінар не 

проведено 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового акта 

проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 280 Дарницького 

району  

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

22.01.-05.02 Виконано 

2. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 27 Деснянського 

району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

12.01- 23.01 Виконано 

3. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи позашкільного навчального 

закладу Центр творчості дітей та юнацтва 

Оболонського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

19.01-02.02 Виконано 

4. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи спеціалізованої школи № 114 

Подільського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

26.01-09.02 Виконано 

5. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 127 Святошинського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

12.01-26.01 Виконано 

6. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи спеціалізованої школи № 131 

Святошинського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

26.01.-09.02 Виконано 

7. Підготовка атестаційних висновків за 

результатами атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

Протягом місяця Виконано 
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8. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Розглянуто із дотриманням термінів 

9. Участь у міських нарадах заступників 

начальників РУО 

За планом ДОНМС Другий вівторок 

кожного місяця 

Виконано 

10. Оновлення сторінки «Атестація» на сайті 

Департаменту 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

Щомісячно Виконано 

11. Підготовка та оформлення матеріалів за 

підсумками засідань Київської міської 

регіональної експертної ради   

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

За окремим 

графіком 

Виконано 

Лютий 

1. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням 

української мови та літератури № 87 імені 

О. П. Довженка  

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

02.02–16.02 Виконано 

2. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 402 Голосіївського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

02.02–13.02 Виконано 

3. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи школи І-ІІІ ступенів № 132 

Голосіївського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

23.02–10.03 Виконано 

4. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 160 Дарницького району  

 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

02.02–13.02 Виконано 

5. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи гімназії № 261 Дарницького 

району  

 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

09.02–23.02 Виконано 

6. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 784 Деснянського 

району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

16.02–27.02 Виконано 

7. Контроль за проведенням атестаційної Порядок державної атестації 10.02–24.02 Виконано 
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експертизи школи І-ІІІ ступенів № 294 

Деснянського району 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

8. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи середньої загальноосвітньої 

школи № 11 Дніпровського району  

 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

03.02-17.02 Виконано 

9. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 485 Дніпровського району  

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

10.02–24.02 Виконано 

10. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи ДЮСШОР № 16 

Дніпровського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

04.02–18.02 Виконано 

11. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи спеціалізованої школи з 

 поглибленим вивченням німецької мови 

№ 14 Оболонського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

09.02–23.02 Виконано 

12. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 664 Оболонського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

02.02–13.02 Виконано 

13. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи гімназії № 32 «Успіх» 

Печерського району м. Києва 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

Протягом місяця Виконано 

14. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 458 Печерського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

Протягом місяця Виконано 

15. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи навчально-виробничого 

комбінату Подільського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

16.02–02.03 Виконано 

16. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 482 Подільського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

17.02–28.02 Виконано 

17. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 249 Святошинського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

02.02–16.02 Виконано 
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18. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи середньої загальноосвітньої 

школи № 297 Святошинського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

09.02–23.02 Виконано 

19. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи навчального закладу «Гімназія 

«Прем’єр» Київської академії наук 

 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

16.02–02.03 Виконано 

20. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 814 Святошинського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

02.02–16.02 Виконано 

21. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи гімназії-інтернату № 13 м. 

Києва Солом’янського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

02.02–16.02 Виконано 

22. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 476 Cолом’янського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

02.02–16.02 Виконано 

23. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи спеціалізованої школи № 43 з 

поглибленим вивченням предметів 

суспільно-гуманітарного циклу «Грааль» 

Cолом’янського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

23.02–09.03 Виконано 

24. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 313 Cолом’янського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

23.02–09.03 Виконано 

25. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи дошкільного навчального 

закладу № 323 Шевченківського району  

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

09.02–23.02 Виконано 

26. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи школи І-ІІІ ступенів № 27 

Шевченківського району 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

Лютий Виконано 

27. Підготовка атестаційних висновків за 

результатами атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

Протягом місяця Виконано 

28. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Розглянуто у визначені терміни 
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Березень 

1 

 

 

Моніторинг організації роботи із 

зверненнями громадян управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Третя декада Виконано 

2. Перевірка організації роботи із 

зверненнями громадян та дотримання 

вимог нормативно-правових актів 

управлінням освіти Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Третя декада Виконано 

3. Нарада-семінар з керівниками навчальних 

закладів Оболонського району та надання 

методичної допомоги за результатами 

перевірки роботи із зверненнями громадян 

План роботи ДОНМС Березень Виконано. 

4. Контроль за проведенням атестаційної 

експертизи  

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів  

16.03–30.03 Контроль за проведенням 

атестаційної експертизи навчальних 

закладів не проводився у зв’язку із 

внесенням змін до Положення про 

Інспекцію навчальних закладів 

(наказ Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту від 26.03.15 № 126 

«Щодо атестації навчальних 

закладів м. Києва») 

5. Підготовка атестаційних висновків за 

результатами атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів 

Протягом місяця Не проведено у зв’язку із внесенням 

змін до Положення про Інспекцію 

навчальних закладів (наказ 

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту від 26.03.2015 № 

126 «Щодо атестації навчальних 

закладів м. Києва»)   

6. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Виконано. Розглянуто у визначені 

терміни 

Квітень 

1. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Виконано. Розглянуто у визначені 

терміни 
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2. Аналіз звернень громадян за І квартал 

2015 року 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

До 05.04.15 

інформація 

 

Виконано. Складено звіт за І 

півріччя 2015 року 

Травень  План роботи ДОНМС за окремим графіком Виконано 

1. Моніторинг організації роботи із 

зверненнями громадян управлінням освіти 

Шевченківської районної в м. Києві 

державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Третя декада Виконано 

2. Перевірка організації роботи із 

зверненнями громадян та дотримання 

вимог нормативно-правових актів 

управлінням освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Виконано, підготовлена довідка 

 

3. Нарада-семінар із керівниками навчальних 

закладів Шевченківського району та 

надання методичної допомоги за 

результатами перевірки роботи із 

зверненнями громадян 

План роботи ДОНМС Травень Виконано 

4. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Розглянуто згідно з визначеними 

термінами 

Червень 

1. Участь у перевірці ДНЗ щодо літнього 

оздоровлення дітей 

Наказ ДОНМС Протягом місяця Виконано. Матеріали перевірки 

ДНЗ направлено для узагальнення 

відділу дошкільної освіти 

Департаменту 

2. Аналіз звернень громадян за І півріччя 

2015 року 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

До 30.06.2015 

інформація 

Виконано. Складено звіт за І 

півріччя 2015 року 

3. Звіт про роботу Інспекції за І півріччя План роботи ДОНМС До 30.06.2015 

інформація 

Виконано 

Липень 

1 Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Виконано 

Серпень 
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1. Участь у перевірці готовності навчальних 

закладів до 2015-2016 навчального року 

Наказ ДОНМС До 25.08 

інформація 

Виконано. Матеріали перевірки 

навчальних закладів направлено для 

узагальнення відділу загальної 

середньої освіти Департаменту 

2. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Виконано 

Вересень 

1. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

 Розглянуто згідно з визначеними 

термінами 

2. Моніторинг організації роботи із 

зверненнями громадян управлінням освіти 

Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Третя декада Виконано 

3. Перевірка організації роботи із 

зверненнями громадян та дотримання 

вимог нормативно-правових актів 

Управлінням освіти Подільської районної 

в м. Києві державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Виконано, підготовлена довідка 

 

4. Нарада-семінар із керівниками навчальних 

закладів Подільського району за 

результатами перевірки роботи із 

зверненнями громадян. 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Третя декада Виконано 

5. Звіт про роботу із зверненнями громадян 

за 9 місяців 

План роботи ДОНМС До 30.09.2015 Виконано 

Жовтень 

6. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

 Розглянуто згідно з визначеними 

термінами 

Листопад 

1. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Розглянуто у визначені терміни  

 

2. Моніторинг організації роботи зі 

зверненнями громадян управлінням освіти 

Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Третя декада Виконано 
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3. Перевірка організації роботи зі 

зверненнями громадян та дотримання 

вимог нормативно-правових актів 

управлінням освіти Дарницької районної в 

м. Києві державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Виконано, підготовлена довідка 

4. Нарада-семінар із керівниками навчальних 

закладів Дарницького району та надання 

методичної допомоги за результатами 

перевірки роботи зі зверненнями громадян 

План роботи ДОНМС Листопад Виконано 

Грудень 

1. Розгляд звернень громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 

Протягом місяця Розглянуто у визначені терміни  

 

2. Аналіз звернень громадян за 2015 рік Закон України «Про звернення 

громадян» 

До 31.12 Складено звіт про роботу із 

зверненнями громадян у 2015 році. 

Розглянуто 568 письмових звернень 

громадян, що на 270 звернень 

більше порівняно з 2014 роком. На 

телефон Урядової лінії та КБУ 

«Контактний центр м. Києва» (15-

51) надійшло 328 звернень (у 2014 

році — 203 звернення).  

За результатами розгляду звернень 

громадян, у ході яких 

підтвердились факти серйозних 

порушень у роботі та суттєві 

недоліки в організації навчально-

виховного процесу, незадовільної 

роботи щодо збереження життя і 

здоров’я дітей, невчасного 

реагування на звернення батьків, 

що є причиною конфліктів з ними, 

окремим керівникам навчальних 

закладів та педагогічним 

працівникам оголошено догани 

(всього 46 особам). 
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Направлено листи до ГУМВС 

України в м. Києві від 02.11.15 № 

063-9197, Головного управління 

Держпраці у Київській області від 

02.11.15 № 063-9211, Головного 

управління Держсанепідслужби у м. 

Києві від 02.11.15 № 063-9212, 

головам районних в місті Києві 

державних адміністрацій, 

начальникам районних управлінь 

освіти від 27.02.15 № 063-1308 

«Про типові порушення вимог 

чинного законодавства у 

навчальних закладах м. Києва, 

виявлених під час розгляду 

звернень громадян» та від 25.02.15 

№ 063-1193 «Про дотримання 

навчальними закладами м. Києва 

законодавства при надходженні 

позабюджетних коштів». 

Проведено перевірку організації 

роботи із зверненнями громадян та 

дотримання вимог нормативно-

правових актів, що регламентують 

роботу зі зверненнями в 

управліннях освіти Подільської, 

Дарницької, Оболонської, 

Шевченківської районних у м. 

Києві державних адміністрацій та за 

результатами проведено наради. 

За зверненнями громадян проведено 

позапланові перевірки Печерського 

та Подільського управлінь освіти, а 

також окремих навчальних закладів 

(спеціалізована школа № 165, ДНЗ 



180 

 

№ 371, ДНЗ № 73 Голосіївського 

району, ДНЗ № 222 Деснянського 

району, Український колеж імені 

В. О. Сухомлинського (СШ № 272) 

Дніпровського району, санаторна 

школа-інтернат № 22, ліцей № 157, 

Дитячий оздоровчо-екологічний 

центр, ДНЗ №№ 30, 589 

Оболонського району, гімназія № 

107 «Введенська», Романо-

германська гімназія № 123 

Подільського району, ДНЗ № 228, 

гімназія № 75 Печерського району, 

Київська гімназія східних мов № 1, 

гімназія «Академія», ДНЗ №№ 95, 

567 Святошинського району, ліцей 

№ 38 ім. В. Молчанова 

Шевченківського району та інші). 

Створена і систематично 

поповнюється сторінка «Робота із 

зверненнями громадян» на сайті 

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту 

3. Звіт про роботу Інспекції за 2015 рік Закон України «Про звернення 

громадян» 

до 25.12 Виконано. Складено звіт про роботу 

Інспекції навчальних закладів та 

направлено Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту для 

узагальнення 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

 

Термін 

 

Інформація про виконання 
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акта проводиться виконання 

Січень 

1 Нарада для завідувачів РПМПК Положення про 

КМПМПК 

15 Протягом року проводились семінари-

практикуми завідувачів РПМПК 

2 Консультативні дні для батьків та 

педагогів ЗНЗ з інклюзивною та 

інтегрованою формою навчання 

Положення про 

КМПМПК 

 

Щомісяця За окремим графіком проводились семінари 

про консультативну допомогу батькам, які 

виховують дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Протягом року проводився консультативний 

супровід функціонування спеціальних класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Надання інформаційної та психологічної 

допомоги біженцям з Донецької та Луганської 

областей у складі штабу МНС України на 

центральному залізничному вокзалі. 

Розроблена база послуг ресурсів м. Києва 

освітнього, оздоровчого, корекційного та 

реабілітаційного характеру для сайту ІРЦ, що 

створено на базі КМПМПК та ІППО. 

Перевірка виконання плану заходів щодо 

усунення порушень вимог законодавства, 

виявлених Державною інспекцією навчальних 

закладів України під час перевірки санаторної 

шк.-інт. № 22, у частині питань порушених гр. 

Лянною О. Б. 

Внутрішній тренінг з питань інклюзивної 

освіти. 

Круглий стіл з питань інклюзивного навчання. 

Особливий гість І. В. Луценко, науковий 

співробітник лабораторії проблем інклюзивної 

освіти Інституту спеціальної педагогіки 

НАПН України 

3 Клуб «Психодіагност» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

20 Проведення клубу «Психодіагност» у Будинку 

вчителя «Психогігієна у роботі практичного 

психолога з дітьми, які перебувають у 



182 

 

психотравмуючій ситуації» 

4 Клуб «Логос» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

21 Виконано 

Лютий 

5 Клуб «Логотерапія» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

12 Проведення клубу «Логотерапія» у Будинку 

Учителя «Корекційно-розвиткові ігри як засіб 

подолання мовленнєвих вад у дітей 

дошкільного віку» 

6 Клуб «Дефектолог» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

17 Проведення клубу «Дефектолог» у ДНЗ № 569 

«Інноваційні методики навчання дітей із 

вадами розумового розвитку» для 

дефектологів корекційних ДНЗ  

7 Семінар-практикум для завідувачів 

РПМПК 

Положення про 

КМПМПК 

 

19 Навчальний семінар від ЦПМПК про 

організацію роботи РПМПК та впровадження 

психолого-педагогічної підтримки сімей, діти 

з яких навчаються за інклюзивною формою 

Березень 

8 Методичне об’єднання для логопедів 

логопедичних пунктів ЗНЗ 

Положення про 

КМПМПК 

11 Виконано 

9 Клуб «Дефектолог» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08 

27 Виконано 

Квітень 

10 Семінар-практикум для завідувачів 

РПМПК 

Положення про 

КМПМПК 

 

20 Проведення семінару-практикуму завідувачів 

РПМПК в Голосіївському районі «Причини і 

профілактика міофункціональних порушень 

м`язів обличчя» 

11 Клуб «Логос» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

22 Проведення клубу «Логос» на тему: 

«Медичний аспект міжсистемної взаємодії 

мовленнєвих порушень» та «Дитина з 

аутичним спектром в ЗНЗ» 

Серпень 

12 Участь у міських та районних міських 

конференціях 

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Участь у Міжвідомчій зустрічі з питань 

інклюзивної освіти, обговорення шляхів 

співпраці в контексті основних функцій 

Інклюзивного ресурсного центру. 
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Участь у засіданні круглого столу 

Всеукраїнської організації «Крок за кроком» з 

питань організації навчально-виховного 

процесу для дітей з особливими освітніми 

потребами, обговорення змін у нормативно-

правових документах та виступ завідуючої 

КМПМПК з питань просвітницької діяльності 

КМПМПК. 

Участь у нараді Всеукраїнської організації 

«Крок за кроком» з питань планування роботи 

НМЦ інклюзивної освіти ІППО КУБГ. 

Участь у загальноміській серпневій 

конференції для працівників закладів освіти. 

Участь у Всеукраїнській конференції «Що 

гальмує інклюзію в Україні?». 

Виступ на Українському радіо в програмі 

«Батьківські години» як експерт з питань 

аутизму з відповідями на питання 

дозвонювачів. 

Проведення круглого столу «Інклюзивний 

ресурсний центр: основні досягнення та 

подальші кроки». Доповідь про організацію та 

перші кроки діяльності ІРЦ на базі ПМПК. 

У межах проекту «Крок за кроком» 

просвітницько-інформаційний виступ з метою 

поширення інклюзивних підходів в освіті для 

дітей з аутизмом у готелі «Либідь». 

Участь у нараді Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту з питань інклюзивної освіти 

в ДНЗ в зв`язку із внесенням до рішення 

Київської міської ради від 28.01.15 року № 

60/925 «Про бюджет м. Києва на 2015 рік». 

Участь у Міжнародній конференції по 

аутизму «Відчиняючи двері» за участі 

іноземних фахівців. 
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Участь у Міжнародному конгресі із 

спеціальної освіти, психології та реабілітації 

«Корекційно-реабілітаційна діяльність: 

стратегії розвитку у національному та 

світовому вимірі» м. Суми. 

Участь у експертному круглому столі у 

Інституті суспільно-економічних досліджень 

на тему: «ПМПК: ресурс чи перепона на 

шляху до впровадження інклюзії в Україні». 

Участь у навчально-методичному семінарі 

«Особлива дитина. Епілепсія: виходимо з 

тіні». 

Участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціалізація дітей з 

порушеннями розумового розвитку в умовах 

компенсаторного навчання». 

Участь у семінарі в ІППО Київського 

університету ім. Грінченка з питань тенденцій 

розвитку інклюзивної освіти в Канаді та 

інших країнах. 

У межах проекту «Крок за кроком» участь у 

навчальному семінарі з питань аутизму. 

Участь у круглому столі за участі Голови 

Комітету Верховної Ради з питань науки і 

освіти. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціалізація дітей з порушеннями 

розумового розвитку в умовах 

компенсаторного навчання». 

Презентація Міжнародного проекту 

дистанційного навчання «IO Min School». 

Участь у семінарі від ІППО Київського 

університету ім. Бориса Грінченка 

«Диференційоване викладання в 

інклюзивному класі». 
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Міжвідомча зустріч з питань інклюзивної 

освіти, обговорення шляхів співпраці в 

контексті основних функцій Інклюзивного 

ресурсного центру. 

Участь у семінарі-практикумі з питань 

інклюзивної освіти «У допомогу інклюзії» від 

Центру лікувальної педагогіки «Сознание» 

Участь у відкритті філіалу Центру лікувальної 

педагогіки «Сознание» 

Вересень 

13 Методичне об’єднання для логопедів 

логопедичних пунктів ЗНЗ 

Положення про 

КМПМПК 

16 Виконано 

Жовтень 

14 Семінар-практикум для завідувачів 

РПМПК 

Положення про 

КМПМПК 

 

14 Виконано 

15 Клуб «Логотерапія» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

12 Проведення клубу «Логотерапія» на тему: 

«Порушення мовлення у дітей із ЗПР та 

особливості логопедичної роботи з ними» 

16 Клуб «Дефектолог» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

29 Проведення клубу «Дефектолог» на тему: 

«Особливості корекційно-розвиткової роботи 

з дітьми, які мають порушення комунікативної 

сфери та легку розумову відсталість» 

Листопад 

17 Клуб «Психодіагност» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

11 Проведення клубу «Психодіагност» на тему: 

«Особливості діагностики рівня 

інтелекту(коефіцієнт IQ) за тестом Векслера у 

дітей із порушенням комунікативних 

функцій» 

18 Семінар-практикум для логопедів 

логопедичних пунктів ЗНЗ 

Положення про 

КМПМПК 

18 Виконано 

19 Семінар-практикум для завідувачів 

РПМПК 

Положення про 

КМПМПК 

 

24 Виконано 

Грудень 
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20 Семінар-практикум для завідувачів 

РПМПК 

Положення про 

КМПМПК 

 

15 Виконано 

21 Методичне об’єднання для логопедів 

логопедичних пунктів ЗНЗ 

Положення про 

КМПМПК 

16 Виконано 

22 Клуб «Логотерапія» Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

12 Виконано 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового 

акта проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Організація та проведення засідань із 

психолого-педагогічного вивчення дітей 

Положення про 

КМПМПК 

Щомісяця 

 

Протягом 2015 р було проведено 157 

стаціонарних засідань та 53 виїзних засідання 

безпосередньо в навчальних закладах (ДНЗ, 

школах) та в домашніх умовах (діти, які 

самостійно не пересуваються, діти які мають 

психологічні особливості). Пройшли 

психолого-педагогічне вивчення 2214 дітей 

2 Узагальнення матеріалів роботи клубів Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

Протягом місяця Виконано 

3 Збір і узагальнення інформації про роботу 

логопедичних пунктів в ЗНЗ 

Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08 

Протягом місяця Виконано 

4 Аналіз планів РПМПК на 2015 рік Положення про 

КМПМПК 

До 30 Виконано 

5 Моніторинг інновацій в галузі психолого-

педагогічної діагностики 

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Проведений моніторинг існуючих інновацій в 

системі ранньої психолого-педагогічної 

діагностики та наданні пропозиції до проекту 

Концепції розвитку освіти України на період 

2015-2025років (п.3.1.3), де передбачено 

забезпечення системи раннього втручання для 

дітей із порушеннями розвитку з наступним 

наданням інтегрованих послуг в умовах 

інклюзивної освіти, упроваджується система 
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послуг раннього втручання. 

6 Аналіз банку даних дітей із синдромом 

Дауна та дітей з аутизмом 

Положення про 

КМПМПК 

Щомісяця Виконано 

7 Аналіз банку даних дітей, що пройшли 

психолого-педагогічне вивчення за 

нозологіями 

Положення про 

КМПМПК 

Щомісяця Протягом року проводився облік, 

систематизація та аналіз даних про кількість 

дітей, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку, за освітніми 

потребами з урахуванням видів порушень з 

метою надання пропозицій органам 

управління освітою щодо створення належних 

умов та вжиття заходів для реалізації права 

таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її 

гнучкості та різноманітності в місцях 

проживання 

8 Моніторинг навчальних досягнень учнів, 

яким рекомендовано діагностичне 

вивчення в ЗНЗ  

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Виявлення навчальних досягнень учнів, 

зокрема досягнення базового рівня 

підготовки. 

Коригування навчального процесу і його 

навчально-методичного забезпечення на 

основі результатів моніторингу 

9 Аналіз даних про кількість дітей, які 

пройшли психолого-педагогічне вивчення 

та направлення списків в РУО 

Постанова КМУ № 646 

від 12.04.00 

Щомісяця до 30 Списки дітей і підлітків шкільного віку з 

вадами розумового та фізичного розвитку, які 

повинні навчатися а закладах для дітей, що 

потребують соціальної допомоги та соціальної 

реабілітації, а також тих, які не можуть 

навчатися за висновками психолого-медико-

педагогічних консультацій, складаються 

консультаціями за формою згідно з додатком 

2 (Постанова КМУ №646) і передаються в 

РУО 

Лютий 

10 Взаємодія з органами праці та соціального 

захисту населення 

Положення про 

КМПМПК 

Щомісяця Перевірка спільно зі ССД у ДБ «Малятко» 

дотримання правових норм дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківської опіки та умов 

їх утримання. 
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Перевірка спільно зі ССД у шк.-інт. № 21 

дотримання правових норм дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківської опіки, та умов 

їх утримання. 

Процедура визначення віку дитини, яка 

отримує статус біженця за запитом ССД 

Березень 

11 Контроль за організацією та проведенням 

засідань із психолого-педагогічного 

вивчення дітей районними ПМПК 

Положення про 

КМПМПК 

Щоквартально Виконано 

12 Моніторинг діяльності Печерської РПМПК Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Виконано 

13 Моніторинг роботи шкільних ПМПК. 

Надання методичної допомоги 

Положення про 

КМПМПК 

 

Протягом місяця 

 

Протягом року надавалась методична 

допомога в організації роботи ШПМПК 

 

Квітень 

14 Моніторинг організації навчально-

корекційної роботи в інклюзивних класах 

Дніпровського району 

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця 

 

Виконано 

Травень 

15 Соціально-педагогічний супровід сімей, 

які виховують удома дітей зі складними 

вадами розвитку 

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Участь у соціальній програмі «Місто добра» 

телекомпанії «Київ» із питань допомоги дітям 

з особливими освітніми потребами. 

Участь у акції «Солодка мрія» у виставковому 

центрі «Експоплаза». 

Участь у вебінар-семінарі в режимі онлайн з 

питань алгоритму діяльності 

міждисциплінарної групи супроводу дітей з 

аутизмом у ДНЗ (інклюзивна освіта) 

Червень 

16 Аналітичний звіт про роботу КМПМПК за 

2014–2015 н.р. 

Положення про 

КМПМПК 

До 10 Виконано 

Липень 

17 Моніторинг інновацій в галузі психолого-

педагогічної діагностики 

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Робоча зустріч в межах проекту «Крок за 

кроком» з представниками ДНЗ № 201, 611, 
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801, 569 та ЗНЗ № 231, шк.-інт. № 26 у готелі 

«Либідь». Просвітницько-інформаційний 

виступ з метою поширення інклюзивних 

підходів в освіті для дітей з аутизмом 

Серпень 

18 Соціально-педагогічний супровід сімей, 

які виховують удома дітей зі складними 

вадами розвитку 

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Виконано 

Вересень 

19 Аналіз банку учнів, яким рекомендовано 

діагностичне вивчення в ЗНЗ 

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Виконано 

Жовтень 

20 Моніторинг роботи шкільних ПМПК. 

Надання методичної допомоги 
Положення про 

КМПМПК 

 

Протягом місяця 

 

Проведено нараду-семінар голів ШПМПК 

спеціальних шкіл-інтернатів ЗНЗ з 

інклюзивною формою навчання та зі 

спеціальними класами 

21 Соціально-педагогічний супровід сімей, 

які виховують удома дітей зі складними 

вадами розвитку 

Положення про 

КМПМПК 

Протягом місяця Виконано 

Листопад 

22 Моніторинг банку даних працівників 

спеціальних навчальних закладів 

Рішення Колегії ГУОН 

від 30.10.08  

18 Виконано 

Грудень 

23 Аналіз і планування діяльності ПМПК Положення про 

КМПМПК 

До 15 Виконано 

 

Позапланово у листопаді–грудні виконано: 

- Участь у засіданні Міжнародного круглого столу за участі професора факультету освіти Кембриджського університету, автора посібника 

«Індекс інклюзії» Тоні Бута. ВФ «Крок за кроком» (Зав МПМПК Полякова О.) 

- Виїзна сесія керівників ЗНЗ м. Києва в загальноосвітній спеціальній школі-інтернаті №5, №6 (Виступ з консультаційно-методичною 

допомогою Геліон Н. І.) 

- Підготовка та проведення семінару. «Спеціальні класи в ЗНЗ — шлях до інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній 

простір на базі ЗНЗ №139 Шевченківського р-ну 
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- Протягом грудня місяця за листом ДОНМС надавалась виїзна консультативно-методична допомога педагогам ЗНЗ з інклюзивною та 

інтегрованою формами навчання (20 ЗНЗ) 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ 

№ 

п/п 

 

Назва заходу 

На виконання 

якого 

нормативного 

акта 

проводиться 

 

Термін  

виконання 

 

 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1  Звітування про виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.04.05 №318 «Про 

удосконалення механізму виплати заробітної 

плати працівникам бюджетних установ та 

державної соціальної допомоги» 

 Щомісяця до 05  Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

2  Складання зведених та індивідуальних 

кошторисів доходів та видатків розподілу, 

показників зведених кошторисів доходів та 

видатків зведеного кошторису доходів та 

видатків спеціального фонду міського 

бюджету на 2015 рік  

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 
До 10  Виконано 

3  Підготовка інформаційних матеріалів із питань 

інвестиційної діяльності та програми 

соціально-економічного розвитку по галузі 

«Освіта», «Молодіжна політика», «Фізична 

культура і спорт»  

Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

4  Складання мережі Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту і по розпорядникам 

бюджетних коштів для Головного управління 

Державної казначейської служби України в 

місті Києві, Департаменту фінансів на 2015 рік 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 10 Виконано 
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5  Складання штатного розпису працівників та 

тарифікаційного списку працівників апарату 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

на 2015 рік 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

До 10 Виконано 

6  Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Замовлення на фінансування подавалися 

своєчасно  

7  Підготовка наказів із фінансових питань  До 10 Виконано 

8  Перевірка правильності складання 

тарифікаційних списків та штатних розписів з 

01 січня 2015 року по установам освіти, 

фізичної культури і спорту, установам 

молодіжної політики комунальної власності 

територіальної громади м. Києва 

 До 10 Виконано 

9  Щотижневий контроль за використанням 

бюджетних коштів по капітальним видаткам та 

за наданими платіжними дорученнями по 

капітальним видаткам 

Бюджет м. Києва 
Щоп’ятниці 

Контроль за використанням бюджетних коштів 

по капітальним видаткам та за наданими 

платіжними дорученнями по капітальним 

видаткам здійснювався щотижня 

10  Звіт про виконання паспортів бюджетних 

програм за ПЦМ 

Постанова КМУ До 15 Виконано 

11  Аналіз виконання бюджету по галузі «Освіта» Бюджет м. Києва Протягом місяця Виконано 

12  Проект бюджету по капітальним видаткам по 

галузі» Освіта» на 2015 рік  

 

Протокольне доручення Протягом місяця Виконано 

13  Складання звітів:  

 Ф.3 профтех;  

 Ф.8-В-профтех. 

 Ф.2-ТР (автотранспорт) 

 Ф. 3-2 

Наказ Держкомстату 

України і МОНУ від 

03.08.00 № 259/364 та 

від 23.07.99 № 264 

До 11 Виконано 
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14  Формування фактичної структури заробітної 

плати по галузі «Освіта», «Молодіжна 

політика», «Фізична культура і спорт» за 2014 

рік 

 До 11 Виконано 

15  Контроль стану забезпечення харчуванням в 

навчальних закладах м. Києва та підготовка 

аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 число 

місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням у навчальних 

закладах м. Києва 

16  Розрахунок вартості натурального 

продуктового набору в день у грошовому 

забезпеченні для харчування учнів і студентів 

із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та направлення 

інформації керівникам вищих навчальних 

закладів за їх запитом про вартість 

натурального продуктового набору в день за 

нормами харчування у дошкільних, 

загальноосвітніх, інтернатних навчальних 

закладах згідно з наданими Головним 

управлінням статистики у м. Києві цін, які 

склалися на 01 січня 2015 року 

 До 31 Виконано 

17  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 Виконано 

18  Підготовка та аналіз даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 
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19  Складання звіту: 

 Звіт 1-ПО освіта  

 Ф.6-ПВ за 2014 рік 

 список підприємств (установ, 

організацій) 

Наказ МОНУ від 

04.10.04 

№ 535 

До 20 

hічний 

Виконано 

20  Розробка розрахунків та обґрунтування до 

бюджетних призначень по апарату ДОМНС. 

Складання кошторису витрат, плану 

асигнувань та відповідної казначейської 

документації (п-1) 

 До 20 Виконано 

21  Розробка розрахунків та обґрунтування до 

бюджетних призначень установ освіти 

міського підпорядкування та підрозділів 

ДОМНС (п-1) 

 

 

 

До 21 

 

 

Виконано 

22  Складання звіту: ф.1-ДБШ згідно з планом 

статистичних робіт Міністерства освіти і науки 

України  

Лист МОНУ від 

04.12.07 № 1/9-733 

До 25 Виконано 

23  Аналіз використання коштів установами 

міського підпорядкування за 2014 рік (п-1) 

 До 26 Виконано 

24  Затвердження наказів, паспортів бюджетних 

програм та розроблення паспортів бюджетних 

програм на 2015 рік 

Наказ Мінфіну від 

09.07.10 №679 

до 30 Виконано 

25  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 Виконано 

26  Складання звіту про виконання програми 

«Освіта Києва 2011-2015 рр.», «Київ 

спортивний: на 2011-2015 роки», «Сім'я та 

молодь на 2012-2016 роки» за програмно-

цільовим методом та складання фінансового 

звіту за 2014 рік за програмно-цільовим 

Наказ Міністерства 

фінансів 

До 31 Виконано 
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методом 

27  Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

28  Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

29  Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

30  Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Виконано 

31  Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

Лютий 

32 Контроль стану забезпечення харчуванням у 

навчальних закладах м. Києва та підготовка 

аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 число 

місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням у навчальних 

закладах м. Києва 

33 Звітування про виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.04.05 №318 «Про 

удосконалення механізму виплати заробітної 

плати працівникам бюджетних установ та 

державної соціальної допомоги» 

 Щомісячно до 05 Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

34 Складання звіту: 

 Ф. 1 — ДБШ; 

 Ф. 1 — житлофонд; 

 Ф.1-ПЗ (зведена) позашкільних 

навчальних закладів комунальної та 

приватної форми власності 

Лист МОНУ від 

04.12.07 №1/9-733 

До 06 та до 15 Виконано 

35 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

 Щотижня Замовлення на фінансування подавалися 

своєчасно щоп’ятниці 
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установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

36 Складання розрахунків по фінансуванню 

ПТНЗ на 2015 рік 

 

Державний бюджет 

України на 2008 рік 

До 15 Виконано 

37 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

38 Складання зведеної таблиці показників з праці 

за 2014 рік по професійно-технічним закладам 

Наказ МОНУ від 

23.10.02 № 605 

До 21 Виконано 

39 Аналізування використання коштів районними 

управліннями освіти за 2014 рік та підготовка 

матеріалів на колегію ДОМНС (п-1) 

 

До 25 Виконано 

40 Ведення поточної роботи по виконанню 

бюджету апарату ДОМНС 

 До 28 Виконано 

41 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 28 Виконано 

42 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг 

наказів та їх видача професійним училищам 

 До 28 Виконано 

43 Підготовка інформаційних матеріалів із питань 

харчування, заробітної плати та інших 

фінансово-економічних питань по галузі 

«Освіта» 

 До 28 Виконано 

44 Підготовка інформаційних матеріалів із питань 

інвестиційної діяльності та програми 

соціально-економічного розвитку по галузі 

«Освіта», «Молодіжна політика», «Фізична 

культура і спорт»  

Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 
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45 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

 Березень 

46 

 

Складання довідок про зміни річного розпису 

асигнувань бюджету (кошторису) та їх 

корегування 

Наказ Мінфіну 

України від 28.01.02 № 

57 

До 31 Виконано 

47 Контроль стану забезпечення харчуванням в 

навчальних закладах м. Києва та підготовка 

аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 число 

місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням у навчальних 

закладах м. Києва 

48 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Замовлення на фінансування подавалися 

своєчасно щоп’ятниці 

49 Підготовка та аналізувавння даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

50 Ведення поточної роботи по виконанню 

бюджету апарату ДОМНС 

 До 31 Виконано 

51 Складання змін до розподілу показників 

зведених кошторисів доходів та видатків та 

зведених планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету на 2015 рік 

Наказ Мінфіну 

України від 28.01.02 № 

57 

До 31 Виконано 

52 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг 

наказів та їх видача професійним училищам 

 До 31 Виконано 

53 Підготовка інформаційних матеріалів з питань 

заробітної плати  

 До 31 Виконано 

54 Підготовка інформаційних матеріалів з питань 

інвестиційної діяльності та програми 

соціально-економічного розвитку по галузі 

«Освіта», «Молодіжна політика», «Фізична 

культура і спорт»  

Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця  Виконано 

55 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами Протягом місяця Виконано 
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Уряду 

56 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

57 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

58 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

59 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

Квітень 

60 Внесення змін до наказу паспортів бюджетних 

програм та складання звіту про виконання 

паспортів бюджетних програм на 2015 рік 

Наказ Мінфіну від 

09.07.10 №679 

До 10 Виконано 

61 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Виконано 

62 Звітування про виконання Генеральної угоди 

між Кабміном, Конфедерацією роботодавців 

України та всеукраїнськими профспілками та 

об’єднаннями за І квартал 2015 р 

 До 07 Виконано 

63 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» 

 До 10 Виконано 

64 Звірка бюджетних призначень установ освіти 

міського підпорядкування у бухгалтерській 

 До 10 Виконано 
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звітності поточного місяця Ф. 2,Ф. 4 

65 Узгодження форм бухгалтерського звіту Згідно з планом 

статистичних робіт 

МОНУ 

До 11 Виконано 

66 Інформація щодо окремих показників по 

штатах закладів та контингентах освіти, 

фізичної культури та спорту, молодіжної 

політики за І квартал 2015 року 

 До 12 Виконано 

67 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

68 Аналізування використання коштів 

установами освіти міського підпорядкування 

та районними управліннями освіти в 2015 році 

(п-1) 

 До 26 Виконано 

69 Підготовка показників розвитку установ освіти 

м. Києва Міністерству освіти України та 

Департаменту економіки і інвестицій 

 У термін, 

установлений 

МОНУ та 

розпорядженням 

КМДА 

Виконано 

70 Підготовка інформацій щодо чисельності 

працівників підпорядкованих закладів та 

установ освіти, інформація щодо видатків по 

програмах, інформація про видатки на 

реалізацію ст.57 Закону України «Про освіту», 

аналіз харчування по установах освіти м. 

Києва, звіт про виконная кошторису 

позабюджетних надходженнях та видатках по 

підпорядкованих установах 

 До 26 

(щоквартально) 

Виконано 

71 Підготовка матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва галузь 

 До 30 Виконано 
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«Освіта», «Фізична культура і спорт», 

«Молодіжна політика» в частині фінансово-

економічних питань 

72 Розрахунок грошових норм на безплатне 

одноразове харчування учнів і студентів із 

числа дітей-сиріт 

 До 30 Виконано 

73 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

74 Контроль стану забезпечення харчуванням в 

навчальних закладах м. Києва та підготовка 

аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 число 

місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням у навчальних 

закладах м. Києва 

75 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

76 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

77 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

78 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

Травень 

79 Проведення відповідних розрахунків та 

підготовка кошторисів витрат по проведенню 

оздоровлення школярів м. Києва влітку 2015 

року 

 До 31 Виконано 

80 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Замовлення на фінансування подавалися 

своєчасно щоп’ятниці 
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81 Підготовка інформаційних матеріалів із питань 

інвестиційної діяльності та програми 

соціально-економічного розвитку по галузі 

«Освіта», «Молодіжна політика», «Фізична 

культура і спорт»  

  Виконано 

82 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

83 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

84 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

85 Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням у навчальних 

закладах м. Києва 

86 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

87 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

88 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

Червень 

89 Складання проекту бюджетних пропозицій на 

2016 рік по формам КМДА 

 До 30  

90 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

 Щотижня Замовлення на фінансування подавались 

своєчасно щоп’ятниці 
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установам та відділам підпорядкованих 

ДОМНС 

91 Підготовка інформаційних матеріалів із питань 

інвестиційної діяльності та програми 

соціально-економічного розвитку по галузі 

«Освіта», «Молодіжна політика», «Фізична 

культура і спорт»  

 До 30 Виконано 

92 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

93 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалась у повному 

обсязі та своєчасно 

94 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

95 Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням в навчальних 

закладах м. Києва 

96 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

97 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

98 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

Липень 

99 Внесення змін до наказу паспортів бюджетних 

програм та складання звіту про виконання 

паспортів бюджетних програм на 2015 рік 

Наказ Мінфіну від 

09.07.10 №679 

До 10 Виконано 
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100 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Замовлення на фінансування подавалися 

своєчасно щоп’ятниці 

101 Щотижневий контроль за використанням 

бюджетних коштів по капітальним видаткам та 

за наданими платіжними дорученнями по 

капітальним видаткам 

Бюджет м. Києва 
Щоп’ятниці 

Виконано 

102 Звіт про виконання паспортів бюджетних 

програм за ПЦМ 

Постанова КМУ До 15 Виконано 

103 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва До 19 Виконано 

104 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

105 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалась у повному 

обсязі та своєчасно 

106 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

107 Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням в навчальних 

закладах м. Києва 

108 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

109 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

Серпень 
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110 Звірка бюджетних призначень установ освіти 

міського підпорядкування у бухгалтерській 

звітності поточного місяця Ф. 2,Ф. 4 

 До 10 Виконано 

111 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Виконано 

112 Щотижневий контроль за використанням 

бюджетних коштів по капітальним видаткам та 

за наданими платіжними дорученнями по 

капітальним видаткам 

Бюджет м. Києва 

Щоп’ятниці 

Виконано 

113 Аналізування використання коштів ПТНЗ м. 

Києва за І півріччя 2015 року (п-1) 

 До 16 Виконано 

114 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва До 19 Виконано 

115 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

116 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалась у повному 

обсязі та своєчасно 

117 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

118 Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням в навчальних 

закладах м. Києва 

119 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

120 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 
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121 Підготувати інформацію Міністерству освіти і 

науки України про початок навчального року 

 До 30 Виконано 

122 Ведення поточної роботи по виконанню 

бюджету апарату ДОМНС 

 
 

Виконано 

123 Складання довідок про зміни річного розпису 

асигнувань бюджету (кошторису) та їх 

корегування 

Наказ Мінфіну 

України від 

28.01.02 № 57 

До 31 Виконано 

124 Складання змін до розподілу показників 

зведених кошторисів доходів та видатків на 

2015 рік 

Наказ Мінфіну 

України від 

28.01.02 № 57 

До 31 Виконано 

Вересень 

125 Збір аналітичного матеріалу по виконанню 

загальноміських програм районами м. Києва, 

фінансуванню зміцнення матеріально-

технічної бази навчальних закладів та 

виконанню основних загальноосвітніх заходів 

по районних управліннях освіти м. Києва 

 До 03, до 10, до 28 Виконано 

126 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Замовлення на фінансування подавались 

своєчасно щоп’ятниці 

127 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

128 Складання звіту ф. ЗНЗ-1, Ф. ЗНЗ-1 (інші 

відомства) 

Лист МОНУ від 

04.12.07 №1/9-733 

До 20 Виконано 

129 Перевірка тарифікаційних списків установ 

міського підпорядкування 

 До 30 Виконано 

130 Складання змін до розподілу показників 

зведених кошторисів доходів та видатків на 

Наказ Мінфіну 

України від 

До 30 Виконано 
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2015 рік 28.01.02 № 57 

131 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг 

наказів та їх видача професійним училищам 

 До 30 Виконано 

132 Розроблення мережі установ освіти у розрізі 

районних управлінь освіти та установ міського 

підпорядкування до проекту бюджету на 2016 

рік та подання їх Головному фінансовому 

управлінню 

 У терміни, 

передбачені 

розпорядженням 

КМДА 

Виконано 

133 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

134 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

135 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

136 Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням у навчальних 

закладах м. Києва 

137 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення, тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

138 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

Жовтень 

 

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

 

Лист МОНУ від 

04.12.07 №1/9-733 

До 01 Виконано 

140 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Замовлення на фінансування подавалися 

своєчасно щоп’ятниці 
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141 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 

04.12.07 №1/9-733 

До 05 Виконано 

142 Звітування про стан виконання заходів КМДА 

по виконанню програми «Стратегія подолання 

бідності» 

Згідно з 

розпорядженням 

КМДА 

До 10 Виконано 

143 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

144 Розрахування середньої вартості харчування в 

дошкільних закладах м. Києва 

 До 20 Виконано 

145 Направлення до районних державних 

адміністрацій м. Києва та відділень 

державного казначейства у районах визначеної 

вартості набору харчування по дитячих 

дошкільних закладах 

 До 21 Виконано 

146 Складання звіту Ф. Д-9 (школи-інтернати, 

приватні заклади, заклади інших відомств) 

Лист МОНУ від 

04.12.07 №1/9-733 

До 23 Виконано 

147 Звіт про виконання плану по штатах і 

контингентах (Ф. 3-2) 

 

Наказ Мінфіну України 

1998 р. 

До 23 Виконано 

148 Підготовка матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва (галузь 

«Освіта» в частині фінансово-економічних 

питань) 

 До 31 Виконано 

149 Підготовка поточних інформаційних 

матеріалів по соціально-економічному 

розвитку м. Києва (галузь «Фізична культура і 

 До 31 Виконано 
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спорт», «Молодіжна політика») в частині 

фінансово-економічних питань) 

150 Складання довідок про зміни річного розпису 

асигнувань бюджету (кошторису) та їх 

корегування 

Наказ Мінфіну 

України від 

28.01.02 № 57 

До 31 Виконано 

151 Інформування КМДА про виконання 

Державної програми соціально-економічного 

розвитку м. Києва на період до 2015 року 

(система «Освіта») 

Розпорядження 

КМДА 

До 31 Виконано 

152 Розрахування грошових норм на безплатне 

одноразове харчування учнів і студентів із 

числа дітей-сиріт 

 До 31 Виконано 

153 Аналізування 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 2015 року (п-1) 

 До 31 Виконано 

154 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

155 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Виконано 

156. Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

157 Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням в навчальних 

закладах м. Києва 

158 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 
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159 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

Листопад 

160 Ф. 83-РВК (денні ЗНЗ, школи-інтернати, ВСШ, 

приватні, інші відомства) 

Лист МОНУ від 

04.12.07 №1/9-733 

До 11 Виконано 

161 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Виконано 

162 Підготовка та аналіз даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

163 Складання звіту: Ф.Д-6 (ЗНЗ — денні, 

державні, відомчі, приватні) 

Лист МОНУ від 

04.12.07 №1/9-733 

До 27 Виконано 

164 Розроблення проекту бюджету (бюджетний 

запит) по установах освіти міського 

підпорядкування на 2016 рік в розрізі статей 

видатків та проекту бюджету по освіті в 

цілому по м. Києву 

Згідно з 

розпорядженням 

КМДА 

 Виконано 

165 Розроблення пропозиції до проекту бюджету 

по капітальним видаткам на 2016 рік (по 

районам та закладам, підпорядкованим 

ДОНМС). 

Згідно з 

розпорядженням 

КМДА 

 Виконано 

166 Розроблення проекту бюджету (бюджетний 

запит) по установах фізичної культури і спорту 

та молодіжної політики міського 

підпорядкування на 2016 рік в розрізі статей 

видатків  

Згідно з 

розпорядженням 

КМДА 

 Виконано 

167. Складання змін до розподілу показників 

зведених кошторисів доходів та видатків на 

2015 рік 

Наказ Мінфіну від 

28.01.02 №57 

До 30 Виконано 

168 Корегування проектів кошторисів витрат 

професійним училищам м. Києва з 

 У терміни, 

встановлені 

Виконано 
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розрахунками (бюджетна пропозиція на 2015 

рік) 

МОНУ 

169 Розроблення проекту бюджету (бюджетний 

запит) по Апарату ДОМНС на 2016 рік в 

розрізі статей видатків 

Згідно з 

розпорядженням 

КМДА 

 Виконано 

170 Щомісячна фінансова звітність  Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

171 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Виконано 

172 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

173 Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням у навчальних 

закладах м. Києва 

174 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

175 Підготовка наказів із фінансових питань.  Постійно Виконано 

Грудень 

176 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 

04.12.07 №1/9-733 

До 05 Виконано 

177 Підготовка замовлень на фінансування по 

загальному та спеціальному фонду по 

установам та відділам, підпорядкованих 

ДОМНС 

 Щотижня Виконано 

178 Складання тарифікаційних списків та штатних 

розписів з 01 грудня 2015 року по закладах 

міського підпорядкування 

 10 Виконано 
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179 Складання штатного розпису працівників 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

на 01.12.15 

 До 10 Виконано 

180 Підготовка та аналізування даних про стан 

розрахунків за електроенергію, природний та 

скраплений газ, тверде паливо, житлово-

комунальні послуги (зведення актів звірок, 

фінансова звітність), щомісячно 

Бюджет м. Києва та 

доручення 

До 19 Виконано 

181 Складання звіту: Ф.1-ЗСО Наказ Головного 

управління статистики 

м. Києва від 08.07.97 

№170 

До 25 Виконано 

182 Складання зведеної відомості по 

фінансуванню установ освіти міського 

підпорядкування на 2016 рік в розрізі кодів 

економічної класифікації 

 До 27 Виконано 

183 Складання зведеної відомості по 

фінансуванню установ фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики міського 

підпорядкування на 2016 рік в розрізі кодів 

економічної класифікації 

 До 27 Виконано 

184 Фінансування видатків за програмою 

«Новорічні свята 2015 року», програмою 

«Освіта столиці.2011-2015 рр.», проектом 

«Здоров’я через освіту» (п-3) 

 До 31 Виконано 

185 Фінансування видатків за програмою «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.»  

 До 31 Виконано 

186 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 м. Києва»  

 До 31 Виконано 

187 Підготовка матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва (галузь 

 До 31 Виконано 
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«Освіта», в частині фінансово-економічних 

питань) 

188 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 Виконано 

189 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 Виконано 

190 Основні показники проекту програми 

соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Києва (галузь «Освіта» в частині 

фінансово-економічних питань) 

 До 31 Виконано 

191 Складання кошторисів витрат по установах 

освіти міського підпорядкування на 2016 рік. 

Складання кошторисів витрат професійних 

училищ із розрахунками (лімітні довідки, 

плани асигнувань, додаток до плану 

асигнувань) 

 До 31 Виконано 

192 Складання кошторисів витрат по установах 

фізичної культури і спорту та молодіжної 

політики на 2016 рік. Складання кошторисів 

витрат із розрахунками (лімітні довідки, плани 

асигнувань, додаток до плану асигнувань) 

 До 31 Виконано 

193 Складання уточненого розрахунку по 

заробітній платі щодо показників до проекту 

бюджету на 2016 рік по галузі «Освіта» 

 До 31 Виконано 

194 Складання уточненого розрахунку по 

заробітній платі щодо показників до проекту 

бюджету на 2016 рік по галузі «Фізична 

культура і спорт» 

 До 31 Виконано 

195 Складання уточненого розрахунку по 

заробітній платі щодо показників до проекту 

 До 31 Виконано 
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бюджету на 2015 рік по галузі «Молодіжна 

політика» 

196 Щомісячна фінансова звітність Згідно з постановами 

Уряду 

Протягом місяця Виконано 

197 Контроль виплати заробітної плати 

працівникам освіти м. Києва 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число 

Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

198 Аналізування стану виплати муніципальної 

надбавки 

Бюджет м. Києва Щомісячно Виконано 

199 Контроль заборгованості за харчування дітей у 

навчальних закладах 

Бюджет м. Києва Станом на 1, 10, 

20 число місяця 

Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням в навчальних 

закладах м. Києва 

200 Опрацювання та надання відповіді заявникам у 

межах компетенції з питань бюджету освіти, 

оплати праці, штатних нормативів, 

харчування, оздоровлення тощо в частині 

фінансово-економічних питань 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

Постійно Виконано 

201 Підготовка наказів із фінансових питань  Постійно Виконано 

 

Загальні питання 

№ 

п/п 
Назва заходу 

На виконання 

якого 

нормативного 

акта 

проводиться 

 

Термін 

 

Інформація про виконання 

1 Проведення фінансування установ міського 

підпорядкування та підрозділів ДОМНС, 

загальноміських заходів та програм згідно з 

заявками 

Наказ Мінфіну Протягом місяця Виконано 

2 Ведення поточної роботи по виконанню 

бюджету апарата ДОМНС 
 Щомісячно Виконано 
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3 Підготовка даних про стан розрахунків за 

електроенергію, природний та скраплений газ, 

тверде паливо, житлово-комунальні послуги 

зв’язку, щомісячно 

 До 1 числа Виконано 

4 Постійний контроль за ефективним 

використанням бюджетних коштів установ та 

закладів освіти м. Києва 

 

 Протягом року Виконано 

5 Контроль оплати за спожиті енергоносії в 

установах та закладах 

 Протягом року Виконано 

6 Контроль виконання програм: підготовка 

закладів освіти до нового навчального та 

осінньо-зимового періоду (по районам та 

закладам, підпорядкованим ДОНМС) 

 Протягом року 

 

Виконано 

7 Постійний контроль за своєчасною виплатою 

заробітної плати та відпускних працівникам 

установ та закладів м. Києва 

 Протягом року Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

8 Складання паспортів бюджетних програм 

місцевого бюджету та звітування 

 Щоквартально Виконано 

9 Наради-семінари з фінансовими службами 

районних управлінь освіти та установ освіти 

міського підпорядкування 

 Щомісячно Виконано 

10 Організаційне забезпечення проведення 

наради-семінару 
 

 Виконано 

11 Розгляд листів та скарг громадян із питань 

праці та заробітної плати, штатних нормативів 

 Протягом року Виконано 

12 Надання практичної допомоги в організації 

фінансово-економічної роботи професійних 

училищ м. Києва, контроль за ефективним 

використанням бюджетних та спеціальних 

коштів, виплатою заробітної плати та оплату 

за енергоносії профтехучилищами м. Києва 

 Протягом року Виконано 

13 Корегування бюджетних асигнувань установ 

міського підпорядкування 

 

 Щоквартально Виконано 
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14 Надання інформації про контингент учнів 

професійних училищ м. Києва 

 Протягом року Виконано 

 

ЩОМІСЯЧНО 

15 Контроль стану забезпечення харчуванням в 

навчальних закладах м. Києва та підготовка 

аналітичних матеріалів 

 1, 10, 20 числа Проводився постійний контроль стану 

забезпечення харчуванням в навчальних 

закладах м. Києва 

16 Контроль виплати заробітної плати по 

установам та закладам м. Києва 

 
До 30 числа 

Заробітна плата виплачувалася в повному 

обсязі та своєчасно 

17 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 28.09.01 

№ 398 

До 14 числа Виконано 

18 Ведення поточної роботи по виконанню 

бюджету апарату ДОМНС 

 Протягом місяця Виконано 

19 Аналіз та виконання програм: підготовка 

закладів освіти до нового навчального та 

осінньо-зимового періоду (по районам та 

закладам, підпорядкованим ДОНМС) 

 10, 20, 30 числа Виконано 

20 Зведення оперативної інформації про стан 

розрахунків за спожиті енергоносії та 

житлово-комунальні послуги по закладам 

освіти м. Києва 

 Щомісячно Виконано 

21 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 Виконано 

22 Звірка бюджетних призначень установ освіти 

міського підпорядкування у бухгалтерській 

звітності поточного місяця Ф. 2,Ф. 4 

 До 10 числа Виконано 

23 Аналіз споживання теплоенергоносіїв, 

щодекади 

 10, 20, 30 числа Виконано 
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24 Складання звіту з праці (додатковий)  До 10 числа Виконано 

25 Аналізування статистичного звіту з праці та 

складання інформаційних довідок 

 Протягом місяця Виконано 

26 Підготовка наказів із фінансових питань 

 

 Протягом місяця Виконано 

27 Підготовка матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва (галузь 

«Освіта» в частині фінансово-економічних 

питань) 

 Протягом місяця Виконано 

28 Підготовка матеріалів по соціально-

економічному розвитку м. Києва (галузь 

«Фізична культура і спорт», «Молодіжна 

політика» в частині фінансово-економічних 

питань). 

 Протягом місяця Виконано 

29 Наради-семінари з керівниками економічних 

груп управлінь освіти районних у місті Києві 

державних адміністрацій (п-1) 

 

Щомісячно Виконано 

30 Складання довідок про зміни річного 

розпису асигнувань бюджету (кошторису) та 

їх корегування. 

Наказ Мінфіну 

України від 28.01.02 № 

57 

Протягом місяця Виконано 

31 Збирання актів-звірок по комунальним 

послугам професійних училищ м. Києва та 

складання зведеного реєстру по 

комунальним послугам за місяць 

 Протягом місяця Виконано 

32 Складання змін до розподілу показників 

зведених кошторисів доходів та видатків на 

2015 рік 

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02 № 57 

Протягом місяця Виконано 

33 Складання довідок про зміни до розподілу 

показників зведених планів асигнувань із 

загального фонду державного бюджету на 

2015 рік по Управління Державного 

казначейства м. Києва  

Наказ Мінфіну України 

від 28.01.02. № 57 

Протягом місяця Виконано 

34 Перевірка та реєстрація поіменних книг, 

книг наказів та їх видача професійним 

 Протягом місяця Виконано 
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училищам 

35 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 

 

Виконано 

Щоквартально 

36 Звіт Ф. 1 профтех. Наказ Головного 

управління статистики   

м. Києва від 08.05.85 № 

207  

 

До 3 числа Виконано 

37 Затвердження наказів паспортів бюджетних 

програм та внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2015 рік за 

програмно-цільовим методом у програмі 1-С 

Бюджет 

Наказ Мінфіну від 

09.07.10 №679 

До 30 Виконано 

38 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» 

 Щоквартально Виконано 

39 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 Виконано 

40 Звіт по показниках бюджетних програм за 

програмно-цільовим методом у програмі «1-

С Бюджет» по Головному управлінню освіти 

Наказ МФУ Щоквартально Виконано 
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і науки та установах молодіжної політики 

комунальної власності територіальної 

громади м. Києва 

41 Підготовка інформації щодо чисельності 

працівників підпорядкованих закладів та 

установ освіти; інформації щодо видатків по 

програмах, інформація про видатки на 

реалізацію ст.57 Закону України «Про 

освіту»; аналізування стану харчування по 

установах освіти м. Києва; звіту про 

виконання кошторису позабюджетних 

надходженнях та видатках по 

підпорядкованих установах 

 До 26 

(щоквартально) 

Виконано 

42 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 Виконано 

43 Звітування про стан виконання заходів 

КМДА по виконанню програми «Стратегія 

подолання бідності» 

 

Згідно з розпорядженням 

КМДА 

До 10 числа Виконано 

44 Узгодження форм бухгалтерського звіту Згідно з планом 

статистичних робіт 

МОНУ 

До 11 числа Виконано 

45 Інформація щодо окремих показників по 

штатах закладів та контингентах освіти 

 До 12 числа Виконано 

46 Інформація щодо окремих показників по 

штатах закладів та контингентах фізичної 

культури і спорту та молодіжної політики 

 

 До 12 числа Виконано 

47 Інформація про окремі показники виконання 

бюджету по видатках на освіту, 

 До 12 числа Виконано 
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щоквартально (п-1) 

 

47 Звіт про хід виконання 

енергозбережувальних заходів за формою 12-

ЕЗ та аналітична довідка по установах освіти 

м. Києва 

 

 

 

До 15 числа Виконано 

48 Звіт з праці (додатковий)  До 10 числа Виконано 

49 Проведення нарад-семінарів із головними 

бухгалтерами управлінь освіти районних у 

місті Києві державних адміністрацій та 

головними бухгалтерами закладів освіти 

територіальної громади м. Києва (п-1) 

 

Щоквартально Виконано 

50 Інформування КМДА про виконання 

Державної програми соціально-економічного 

розвитку м. Києва на період 2015 року 

(система «Освіта») 

Розпорядження 

КМДА 

До 15 числа Виконано 

51 Аналізування виконання бюджетних 

призначень закладами освіти міського 

підпорядкування для ГФУ КМДА (п-1) 

 До 15 числа Виконано 

52 Складання звіту з праці 1-ПВ, квартальний 

 

Наказ Держкомстату 

України від 28.09.01 

№398 

До 14 Виконано 

53 Направити до районних державних 

адміністрацій м. Києва та відділень 

державного казначейства в районах 

визначену вартість набору харчування по 

дитячих дошкільних закладах  

 До 21 числа Виконано 

54 Звіт про виконання плану по штатах і 

контингентах (Ф. 3-2) 

Наказ Мінфіну України 

1998 р. 

До 23 числа Виконано 

55 Контроль вартості харчування в навчальних 

закладах м. Києва 

 До 24 числа Виконано 

 

 

УПРАВЛІННЯ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
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ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

  

№ з/п  

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового акта 

проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Групове заняття «Цікаві професії» із 

залученням представників різних професій 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки  

Щотижня  Групові заняття «Цікаві професії» 

проведено на базі Київського 

молодіжного центру щочетверга. 

Охоплено 46 осіб 

2 Семінар на тему: «Персональний та 

професійний розвиток» 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Щотижня  Семінари «Персональний та професійний 

розвиток» проведено на базі Київського 

молодіжного центру щовівторка. 

Охоплено 53 особи 

3 Вечір кіно (висвітлення наочної інформації 

про зміст та сутність професій) 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Щотижня  Вечір кіно проведено щоп’ятниці на базі 

Київського молодіжного центру. 

Охоплено 38 осіб 

4 Оголошення про проведення Конкурсу 

бізнес-планів підприємницької діяльності 

серед молоді м. Києва 

Спільний наказ Міністерства 

України у справах сім'ї, молоді та 

спорту, Державного комітету 

України з питань регуляторної 

політики та підприємництва 

«Про затвердження Положення 

про Всеукраїнський конкурс 

бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді» від 

05.04.2007 № 1031/45 

22 Конкурс бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді м. Києва 

оголошено 10 квітня 2015 року у зв’язку 

із здійсненням організаційно-правових 

заходів, пов’язаних із пошуком 

інвесторів для проектів переможців 

Лютий 

5 Засідання Комісії з відбору та висунення 

кандидатів від м. Києва на присудження 

Премії Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді в розбудові 

України 

Постанова КМУ від 21.11.2007  

№ 1333, розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 

01.03.2012 № 333  

12 18 лютого 2015 року проведено засідання 

Комісії з відбору та висунення кандидатів 

від м. Києва на присудження Премії 

Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді в розбудові України. 

Відібрано 4 кандидатури та подано 

Міністерству молоді та спорту України 
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для подальшого розгляду 

6 Визначення та відзначення переможців 

Конкурсу бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді м. Києва 

Спільний наказ Міністерства 

України у справах сім'ї, молоді та 

спорту, Державного комітету 

України з питань регуляторної 

політики та підприємництва       

від 05.04.07 № 1031/45  

25 16 травня 2015 року визначено та 

відзначено переможців конкурсу бізнес-

планів підприємницької діяльності серед 

молоді м. Києва (6 осіб) в актовому залі 

Київського національного економічного 

університету ім. Вадима Гетьмана 

7 Семінар на тему: «Забезпечення прав та 

інтересів молодих громадян на ринку 

праці» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки  

Щотижня Семінари «Забезпечення прав та інтересів 

молодих громадян на ринку праці» 

проведено на базі Київського 

молодіжного центру щопонеділка. 

Охоплено 36 осіб 

8 Групове заняття «Цікаві професії» із 

залученням представників різних професій 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016  

Щотижня Групові заняття «Цікаві професії» 

проведено на базі Київського 

молодіжного центру щочетверга. 

Охоплено 39 осіб. 

9 Курси ораторського мистецтва (з метою 

підвищення кваліфікації молоді) 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016  

Щотижня Курси ораторського мистецтва проведено 

двічі на місяць у зв’язку із 

укомплектуванням груп. Охоплено 42 

особи 

Березень 

10 Оголошення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансової підтримка  

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.10.11 № 1049  

Протягом 

місяця 

У 2015 році Конкурс не проведено у 

зв’язку з відсутністю бюджетного 

фінансування 

11 Групова екскурсія на ПАТ «Оболонь», 

«Кока-Кола Беверіджиз Україна», «KPMG 

Україна», Microsoft Україна 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Щотижня  06 березня 2015 року проведено групову 

екскурсію на ПАТ «Оболонь». Охоплено 

42 особи 

12 Майстер-класи на теми: «Інструменти 

розвитку бізнесу», «Соціальне 

підприємництво» 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Щотижня  Майстер-класи проведено щовівторка на 

базі Київського молодіжного центру. 

Охоплено 37 осіб 
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13 

 

 

 

 

 

14 

Курси української мови 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Щотижня  Курси української мови проведено 

щосереди на базі Київського 

молодіжного центру. Охоплено 47 осіб 

Вечір кіно (висвітлення наочної інформації 

про зміст та сутність професій) 

 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Щотижня  Вечір кіно проведено щоп’ятниці на базі 

Київського молодіжного центру. 

Охоплено 42 особи 

15 Організація діяльності молодіжних 

трудових загонів (організація робіт із 

благоустрою м. Києва) 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

30 06 лютого 2015 року організовано акцію з 

прибирання снігу на території 

Печерського району м. Києва. У межах 

проведення акції зібрано більше 27,5 тон 

снігу по вул. Лесі Українки, 25-29, 

Кутузова, 4, Червоноармійській (від 

будинку 63 до 135). 

Фестиваль молодіжних трудових загонів 

«Київ — столиця чистоти» проведено 11 

квітня 2015 року на території парку 

кульутри та відпочинку «Гідропарк». 

Проведено спортивні змагання та 

змагання із благоустрою (зібрано понад 

тонну сміття) 

Квітень 

16 Засідання конкурсної комісії з розгляду 

програм (проектів, заходів), розроблених 

молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка в 2015 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.10.11 № 1049  

07 У 2015 році Конкурс не проведено у 

зв’язку з відсутністю бюджетного 

фінансування 

17 Засідання конкурсної комісії з розгляду 

програм (проектів, заходів), розроблених 

молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка в 2015 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.10.11 № 1049  

14 У 2015 році Конкурс не проведено у 

зв’язку з відсутністю бюджетного 

фінансування 

18 Засідання конкурсної комісії з Розпорядження Київського 16 У 2015 році підготовлено проект 
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присудження стипендії Київської міського 

голови для обдарованої молоді  

міського голови від 19.11.2002 № 

339, 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

розпорядження Київського міського 

голови «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких розпоряджень 

Київського міського голови щодо 

підтримки обдарованої молоді».  

Із метою удосконалення механізму 

підтримки обдарованої молоді 

підготовлено проект розпорядження 

«Про премію Київського міського голови 

за особливі досягнення молоді у 

розбудові столиці України — міста-героя 

Києва» 

19 Відкритий захист програм (проектів, 

заходів), розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, для 

виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка, поданих на конкурс у 

2015 році 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.11.11 № 1049  

17 У 2015 році Конкурс не проведено у 

зв’язку з відсутністю бюджетного 

фінансування 

20 Проведення комп’ютерного тестування 

учасників на базі комп’ютеризованого 

діагностичного комплексу «Консул-

Інтегратор», призначеного для визначення 

управлінських якостей, лідерського 

потенціалу та інтелектуальних здібностей у 

межах реалізації програми «Залучення 

молоді до державної служби» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Комп’ютерне тестування молоді на базі 

комп’ютеризованого діагностичного 

комплексу «Консул-Інтегратор» 

проведено з 22 по 23 жовтня 2015 року в 

рамках реалізації програми «Школа 

молодіжного урядування». Охоплено 350 

осіб 

21 Групове заняття «Цікаві професії» із 

залученням представників різних професій 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Групові заняття «Цікаві професії» 

проведено на базі Київського 

молодіжного центру кожного другого 

четверга місяця. Охоплено 26 осіб 

22 Семінар на тему: «Забезпечення прав та 

інтересів молодих громадян на ринку 

праці» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Семінари «Забезпечення прав та інтересів 

молодих громадян на ринку праці» 

проведено на базі Київського 

молодіжного центру кожного другого 

понеділка місяця. Охоплено 31 особу 
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23 Групова екскурсія на ПАТ «Оболонь», 

«Кока-Кола Беверіджиз Україна», «KPMG 

Україна», Microsoft Україна 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Групову екскурсію на «KPMG Україна» 

проведено 24 квітня 2015 року. Охоплено 

19 осіб 

Травень 

24 Засідання конкурсної комісії з розгляду 

програм (проектів, заходів), розроблених 

молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка у 

2015. Оголошення переможців 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.10.11 № 1049  

01 У 2015 році Конкурс не проведено у 

зв’язку з відсутністю бюджетного 

фінансування 

25 Відбір (згідно з рейтингом учасників 

програми) кандидатур для забезпечення 

стажування учасників програми 

«Залучення молоді до державної служби» у 

структурних підрозділах Київської міської 

державної адміністрації. Ознайомлення 

учасників із вимогами законодавства з 

питань державної служби, структурою та 

функціями Київської міської державної 

адміністрації 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

До 10 

 

Київським молодіжним центром 

направлено листи до структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) щодо проходження 

стажування (практики) студентами 

вищих навчальних закладів. Отриману 

інформацію (квоти) надано студентам, 

що виявили відповідне бажання. 

Проведено ознайомчий семінар щодо 

законодавства про державну службу 

26 Ярмарка вакансій «Освіта. Робота. 

Підприємництво» на базі ВНЗ м. Києва 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

29 Проведено: 

 виставку вакансій «Освіта. Робота. 

Під приємництво»15-16 квітня 

2015 року на базі Центру ділового 

та культурного співробітництва 

«Український дім»(15-16 квітня); 

 ярмарок вакансій «День кар’єри» в 

НПУ Драгоманова (02 квітня); 

 загальноміську інформаційну 

акцію «Твоя кар’єра». З 15 по 17 

квітня 2015 року в Національному 

комплексі «Експоцентр України» 

(вул. Академіка Глушкова, буд. 1, 

павільйон № 2) (15-17 квітня); 

 ярмарок вакансії в Національному 
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університеті харчових технологій 

(22 квітня); 

 ярмарок вакансій на базі Академії 

водного транспорту імені Петра 

Конашевича-Сагайдачного (27 

травня); 

 ярмарок вакансій на базі 

Київського університету права 

(заходами охоплено понад 8000 

осіб) (28 травня) 

27 Майстер-клас на тему: «Інструменти 

розвитку бізнесу» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Майстер-класи проведено щосереди на 

базі Київського молодіжного центру. 

Охоплено 47 осіб 

28 Вечір кіно (висвітлення наочної інформації 

про зміст та сутність професій) 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Вечір кіно проведено 29 травня 2015 року 

на базі Київського молодіжного центру. 

Охоплено 19 осіб 

Червень 

29 Організація проходження стажування 

учасників програми «Залучення молоді до 

державної служби» у структурних 

підрозділах Київської міської державної 

адміністрації 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

До 30 Розповсюджено інформацію щодо 

наявних квот у структурних підрозділах 

виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) на проходження практики 

(стажування) 

30 Фестиваль молодіжних трудових загонів 

«Київ-столиця чистоти» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

05 Фестиваль проведено 11 квітня 2015 року 

на території парку культури та 

відпочинку «Гідропарк».  

25 квітня 2015 року на Трухановому 

острові проведено акцію «Зробимо 

Україну чистою! — 2015» у межах 

молодіжної ініціативи «Let's Do It, 

Ukraine!». Участь у заході взяли 

молодіжні трудові загони вищих 

навчальних закладів м. Києва 

31 Проведення офіційних зустрічей молоді з 

керівництвом м. Києва 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

25-26 У межах проведення офіційних зустрічей 

молоді із керівництвом м. Києва 

проведено: урочисте відкриття 
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інформаційно-консультаційного центру 

Київського молодіжного центру в НПУ            

ім. Драгоманова. Презентовано програми 

міської влади з питань молоді, в тому 

числі програми залучення молоді до 

державної служби (10 квітня); зустріч 

молоді із представниками міської влади 

на базі Київського університету права 

НАН України. Обговорено питання 

співробітництва зацікавлених органів у 

вирішенні питання оновлення кадрового 

складу державної служби, залучення 

молоді до формування та реалізації 

державної молодіжної політики (22 

травня); круглий стіл на тему: «Шляхи 

покращення механізмів просування 

інтересів молоді на ринку праці» на базі 

Київського молодіжного центру. Спільно 

із представниками органів студентського 

самоврядування обговорено питання 

вдосконалення законодавчого 

регулювання державної молодіжної 

політики в галузі зайнятості, 

працевлаштування внутрішньо 

переселених осіб із числа молоді (27 

травня); круглий стіл на тему: 

«Альтернативні напрями самозайнятості 

молоді» на базі Київського молодіжного 

центру. Спільно із студентською 

молоддю обговорено питання 

популяризації ідей підприємництва в 

молодіжному середовищі (29 травня). 

17 липня 2015 року за участю 

представників профільних інститутів 

громадянського суспільства проведено 
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круглий стіл на тему: «Захист прав та 

інтересів молоді на ринку праці». 

Обговорено питання регулювання 

надання першого робочого місця в Законі 

України «Про зайнятість населення», 

особливості системи державного 

управління розвитком трудового 

потенціалу, концепції державної системи 

професійної орієнтації населення. 

07 серпня 2015 року проведено круглий 

стіл на тему «Профкар’єра — інновація у 

профорієнтації». Обговорено питання 

впровадження профкар’єрної діагностики 

на базі вищих навчальних закладів м. 

Києва 

32 Проведення культурно-мистецьких заходів 

з нагоди Дня молоді  

Указ Президента України від 

22.06.1994 № 323/94 «Про День 

молоді»,  

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

27-28  27 червня 2015 року проведено акції 

«Молодь України за здоровий спосіб 

життя» та «Київ — молодіжна столиця». 

Охоплено понад 10 000 осіб 

33 Проведення молодіжного заходу з нагоди 

Дня Конституції України 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

28  Заходи не проводились у зв’язку із 

здійсненням організаційно-правових 

заходів, пов’язаних із відзначенням 27 

червня Дня молоді 

34 Майстер-клас на тему: «Інструменти 

розвитку бізнесу» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

201–2016 роки 

Щотижня  Майстер-класи проведено кожного 

другого вівторка місяця на базі 

Київського молодіжного центру. 

Охоплено 32 особи 

Липень 

35 Проведення засідання Комісії з 

попереднього відбору та висунення 

кандидатів на призначення Премії 

Київської міської ради за внесок молоді в 

розвиток місцевого самоврядування 

Рішення Київської міської ради 

від 27.10.05 № 256/3717  

 

15  

 

На виконання пункту 3 рішення 

Київської міської ради від 27 жовтня         

2005 року № 256/3717 «Про Премію 

Київської міської ради за внесок молоді у 

розвиток місцевого самоврядування» 
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Департамент освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) забезпечив необхідне 

інформування, збір матеріалів щодо 

кандидатів на здобуття Премії Київської 

міської ради за внесок молоді у розвиток 

місцевого самоврядування та вніс 

відповідні пропозиції, що надійшли від 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій на розгляд постійній 

комісії Київської міської ради з питань 

місцевого самоврядування, регіональних 

та міжнародних зв’язків  

36 Семінар на тему: «Персональний та 

професійний розвиток» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Майстер-класи проведено щочетверга на 

базі Київського молодіжного центру. 

Охоплено 37 осіб 

37 Оголошення про проведення Київського 

міського конкурсу «Молодий підприємець 

року» 

Розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 

05.11.02 № 2005  

Щотижня  Київський молодіжний центр є 

партнером конкурсу та реалізує його 

спільно з Департаментом економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (організатор конкурсу). У 

поточному році конкурс не проведено за 

рішенням організатора 

Серпень 

38 Визначення та відзначення переможців 

Київського міського конкурсу «Молодий 

підприємець року» 

Розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 

05.11.02 № 2005  

20 Київський молодіжний центр є 

партнером конкурсу та реалізує його 

спільно з Департаментом економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (організатор конкурсу). У 

поточному році конкурс не проведено за 

рішенням організатора 

39 Проведення молодіжного заходу з нагоди Міська цільова програма 24 22-23 серпня 2015 року у межах 
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Дня Незалежності України підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

відзначення Дня Державного Прапора 

України, Дня Незалежності України 

проведено акцію «Відповідальність 

починається з мене» та флеш-моб «Твори 

незалежну Україну». Охоплено понад 700 

осіб 

40 Майстер-клас на тему: «Пошук інвестора 

від А до Я» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  14 серпня 2015 року проведено майстер-

клас на базі Київського молодіжного 

центру. Охоплено 19 осіб 

Вересень 

41 Проведення фіналу міського етапу 

Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде 

обличчя України» 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 

2009-2015 роки, 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

16 У 2015 році Міністерство молоді та 

спорту не проводило Всеукраїнського 

конкурсу «Молоде обличчя України» 

42 Ярмарка вакансій «Освіта. Робота. 

Підприємництво» на базі ВНЗ м. Києва 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

24 Проведення ярмарки вакансій перенесено 

на листопад 2015 року. 

12-13 листопада 2015 року на базі Центру 

ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» проведено виставку 

вакансій «Освіта. Робота. 

Підприємництво». Охоплено понад 2000 

осіб 

43 Вечір кіно (висвітлення наочної інформації 

про зміст та сутність професій) 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Щотижня  Проведено заходи із профдіагностики 

молоді та засідання клубу соціальних 

працівників на базі Київського 

молодіжного центру. Охоплено 67 осіб 

44 Групова екскурсія на ПАТ «Оболонь», 

«Кока-Кола Беверіджиз Україна», «KPMG 

Україна», Microsoft Україна 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Щотижня  Групові екскурсії у вересні 2015 року не 

проводилися  

45 Семінар на тему: «Забезпечення прав та 

інтересів молодих громадян на ринку 

праці» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Семінари «Забезпечення прав та інтересів 

молодих громадян на ринку праці» 

проведено на базі Київського 

молодіжного центру кожного другого 
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вівторка місяця. Охоплено 24 особи 

Жовтень 

46 Засідання конкурсної комісії із 

призначення стипендій та премій 

Київського міського голови студентам м. 

Києва 

Розпорядження Київського 

міського голови від 12.11.02 № 

330  

15 Проведено роботу щодо виплати 150 

стипендій та 60 премій Київського 

міського голови за 2014 рік. 

У 2015 році підготовлено проект 

розпорядження Київського міського 

голови «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких розпоряджень 

Київського міського голови щодо 

підтримки обдарованої молоді».  

Із метою удосконалення механізму 

підтримки обдарованої молоді 

підготовлено проект розпорядження 

«Про премію Київського міського голови 

за особливі досягнення молоді у 

розбудові столиці України — міста-героя 

Києва» 

47 Ярмарка вакансій «Освіта. Робота. 

Підприємництво» на базі ВНЗ м. Києва 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

29 12-13 листопада 2015 року на базі Центру 

ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» проведено виставку 

вакансій «Освіта. Робота. 

Підприємництво». Охоплено понад 2000 

осіб 

48 Вечір кіно (висвітлення наочної інформації 

про зміст та сутність професій) 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  На базі Київського молодіжного центру 

проведено засідання клубу соціальних 

працівників. Охоплено 14 осіб 

49 Групова екскурсія на ПАТ «Оболонь», 

«Кока-Кола Беверіджиз Україна», «KPMG 

Україна», Microsoft Україна 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  20 жовтня 2015 року проведено групову 

ознайомлювальну екскурсію до 

юридичної кампанії «Лавринович і 

партнери». Охоплено 15 осіб 

50 Семінар на тему: «Забезпечення прав та 

інтересів молодих громадян на ринку 

праці» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Семінари «Забезпечення прав та інтересів 

молодих громадян на ринку праці» 

проведено на базі Київського 

молодіжного центру кожного другого 
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вівторка місяця. Охоплено 27 осіб 

Листопад 

51 Оголошення про проведення 

Всеукраїнського Конкурсу бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді 

Спільний наказ Міністерства 

України у справах сім'ї, молоді та 

спорту, Державного комітету 

України з питань регуляторної 

політики та підприємництва        

(N 1031/45 від 05.04.07)  

10 15 листопада 2015 року оголошено 

проведення Всеукраїнського конкурсу 

бізнес-планів підприємницької діяльності 

52 Організація загальноміського заходу з 

нагоди Дня студента 

Указ Президента України від 

16.06.99 № 659/99 «Про День 

студента», 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

17  У зв’язку з організацією заходів у всіх 

вищих навчальних закладах столиці з 

нагоди Дня студента, захід, 

організований Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту («Ліга сміху та 

кмітливості»), вирішено провести 15 

грудня в Центрі культури і мистецтв 

Національного авіаційного університету 

53 Проведення офіційних зустрічей молоді з 

керівництвом м. Києва 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

19  Офіційну зустріч Київського міського 

голови В. Кличка зі студентською 

молоддю проведено 22 жовтня 2015 року 

в концертному залі Київського 

національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана. 

У межах заходу відзначено найкращих 

студентів столиці стипендіями та 

преміями Київського міського голови. 

Кількість нагороджених: 210 осіб. Всього 

учасників заходу — 800 осіб 

54 Проведення молодіжного заходу з нагоди 

Дня Гідності та Свободи 

Указ Президента України від 

13.11. 14 № 872/2014 «Про День 

Гідності та Свободи», 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

21  У межах молодіжної акції «День пам’яті» 

студентською молоддю було покладено 

квіти та вшановано пам'ять загиблим 

героям на Алеї Героїв Небесної Сотні (28 

листопада 2015 року) 

55 Проведення молодіжного заходу з нагоди 

Дня пам’яті жертв голодоморів 

Указ Президента України від 

21.05.07 № 431/2007 «День 

28  Студенти Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова, 
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пам'яті жертв голодоморів», 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Київського університету права НАН 

України, вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації спільно з працівниками 

відділу молодіжної політики зібралися на 

Михайлівській площі біля Пам’ятного 

знаку жертвам Голодомору 1932–1933 

років в Україні. Для студентів проведено 

історичний екскурс в минуле, після чого 

вони запалили свічки в лампадках, 

поклали квіти та вшанували хвилиною 

мовчання пам'ять жертв Голодомору. 

Захід проходив під гаслом «День 

пам’яті». 

Столична молодь приєдналася до 

загальнонаціональної акції «Запали 

свічку». О 16.00 годині після хвилини 

мовчання студентська та учнівська 

молодь запалили свічки в лампадках, що 

викладені у формі Тризуба на Майдані 

Незалежності 

56 Майстер-класи на тему: «Інструменти 

розвитку бізнесу», «Соціальне 

підприємництво» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня Майстер-класи проведено на базі 

Київського молодіжного центру 

щотижня. Охоплено 57 осіб 

57 Курси української мови Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня Замість курсів української мови на базі 

Київського молодіжного центру 

організовано роботу «English speaking 

club». Охоплено 21 особу 

58 Семінар на тему: «Забезпечення прав та 

інтересів молодих громадян на ринку 

праці» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня Замість семінару на базі Київського 

молодіжного центру проведено тренінги: 

«Event management: здобуваємо навички 

підприємництва». Охоплено 32 особи 

Грудень 

59 Проведення офіційних зустрічей молоді з 

керівництвом м. Києва 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

07 

 

Заплановано проведення 
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60 Визначення та нагородження переможців 

Всеукраїнського Конкурсу бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді 

Спільний наказ Міністерства 

України у справах сім'ї, молоді та 

спорту, Державного комітету 

України з питань регуляторної 

політики та підприємництва        

(N 1031/45 від 05.04.07)  

18 Визначення та нагородження переможців 

Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів 

підприємницької діяльності заплановано 

на 17 грудня 2015 року (НСК 

«Олімпійський) 

61 Курси української мови Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня Заплановано проведення 

62 Курси ораторського мистецтва Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня Заплановано проведення 

63 Семінар на тему: «Забезпечення прав та 

інтересів молодих громадян на ринку 

праці» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Щотижня  Заплановано проведення 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ з/п  

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового акта 

проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

1 Підготовка звітної інформації щодо 

проведеної роботи з молоддю за місяць 

Інформація подається для 

подальшого узагальнення та 

інформування Департаменту 

економіки та інвестицій 

Щомісяця  

До 27  

Виконано 

2 Підготовка звіту щодо реалізації програми 

Соціально-економічного розвитку в 

частині, що стосується молоді 

Відповідне рішення Київської 

міської ради 

Щоквартальн

о 

Виконано 

3 Підготовка звіту щодо проведення 

зустрічей з молоддю  

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 26.12.13 № 

49101/1/1-13 і з урахуванням 

доручення від 16.12.13 № 42138 

Щоквартальн

о 

До 10.04.2015, 

10.07.2015, 

10.10.2015, 

10.01.2016 

Виконано 

4 Збір квартальних творчих звітів щодо Наказ Міністерства молоді та Щоквартальн У 2015 році не видано розпорядження 



233 

 

реалізації проектів за кошти гранту 

Президента України для обдарованої 

молоді 

спорту України від 15.10. 13 № 

619  

о  

До 5 числа 

наступного за 

звітним 

періодом 

Президента України «Про гранти 

Президента України для обдарованої 

молоді» 

5 Підготовка звіту по заходам щодо 

патріотичного виховання молоді  

Доручення заступника голови 

Київської міської державної 

адміністрації від 26.10 11 № 

46834 до листа Державної 

служби з питань інвалідів та 

ветеранів України від 11.10.11 № 

2944/01/222-11  

Щоквартальн

о 

У 2015 році не було даної звітності 

6 Організаційна робота з переможцями 

конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, 

для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка у 2015 році 

(підготовка наказу про реалізацію 

програми (проекту, заходу), укладання 

договорів, підготовка творчого звіту, 

моніторингового звіту, фінансового звіту 

за результатами реалізації програми 

(проекту, заходу), організаційний супровід 

програми (проекту, заходу) 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.10. 11 № 1049  

Постійно, 

починаючи з 

травня 2015 

року 

У 2015 році Конкурс не проведено у 

зв’язку з відсутністю бюджетного 

фінансування 

7 Методична та інформаційна підтримка 

діяльності мережі підліткових клубів за 

місцем проживання 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

року 

Виконано 

8 Розробка та запровадження програм 

психологічної адаптації молоді до 

ринкових умов, підготовки до пошуку 

роботи, профорієнтаційної роботи серед 

молоді 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

року 

Виконано 

9 Формування банку даних вакансій із 

тимчасовим характером роботи з метою 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

Протягом 

року 

Виконано 
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вторинної зайнятості студентської молоді 

у вільний від навчання час 

2012–2016 роки 

10 Вивчення та поширення передового 

вітчизняного та міжнародного досвіду з 

питань забезпечення зайнятості та 

професійної підготовки молоді 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

року 

Виконано 

11 Популяризація підприємництва серед 

молоді; підтримка підприємницьких 

ініціатив молоді 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

року 

Виконано 

12 Дослідження ринку праці в регіоні. Збір, 

узагальнення та висвітлення інформації 

про кон’юнктуру ринку праці 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

року 

Виконано 

Січень 

13 Підготовка звіту по заходах щодо 

патріотичного виховання молоді 

П. 2 завдань та заходів 

Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України на 

2009-2015 роки» 

До 15 Виконано 

14 Підготовка звіту за 2014 рік про стан 

виконання Міської цільової комплексної 

програми профілактики та протидії 

злочинності в місті Києві «Безпечна 

столиця» на 2012-2015 роки (в частині, що 

стосується молоді) 

Рішення Київської міської ради 

від 26.01.12 № 16/7353 

До 15 Виконано 

15 Підготовка інформації в частині, що 

стосується молоді, відповідно до 

Доручення Президента від 12.11.13 №1-

1/2944 

Доручення Президента України 

від 12.11.13 №1-1/2944, 

доручення в.о. голови Київської 

міської державної адміністрації 

від 14.11.13 №38472 

До 15 Виконано 

16 Збір та узагальнення інформації щодо 

виконання статті 2 Указу Президента 

України від 06.01.10 № 6/2010 «Про деякі 

заходи щодо сприяння вирішенню 

актаальних питань молоді» 

Указ Президента України від 

06.01.10 № 6/2010  

20-23  

 

 

 

Виконано 
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17 Інформування щодо можливості здобуття 

грантів Президента України для 

обдарованої молоді 

Указ Президента України від 

02.08.00 № 945, 

наказ Міністерства молоді та 

спорту України від 15.10.13 № 

619  

Протягом 

місяця 

Виконано 

18 Збір та узагальнення заявок кандидатів, що 

претендують на здобуття Премії Кабінету 

Міністрів України за особливі досягнення 

молоді в розбудові України  

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.11.07 № 1333, 

розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 01.03.12 № 333  

Протягом 

місяця 

Всього подано 33 клопотання щодо 

здобуття Премії Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України, з них в 

номінації:  

 за творчі досягнення — 7; 

 за спортивні досягнення — 9; 

 за внесок у забезпечення 

розвитку молодіжного руху — 

7; 

 за особисту мужність — 1; 

 за наукові досягнення — 9. 

  

Лютий 

19 Підготовка інформації про захист прав 

ромських меншин  

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11.09.13 № 

701-р  

До 01  Виконано 

20 Підготовка інформації про стан виконання 

Плану заходів з реалізації Концепції 

державної міграційної політики  

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12.10. 12 

№ 1058-р 

До 08  Виконано 

21 Підготовка інформації щодо виконання 

заходів Київської міської цільової 

програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2013-2014 

роки 

Київська міська цільова програма 

сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 

2013–2014 рр. 

До 14 Виконано 

22 Підготовка звіту за рік про хід виконання 

Програми зайнятості населення м. Києва 

на період до 2017 року 

Рішення Київської міської ради 

від 02.10.13 № 27/9615 Про 

затвердження Програми 

зайнятості населення м. Києва на 

період до 2017 року 

До 15 Виконано 
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23 Підготовка інформації щодо виконання 

наказу Міністерства молоді та спорту 

України, Міністерства соціальної політики 

України від 28 липня 2014 року №2460/502 

«Про затвердження Порядку взаємодії 

структурних підрозділів, які відповідають 

за реалізацію державної молодіжної 

політики, органу виконавчої влади 

Автономної республіки Крим, обласної, 

Київської та Севастопольської міської, 

районної у м. Києві та Севастопольської 

державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування та центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді» 

Лист Міністерства молоді та 

спорту України від 22.08.14 

№5826/4.2, доручення Голови 

Київської міської державної 

адміністрації від 03.09.14 № 

22774 

До 20 Виконано 

24 Підготовка інформації про стан виконання 

підпункту 2 пункту 28 Плану заходів щодо 

створення умов реалізації Державної 

програми розвитку внутрішнього 

виробництва у 2014 році 

Державна програма розвитку 

внутрішнього виробництва, 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.09.11 №1130, 

доручення Київської міської 

державної адміністрації від 

07.11.11 №49476. 

До 20 Виконано 

25 Збір та узагальнення заявок щодо здобуття 

грантів Президента України для 

обдарованої молоді 

Указ Президента України від 

02.08.2000 № 945, наказ 

Міністерства молоді та спорту 

України від 15.10.13 № 619  

До 27  У 2015 році подано 22 заявки на участь 

у конкурсі на отримання гранту 

Президента України для обдарованої 

молоді. Заявки направлено 

Міністерству молоді та спорту України 

з метою подальшого опрацювання 

26 Узагальнення інформації щодо виконання 

Державної цільової програми «Молодь 

України на 2009–2015» 

Державна цільова програма 

«Молодь України на 2009–2015 

рр.», щорічний лист Міністерства 

молоді та спорту України 

До 28 Виконано 

Березень 

27 Збір заявок щодо здобуття стипендій 

Київського міського голови для 

Розпорядження Київського 

міського голови від 19.11.02 № 

Протягом 

місяця 

У 2015 році підготовлено проект 

розпорядження Київського міського 
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обдарованої молоді 339, міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

голови «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких 

розпоряджень Київського міського 

голови щодо підтримки обдарованої 

молоді».  

Із метою удосконалення механізму 

підтримки обдарованої молоді 

підготовлено проект розпорядження 

«Про премію Київського міського 

голови за особливі досягнення молоді в 

розбудові столиці України — міста-

героя Києва» 

28 Збір заявок від м. Києва щодо здобуття 

грантів Президента України для 

обдарованої молоді 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України від 15.10.13  

№ 619  

До 05 У 2015 році в столиці подано 22 заявки 

на участь у конкурсі на отримання 

гранту Президента України для 

обдарованої молоді 

29 Підготовка звітної інформації щодо 

виконання Міської цільова програми 

підтримки сім’ї та молоді на 2012-2016 

роки в частині, що стосується молоді 

Рішення Київської міської ради 

від 20.09.12 № 5/8289 

До 05 Виконано 

30 Підготовка інформації щодо виконання у 

2014 році Міської цільової програми 

правової освіти населення м. Києва на 

2012-2016 роки  

Рішення Київської міської ради 

від 29.12.11 № 1005/7241  

До 20 Виконано 

31 Підготовка звіту по патріотичному 

вихованню молоді за 2014 рік 

Програма поліпшення 

організаційної підготовки 

громадян до військової служби, 

приписки до призовної дільниці, 

призову на строкову службу та 

військово-патріотичного 

виховання молоді на 2011–2015 

рр. 

До 25 Виконано 

Квітень 

32 Узагальнення інформації щодо кандидатів, 

що претендують на здобуття стипендії 

Розпорядження Київського 

міського голови від 19.11.02 № 

До 16 У 2015 році підготовлено проект 

розпорядження Київського міського 



238 

 

Київського міського голови для 

обдарованої молоді. Формування складу 

комісії. Підготовка до засідання комісії 

339, міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

голови «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких 

розпоряджень Київського міського 

голови щодо підтримки обдарованої 

молоді».  

Із метою удосконалення механізму 

підтримки обдарованої молоді 

підготовлено проект розпорядження 

«Про премію Київського міського 

голови за особливі досягнення молоді в 

розбудові столиці України — міста-

героя Києва» 

33 Підготовка розпорядження Київського 

міського голови «Про призначення 

стипендії київського міського голови для 

обдарованої молоді» 

Розпорядження Київського 

міського голови від 19.11.02 № 

339, міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 рр. 

17–22 Із метою удосконалення механізму 

підтримки обдарованої молоді 

розроблено проект розпорядження 

«Про премію Київського міського 

голови за особливі досягнення молоді в 

розбудові столиці України — міста-

героя Києва» 

34 Підготовка наказу про проведення 

міського етапу Всеукраїнського 

фотоконкурсу «Молоде обличчя України»  

Державна цільова програма 

«Молодь України на 2009-2015» 

24–29 У зв’язку з тим що Міністерство молоді 

та спорту України в 2015 році не 

проводило Всеукраїнський 

фотоконкурс «Молоде обличчя 

України», наказ про проведення 

міського етапу не підготовлено 

Травень 

35 Підготовка розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Про 

проведення Дня молоді в м. Києві» та його 

візування 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Виконано 

36 Проведення організаційної роботи щодо 

проведення міського етапу фотоконкурсу 

Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде 

обличчя України» 

Державна цільова програма 

«Молодь України на 2009–2015» 

Протягом 

місяця 

У зв’язку з тим що Міністерство молоді 

та спорту України в 2015 році не 

проводило Всеукраїнський 

фотоконкурс «Молоде обличчя 
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України», наказ про проведення 

міського етапу не підготовлено 

37 Підготовка наказу про переможців 

конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, 

для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка у 2015 році 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.10.11 № 1049  

До 01  У 2015 році Конкурс не проведено у 

звязку з відсутністю бюджетного 

фінансування 

38 Підготовка інформації щодо виконання 

заходів Київської міської цільової 

програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2015-2018 

роки 

Київська міська цільова програма 

сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 

2015–2018 роки 

До 14 Виконано 

Червень 

39 Організаційна робота щодо проведення 

офіційної зустрічі молоді з керівництвом  

м. Києва 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Виконано 

40 Організаційна робота щодо підготовки до 

проведення загальноміського заходу з 

нагоди Дня молоді 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Виконано 

41 Організаційна робота щодо підготовки до 

проведення молодіжного заходу з нагоди 

Дня Конституції України 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Проведено організаційну роботу щодо 

підготовки до Дня молоді 

42 Підготовка звіту за І півріччя 2015 року 

щодо протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом 

наркотичних речовин та пропаганди 

здорового способу життя (заходи щодо 

протидії алкоголізму, палінню та 

ВІЛ/СНІДу) 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України на 

2009–2015 роки», затверджена 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.01.09 № 41 

До 20 Виконано 

43 Підготовка звіту за І півріччя 2015 року 

про виконання Концепції реалізації 

державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22.11.10 № 

2140-р 

До 20 Виконано 
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психотропних речовин та прекурсорів  

44 Збір матеріалів від кандидатів, що 

претендують на здобуття Премії Київської 

міської ради за внесок молоді в розвиток 

місцевого самоврядування 

Рішення Київської міської ради 

від 27.10.05 № 256/3717  

До 01 Виконано 

45 Підготовка звіту за І півріччя щодо 

виконання заходів Указу Президента 

України від 15.07.00 №906 (по п.1.11) 

«Про заходи щодо забезпечення підтримки 

та дальшого розвитку підприємницької 

діяльності» 

Указ Президента України від 

15.07.00 №906, 

Доручення голови Київської 

міської державної адміністрації 

від 24.07.00 №16516, 

Доручення Прем’єр-Міністра 

України від 21.07.00 №12640/1 

До 24 Виконано 

Липень 

46 Підготовка інформації щодо виконання 

заходів Київської міської цільової 

програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2015-2018 

роки 

Київська міська цільова програма 

сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 

2015–2018 роки 

До 14 Виконано 

47 Підготовка звіту за І півріччя 2015 року 

про стан виконання Міської цільової 

комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві 

«Безпечна столиця» на 2012-2015 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 26.01.12 № 16/7353 

До 15 Виконано 

48 Узагальнення матеріалів щодо кандидатів, 

що претендують на здобуття Премії 

Київської міської ради за внесок молоді у 

розвиток місцевого самоврядування. 

Формування конкурсної комісії, 

затвердження її складу. Підготовка 

матеріалів до засідання конкурсної комісії 

Рішення Київської міської ради 

від 27.10.05 № 256/3717 «Про 

Премію Київської міської ради за 

внесок молоді в розвиток 

місцевого самоврядування» 

Протягом 

місяця 

Виконано 

Серпень 

49 Підготовка звіту за півріччя про хід 

виконання Програми зайнятості населення 

м. Києва на період до 2017 року 

Рішення Київської міської ради 

від 02.10.13 № 27/9615  

До 15 Виконано 

50 Організаційна робота щодо підготовки до Міська цільова програма Протягом Виконано 
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проведення молодіжного заходу з нагоди 

Дня Незалежності України 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

місяця 

Вересень 

51 Проведення засідання комісії з визначення 

переможців міського етапу 

Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде 

обличчя України» 

Державна цільова програма 

«Молодь України на 2009–2015 

рр.» 

10 У зв’язку з тим що Міністерство молоді 

та спорту України в 2015 році не 

проводило Всеукраїнський 

фотоконкурс «Молоде обличчя 

України», наказ про проведення 

міського етапу не підготовлено 

52 Подання документів на кандидатів, що 

претендують на здобуття Премії Київської 

міської ради за внесок молоді в розвиток 

місцевого самоврядування Київській 

міській раді 

Рішення Київської міської ради 

від 27.10.05 № 256/3717  

До 15 Виконано 

53 Підготовка інформації щодо виконання у І 

півріччі 2015 року Міської цільової 

програми правової освіти населення м. 

Києва на 2012–2016 роки  

Рішення Київської міської ради 

від 29.12.11 № 1005/7241  

До 20 Виконано 

54 Підготовка звіту по патріотичному 

вихованню молоді за І півріччя 2015 року  

Програма поліпшення 

організаційної підготовки 

громадян до військової служби, 

приписки до призовної дільниці, 

призову на строкову службу та 

військово-патріотичного 

виховання молоді на 2011-2015 

роки 

До 25 Виконано 

55 Формування списку учасників для участі у 

Всеукраїнському молодіжному 

мистецькому пленері «Мальовнича 

Україна» 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 

2009–2015 рр.» 

До 30 Доручення до відділу молодіжної 

політики не надходило 

Жовтень 

56 Збір та узагальнення інформації щодо 

студентів, які претендують на здобуття 

стипендії та премії Київського міського 

голови студентам м. Києва. Формування 

Розпорядження Київського 

міського голови від 12.11.02 року 

№ 331 та № 330  

01–15  У жовтні проведено роботу щодо 

виплати стипендій та премій 

Київського міського голови студентам 

м. Києва за 2014 рік 
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складу конкурсної комісії. Підготовка до 

засідання конкурсної комісії 

57 Підготовка інформації щодо виконання 

заходів Київської міської цільової 

програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2015-2018 

роки 

Київська міська цільова програма 

сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 

2015-2018 роки 

До 14 Виконано 

58 Підготовка розпоряджень Київського 

міського голови «Про призначення 

стипендії Київського міського голови 

студентам м. Києва», «Про призначення 

премії Київського міського голови 

студентам м. Києва» 

Розпорядження Київського 

міського голови від 12.11.02  

№ 331 та № 330  

16–21 У жовтні проведено роботу щодо 

виплати стипендій та премій 

Київського міського голови студентам 

м. Києва за 2014 рік 

Листопад 

59 Організаційна робота щодо проведення 

офіційної зустрічі молоді з керівництвом 

м. Києва до Дня студента 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Виконано 

60 Організаційна робота щодо проведення 

загальноміського заходу з нагоди Дня 

студента 

Указ Президента України від 

16.06.1999 № 659/99 «Про День 

студента», міська цільова 

програма підтримки сім’ї та 

молоді на 2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Виконано 

61 Організаційна робота щодо проведення 

молодіжного заходу з нагоди Дня Гідності 

та Свободи 

Указ Президента України від 

13.11.14 № 872/2014 «Про День 

Гідності та Свободи», міська 

цільова програма підтримки сім’ї 

та молоді на 2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Виконано 

62 Організаційна робота щодо проведення 

молодіжного заходу з нагоди Дня пам’яті 

жертв голодоморів 

Указ Президента України від 

21.05.2007 № 431/2007 «День 

пам'яті жертв голодоморів», 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Виконано 

63 Організаційна робота щодо проведення 

офіційної зустрічі молоді з керівництвом 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

Протягом 

місяця 

Виконано 
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м. Києва до Дня місцевого самоврядування 2012–2016 роки 

Грудень 

64 Організаційна робота щодо проведення 

офіційної зустрічі молоді з керівництвом  

м. Києва до Дня місцевого самоврядування 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

У процесі 

65 Підготовка інформації щодо виконання 

Плану заходів з увічнення пам’яті про 

події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років та її учасників  

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 199, 

розпорядження Київської міської 

державної адміністрації на № 605 

До 10 У процесі 

66 Збір та узагальнення інформації щодо 

виконання статті 2 Указу Президента 

України від 06.01.2010 № 6/2010 «Про 

деякі заходи щодо сприяння вирішенню 

актуальних питань молоді» 

План організації виконання 

Указу Президента України від 

06.01.10 № 6/2010  

До 15 

 

 

 

У процесі 

67 Підготовка звіту за ІІ півріччя 2015 року 

щодо протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом 

наркотичних речовин та пропаганди 

здорового способу життя (заходи щодо 

протидії алкоголізму, палінню та 

ВІЛ/СНІДу) 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України на 

2009-2015 роки», затверджена 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.01.09 № 41 

До 20 У процесі 

68 Підготовка звіту за 2015 рік про виконання 

Концепції реалізації державної політики у 

сфері протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів  

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22.11.10 № 

2140-р 

До 20 У процесі 

69 Підготовка звіту за рік щодо виконання 

заходів Указу Президента України від 

15.07.00 №906 (по п.1.11) «Про заходи 

щодо забезпечення підтримки та дальшого 

розвитку підприємницької діяльності» 

Указ Президента України від 

15.07.00 № 906 

Доручення голови Київської 

міської державної адміністрації 

від 24.07.00 № 16516 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 21.07.00 №12640/1 

До 23 У процесі 

70 Підготовка пропозицій до бюджету Інформація подається для До 25 У процесі 
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Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту на 2016 рік 

подальшого узагальнення та 

інформування Департаменту 

економіки та інвестицій 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ, ЩО ВИКОНАНІ ПОЗАПЛАНОВО 

№ з/п  

Назва заходу 

На виконання якого 

нормативно-правового акта 

проводиться 

 

Термін 

виконання 

 

Інформація про виконання 

Січень 

1 Відзначення Дня Соборності України Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012 — 2016 роки 

22 січня 

2015 року 

Студентською радою м. Києва спільно з 

Київським університетом права НАН 

України та Київським молодіжним 

центром праці організовано заходи з 

нагоди Дня Соборності України, а саме:  

 тематичний круглий стіл; 

 організовано екскурсію до музею 

ім. М. Грушевського; 

 здійснено покладання квітів до 

пам’ятника М. Грушевського.  

Охоплено 50 осіб 

2 Проведення молодіжного заходу Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012 — 2016 роки 

18 січня  

2015 року 

Залучено молодь столиці, волонтерів 

Київського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді до 

вшанування пам’яті жертв внаслідок 

обстрілу автобусу під Волновахою 

3 Міжнародний чемпіонат комп’ютерних 

технологій «Золотий байт», конкурс 

«Всеукраїнський юнацький водний приз» 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012 — 2016 роки 

Січень Надано інформаційну підтримку. 

Інформацію розміщено на сайті: 

www.sms.gov.ua 

Поінформовано Студентську раду м. 

Києва 

Лютий 

4 Проект «Кожен має право на працю: 

партнерство для покращення можливостей 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

Протягом 

місяця 

Із 12-15 лютого 2015 року в межах 

проекту «Кожен має право на працю: 

http://www.sms.gov.ua/
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працевлаштування людей з інвалідністю» 2012 — 2016 роки партнерство для покращення 

можливостей працевлаштування людей 

з інвалідністю», спільно з Благодійним 

фондом розвитку комп’ютерних та 

інформаційних технологій для інвалідів 

«АІК» проведено семінар на тему: 

«Навички успішного працевлаштування 

людей з обмеженими фізичними 

можливостями» 

5 Акція «Єдине серце» Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012 — 2016 роки 

15  Надано підтримку в проведенні акції 

«Єдине серце»: молодь столиці 

пройшлася вул. Хрещатик до 

Європейської площі з двома 200-

метровими прапорами України та Литви 

на знак дружби між країнами. 

Організаторами акції виступили 

посольство Литовської Республіки в 

Україні спільно зі Всеукраїнською 

молодіжною громадською організацією 

«Серце до серця» та Анікщяйською 

прогімназією імені А. Вєнуоліса 

Литовської Республіки 

6 Ушанування пам’яті Героїв Небесної Сотні Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

20-22  

 

Спільно з Київським молодіжним 

центром праці, Київським міським 

центром сім’ї «Родинний дім», 

волонтерами Київського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, Студентською радою м. 

Києва, Київською міською радою 

старшокласників організовано та 

проведено наступні заходи:  

 флеш-моб «Подаруй свого 

Янгола Героям Небесної Сотні» 

(виготовлення витинанок з 

паперу у вигляді Ангелів, які 
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розвісили на деревах алеї Героїв 

Небесної Сотні);  

 запалення свічок у лампадках на 

Майдані Незалежності 

(композиція «Слава Україні — 

Героям Слава» та Герб України). 

Також долучено активну молодь та 

родини столиці до покладання квітів на 

алеї Героїв Небесної Сотні та до участі 

в марші Гідності 

7 Семінар із питань підсумків проведення 

Всеукраїнської інформаційно-

профілактичної акції «Відповідальність 

починається з мене» 

Захід Міністерства молоді та 

спорту України 

25-26  25-26 лютого 2015 року працівниками 

управління сім’ї, молоді та спорту 

Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту та десяти відділів (управлінь) у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій взято участь у семінарі з 

питань підсумків проведення 

Всеукраїнської інформаційно-

профілактичної акції «Відповідальність 

починається з мене» у 2014 році та 

планування щодо реалізації Акції в 2015 

році. Семінар організований 

Міністерством молоді та спорту 

України та громадською спілкою 

«Всеукраїнський молодіжний рух 

«Відповідальність починається з мене»  

 

Березень 

8 Проведення танцювального флешмобу Лист ГО, міська цільова 

програма підтримки сім’ї та 

молоді на 2012–2016 роки 

28  Надано підтримку громадській 

організації «Міжнародне молодіжне 

Спілкування» у проведенні 

танцювального флешмобу 

9 Семінар «Розробка проекту. Логічна 

матриця» 

Лист Мінмолодьспорту 05-06  Працівником відділу молодіжної 

політики управління сім’ї, молоді та 
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спорту взято участь  тренінговому 

семінарі «Розробка проекту. Логічна 

матриця», організованим Міністерством 

молоді та спорту України 

Квітень 

10 Проведення танцювальних флешмобів Лист ГО Квітень Надано підтримку громадській 

організації «Міжнародне молодіжне 

спілкування» в проведенні 

танцювальних флешмобів: 

 01 квітня 2015 року — парк 

Шевченка (13.00–15.00); 

 квітня 2015 року — вул. 

Хрещатик (13.00–15.00); 

 (16) квітня 2015 року — 

Олімпійська площа (13.00–

15.00); 

 26 квітня 2015 року — Майдан 

Незалежності (13.00–15.00) 

11 Фестиваль культур «Об’єднаймося заради 

миру», конкурс «Світ мистецтв 2015» 

Лист ГО, міська цільова 

програма підтримки сім’ї та 

молоді на 2012–2016 роки 

11, 18  Надано інформаційну підтримку. 

Інформацію про проведення заходу 

розміщено на сайті www.sms.gov.ua 

Травень 

12 Заходи до Дня пам’яті та примирення та 

70-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

10  Залучено дітей та молодь до участі в 

танцювальній зарядці в межах 

проведення Дня матері, до участі в 

патріотичних заходах щодо відзначення 

Дня пам’яті та примирення та 70-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі 

13 Заходи до тижня Європи Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

21  За сприяння Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту проведено 

спортивні змагання, приурочені до 

тижня Європи на базі Європейського 

університету. До участі в заході 

залучено понад 70 дітей та молоді 
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14 Всеукраїнська акція, спрямована на 

патріотичне виховання дітей та молоді 

Наказ Мінмолодьспорту 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

 

22-24  Спілкою «Київський міський комітет 

дитячих громадських організацій» за 

підтримки Міністерства молоді та 

спорту України та Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) проведено Всеукраїнську 

акцію, спрямовану на патріотичне 

виховання дітей та молоді. Охоплено 

500 осіб 

15 Міжнародне співробітництво Лист Мінмолодьспорту, лист ГО Протягом 

місяця 

Надано сприяння 38 іноземним членам 

міжнародної організації AIESEC для 

проходження практики в Україні з 

метою підвищення рівня володіння 

англійської мови та ознайомлення з 

історією та культурою своєї держави 

Червень 

16 Проведення заходу в рамках 

всеукраїнського руху «Твоя країна»  

Лист ГО, міська цільова 

програма підтримки сім’ї та 

молоді на 2012–2016 роки 

05-07  Надано інформаційну та організаційну 

підтримку громадській організації 

«Фундація Регіональних Ініціатив» 

щодо проведення всеукраїнського руху 

«Твоя країна». Охоплено 15 осіб. 

Організовано безкоштовну екскурсію в 

Національний музей народної 

архітектури та побуту України; тренінг 

в конференц-залі Київського 

молодіжного центру праці 

17 Проведення заходів у межах акції 

«Відповідальність починається з мене» 

Акція проводиться відповідно до 

наказу Мінмолодьспорту 

Ініціатива відділу 

20 У межах фестивалю «Країна мрій» 

розповсюджено наліпки «Повнолітній? 

Доведи» та «Продають неповнолітнім 

алкоголь — телефонуй 1551» на 

торгових точках продажу алкогольних 

напоїв (80 шт.) 
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18 Відзначення переможців Міжнародного 

фестивалю дитячо-молодіжної творчості 

«Веселка миру» 

Лист Мінмолодьспорту 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

 

22  Нагороджено переможців 

Міжнародного фестивалю дитячо-

молодіжної творчості «Веселка миру» 

(5 представників від Києва здобули 

призові місця) в конференц-залі 

управління сім’ї, молоді та спорту 

Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту 

19 Тематичний короткостроковий семінар 

(тренінг) «Лідерство як основа 

професійної освіти»  

 22 Працівником відділу молодіжної 

політики взято участь в семінарі 

Липень 

20 Проведення заходів у межах акції 

«Відповідальність починається з мене» 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 

2009–2015 роки 

 

Акція проводиться відповідно до 

наказу Мінмолодьспорту 

 

Ініціатива відділу 

11 

12 

У межах Всеукраїнської інформаційно-

профілактичної акції «Відповідальність 

починається з мене» розповсюджено 

наліпки «Повнолітній? Доведи» в 

торгових точках продажу алкогольних 

напоїв на заходах: 

Фестиваль Фарб Холі 11 липня 2015 

року (20 шт.);  

музичний фестиваль «Атлас Вікенд» 12 

липня 2015 року (30 шт.) 

21 25-та річниця прийняття Декларації про 

державний суверенітет України 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

 

16 Проведено інформаційно-просвітницьку 

лекцію, що присвячена 25-тій річниці 

прийняття Декларації про державний 

суверенітет України. Охоплено близько 

100 учасників 

22 Надання підтримки в проведенні заходів Листи ГО, міська цільова 

програма підтримки сім’ї та 

молоді на 2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

Надано підтримку: 

 молодіжним громадським 

організаціям «Молодь та діти за 

самоврядування» та «Майбутнє 

починається з освіти» спільно з 

Мистецьким інститутом ім. 

Сальвадора Далі у проведенні 

заходів у межах проектів 
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«Майданчики для спілкування 

під КМДА» та «Майданчики 

щастя під КМДА» (11 липня); 

 міжнародній громадській 

організації «Співдружність 

соціальних підприємців» у 

проведенні безкоштовних 

танцювальних майстер-класів, 

що спрямовані на популяризацію 

здорового способу життя серед 

жінок (15 липня, 22 липня, 29 

липня); 

 Всеукраїнському благодійному 

фонду «Серце до серця» у 

проведенні фестивалю 

«Woodstock Ukraine», що 

відбудеться 07–09 серпня 2015 

року у Львівській області на 

території замку Свірж;  

 Спілці «Київський міський 

комітет дитячих громадських 

організацій» в реалізації проекту 

«Табір патріотичного виховання 

дітей» в Конча-Заспі на 

Ольжиному острові (20-30 

липня);  

 товариству з обмеженою 

відповідальністю Анкович Т. у 

проведенні Фестивалю кохання 

та стосунків «InLove Fest» на 

Облонській набережній, 20 

(територія Гольф Центру) (25–26 

липня); 

 ГО «Всеукраїнська організація зі 

справ вимушених переселенців» 
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в частині залучення волонтерів 

ВМГО «Айсек в Україні» до 

роботи в безкоштовному 

літньому таборі денного 

перебування зі спортивним 

нахилом «АТЕК-СПОРТ»; 

 іноземним членам міжнародної 

організації AIESEC 

23 Національний семінар із розвитку 

міжсекторального співробітництва в сфері 

молодіжної політики та залучення молоді 

до розробки, реалізації та оцінки 

державної молодіжної політики  

Лист Мінмолодьспорту, наказ 

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту, державна 

цільова соціальна програма 

«Молодь України» на 2009–2015 

рр. 

06–08  Захід організований Міністерством 

молоді та спорту України спільно з 

Програмою підтримки молодіжної 

політики регіону Східного Партнерства 

EPYRU в місті Одеса. Участь взяли два 

працівники відділу молодіжної політики  

 

24 Просвітницько-інформаційна лекція-бесіда 

на тему: «Як позбутися радянського 

тоталітарного спадку» 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 

2009–2015 рр., лист 

Мінмолодьспорту 

21  Захід організований Міністерством 

молоді та спорту України спільно із 

громадською ініціативою «Освітня 

асамблея» 

Серпень 

25 

 

 

 

Заходи, спрямовані на поширення серед 

молоді здорового, безпечного та 

змістовного способу життя  

 

 

 

 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

 

 

 

 

01-02 

 

 

 

 

 

У межах реалізації заходів, 

спрямованих на поширення серед 

молоді здорового, безпечного та 

змістовного способу життя проведено 

акцію за безпечний та змістовний спосіб 

життя «Студреспубліка». Заходом 

охоплено понад 500 осіб 

26 Патріотичний фестиваль «Герої 

незалежної країни» 

Лист ГО  Надано інформаційну підтримку 

Благодійному фонду «Стіна народної 

пам’яті» у проведенні патріотичного 

фестивалю «Герої незалежної країни» та 

відкритті меморіального комплексу 

«Стіна народної пам’яті», які відбулися 

на Михайлівській площі 24 серпня 



252 

 

27 Просвітницько-інформаційна лекція-бесіда 

на тему: «Вшанування пам'яті борців за 

незалежність України у ХХ столітті» 

Лист Мінмолодьспорту, лист 

Мінмолодьспорту 

18 Працівник відділу молодіжної політики 

взяв участь у заході, організованого 

Мінмолодьспорту разом із громадською 

ініціативою «Освітня асамблея» 

28 Відзначення молоді Премією Кабінету 

Міністрів України за особливі досягнення 

молоді в розбудові України 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 

2009–2015 роки, лист 

Мінмолодьспорту 

18 Організовано участь сержанта Збройних 

сил України Володимира Муляра в 

заході 

29 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

29-30 Здійснено моніторинг заходу в межах 

проекту фестивалю соціальної 

відеореклами «Molodiya Festival 2015» 

Вересень 

30 Просвітницько-інформаційна лекція-бесіда 

на тему 70-ї річниці закінчення Другої 

світової війни  

Лист Мінмолодьспорту 02 Взято участь у заході (організатор: 

Міністерство молоді та спорту України 

спільно із громадською ініціативою 

«Освітня асамблея») 

31 Усеукраїнський семінар для працівників 

сфери молодіжної політики «Молодіжний 

працівник» 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 

2009–2015 роки 

11-13 Захід проведено на базі ДП 

«Олімпійський навчально-спортивний 

центр «КОНЧА-ЗАСПА» спільно з 

Міністерством молоді та спорту 

України  

32 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

19 Здійснено моніторинг семінару для 

вихователів та інструкторів у межах 

проекту «Теплом зігріємо серця», який  

реалізувала всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Спілка 
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підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

Української Молоді в Україні» за 

адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9 

33 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

26 Моніторинг проекту «Намисто 

Скаутських справ», який реалізовує 

молодіжна громадська організація 

«Національна Організація Скаутів 

України» 

34 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

26-27 Моніторинг семінару «Курс молодого 

бандерівця», який реалізовує молодіжна 

громадська організація «Молодіжний 

Націоналістичний Конгрес» 

Жовтень 
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35 Війського-патріотична акція «Я — партіот 

України» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

протягом 

місяця 

10 жовтня 2015 року в межах 

відзначення Дня захисника України на 

базі окремої комендатури охорони і 

забезпечення Державної прикордонної 

служби України (вул. Світла, буд. 6) 

проведено військово-патріотичну акцію 

«Я — патріот України!». Участь у 

заході взяли учні середніх 

загальноосвітніх шкіл м. Києва. 

Охоплено понад 500 осіб 

 36  Всеукраїнська акція з питань 

патріотичного виховання молоді «Покрова 

героїв» 

Указ Президента України від 12 

червня 2015 року № 334/2015 

«Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» 

протягом 

місяця 

13-14 жовтня 2015 року представники 

Київського молодіжного центру (2 

особи) взяли участь у Всеукраїнській 

акції з питань патріотичного виховання 

молоді «Покрова героїв», що відбулася 

в місті Слов’янськ Донецької області. 

Презентовано досягнення столиці у 

галузі військово-патріотичного 

виховання молоді 

37 Інформаційно-просвітницька акція 

«Соціальне підприємництво у вирішенні 

проблем молоді» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

протягом 

місяця 

24 жовтня 2015 року на базі кіностудії 

ім. А. Довженко (просп. Перемоги, буд. 

44) проведено інформаційно-

просвітницьку акцію «Соціальне 

підприємництво у вирішенні проблем 

молоді». Охоплено понад 500 осіб 

38 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

03-04 Здійснено моніторинг заходу в межах 

проекту фестивалю соціальної 

відеореклами «Molodiya Festival 2015» 
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юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

39 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

06  Проведено моніторинг заходу «Проект 

популяризації здорового способу життя 

в молодіжному середовищі «Чистий 

погляд», який організувала 

Всеукраїнська молодіжна громадська 

організація «Спілка молодих християн 

України» (станція метро «Шулявська», 

Київський національний університет 

культури і мистецтв) 

40 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

09-11  Проведено моніторинг заходу в межах 

проекту «Заходи підтримки дитячого 

громадського руху», який організувала 

Спілка дитячих громадських організацій 

Києва «Київський міський комітет 

дитячих громадських організацій» 

спільно зі Всеукраїнською дитячою 

громадською організацією «Юні друзі 

лісу» на території парку культури і 

відпочинку «Гідропарк» 

41 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

12  Проведено моніторинг заходу «Ярмарка 

кар’єри ProfiDay» у межах проекту 

«Проведення молодіжних ярмарок 

вакансій та кар’єри, зокрема для 

внутрішньо переміщених осіб», який 

реалізувала Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Молодіжний 

центр працевлаштування» 
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зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

42 Відзначено Дня захисника України Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

13 У Колонній залі Київської міської 

державної адміністрації привітали 

ветеранів Другої світової війни, 

учасників бойових дій у Афганістані, 

учасників бойових дій у зоні АТО та 

волонтерів. Після офіційного 

привітання на Алеї Героїв Небесної 

Сотні покладено квіти та запалено 

лампадки на знак вшанування пам’яті 

наших захисників 

43 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

17-18 Проведено моніторинг проекту 

«Всеукраїнська кампанія 

«Інформування заради перемоги», який 

організувала Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Українська 

народна молодь» 

44 Акція «Дерева єдності» Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

27 Підтримано ініціативу Студентської 

ради м. Києва щодо проведення акції 

«Дерева єдності», а саме: висаджено 60 

саджанців дубів у парку Партизанської 

слави 

Листопад 

45 Інформаційно-просвітницька акція для 

волонтерів «Discover the world» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

Протягом 

місяця 

21 листопада 2015 року на базі 

Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2 
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літ. З) проведено інформаційно-

просвітницьку акцію для волонтерів 

«Discover the world» (заходом охоплено 

понад 100 осіб) 

46 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

06-08 Здійснено моніторинг заходу в межах 

проекту «Життя в ПЛАСТі»  

47 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

06-08 Здійснено моніторинг заходу «Крок 

вперед» 

48 Круглий стіл Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

10 У межах молодіжної акції «Пам’ятати. 

Відродити. Зберегти» проведено 

круглий стіл за участю студентської 

молоді, лідерів громадських 

організацій, працівників районних у 

місті Києві державних адміністрації в 

Київському міському Будинку учителя 
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(вул. Володимирська, 57) 

49 Загальноміська акція «Подаруй книгу 

воїну» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

10 Розпочато загальноміську акцію 

«Подаруй книгу воїну» спільно з 

Київським міським центром сім’ї 

«Родинний дім», Студентською радою 

м. Києва, Студентською профспілковою 

асоціацією м. Києва, Асоціацією 

первинних профспілкових організацій 

студентів вищих навчальних закладів І–

ІІ рівнів акредитації м. Києва. 

Відзнято два сюжети щодо проведення 

акції «Подаруй книгу воїну» на КП 

КМР «Телекомпанія «Київ» 

50 Конференція із проміжної оцінки 

навчальної програми «Молодіжний 

працівник» 

Запрошення Мінмолодьспорту 17 Працівником відділу молодіжної 

політики взято участь у конференції із 

проміжної оцінки навчальної програми 

«Молодіжний працівник», організованої 

Міністерством молоді та спорту 

України спільно з Державним 

інститутом сімейної та молодіжної 

політики, ПРООН (в приміщенні 

представництва ПРООН в Україні, вул. 

Еспланадна, 20, каб. 703) 

51 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

20-22 Здійснено моніторинг заходу «Крок 

вперед» 
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Грудень 

52 Молодіжний захід до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом. 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на  

2012–2016 роки 

01 Захід проведено в парку імені Тараса 

Шевченка. Для студентів організовано 

танцювальну зарядку Fun Up, показові 

виступи Street Work Out, 

розповсюджено роздаткові матеріали та 

засоби контрацепції. Охоплено 

орієнтовно 300 осіб 

53 Всеукраїнський форум, спрямований на 

забезпечення активної участі молоді в 

житті суспільства «Інновації та реформи 

молодіжної політики» 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 

2009–2015 роки 

04 Захід проводиться спільно з 

Міністерством молоді та спорту 

України 

54 Ліга сміху та кмітливості Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

05 Проводиться робота щодо підготовки 

заходу в приміщенні Центру культури 

та мистецтв Національного авіаційного 

університету, проспект Комарова, 1 

55 Моніторинг проекту, що реалізований за 

кошти Мінмолодьспорту 

Наказ Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку подання 

творчих звітів про виконання 

програм (здійснення заходів) та 

підсумкових звітів про 

виконання договору та 

здійснення їх моніторингу» від 

12 червня 2014 року № 1919, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2014 

року за № 736/25513 

05-06 Моніторинг заходу «Крок вперед» 

56 Дружні змагання з футболу між 

командами студентів-лідерів та активістів 

студентського руху 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

08 Проводиться робота щодо підготовки 

заходу. 

Захід буде проведено на базі спортивної 

дитячо-юнацької школи олімпійського 

резерву «Атлет», м. Київ, вул. 

Зрошувальна 4-А  
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57 Міжнародний форум захисту прав людини Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

09 Проводиться робота щодо підготовки 

заходу. 

Захід буде проведено на базі Київського 

університету права НАН України, вул. 

Доброхотова, 7 А 

58 Публічний форум «Подолаємо 

хабарництво разом!» у межах Тижня права 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

09 Проводиться робота щодо підготовки 

заходу. Захід буде проведено в 

приміщенні Київського міського 

Будинку учителя за адресою: вул. 

Володимирська, 57 

59 

 

Проведення заходу до Всесвітнього дня 

футболу. Відкриття футбольного 

майданчика для гри в мін-футбол. Дружній 

чемпіонат між командою студентів та 

бійцями АТО (батальйону імені генерала 

Сергія Кульчицького) 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

10 Проводиться робота щодо підготовки 

заходу. Захід буде проведено на базі 

спортивної дитячо-юнацької школи 

олімпійського резерву «Атлет», м. Київ, 

вул. Тростянецька, 60  

60 Андріївські вечорниці Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

13 Проводиться робота щодо підготовки 

заходу. Захід буде проведено за 

адресою: Оболонський проспект, 1 Б, 

ТЦ Дрімтаун, 3 поверх 

61 Загальноміська акція «Подаруй книгу 

воїну» 

Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

15 (16) Проводиться робота щодо підготовки 

заходу. Зібрані книги будуть передані 

через волонтерів на Схід України 

62 Всеукраїнський форум, спрямований на 

вирішення питань зайнятості молоді, 

розв’язання проблем безробіття молоді, 

зокрема її працевлаштування на перше 

робоче місце 

Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 

2009–2015 роки 

17 Проводиться робота щодо підготовки. 

Захід буде проведено на базі НСК 

«Олімпійський» 

63 Молодіжна колегія Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

2012–2016 роки 

24 Проводиться робота щодо підготовки 

заходу. 

Захід буде проведено в приміщенні 

Київського міського Будинку вчителя за 

адресою: вул. Володимирська, 57 

64 Відзначення Дня місцевого Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 

Дата 

уточнюється 

Відзначення лауреатів Премією 

Київського міської ради за внесок 
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самоврядування 2012–2016 роки молоді в розвиток місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 


