
Проект 

Рішення  

колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

від 22 червня 2016 року                                                                          №3/1-2016

  

Про підготовку до нового 2016-2017 навчального року 

Ознайомившись з інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту  про підготовку до нового 2016-2017 навчального року  

колегія ухвалює: 

 

1. Інформацію про підготовку до нового 2016-2017 навчального року взяти до 

відома. 

2. Провести моніторинг готовності навчальних закладів міста Києва до 

початку нового 2016-2017 навчального року                                                                                                       

                                                                 Виконавці: управління освіти                      

                                                                 районних в місті Києві                      

                                                                 державних адміністрацій, 

                                        до 01.08. 2016 

                                                                 Департамент освіти і науки, молоді     

                                                                 та спорту виконавчого органу         

                                                                 Київської міської ради (Київської      

                                                                 міської державної адміністрації) 

                                                                  З 15.08-19.08.2016 

3. Активізувати роботу щодо відновлення діяльності непрацюючих 

дошкільних навчальних закладів м. Києва та вивільнених групових 

приміщень. 

                                               Виконавці: управління освіти  

                                               районних в місті Києві                   

                                               державних адміністрацій,                  

                                               Департамент освіти і науки,  

                                               молоді та спорту виконавчого  

                                               органу Київської міської ради   

                                               (Київської міської державної             

                                               адміністрації) 

                                               Термін: протягом року 

4. Провести капітальні та поточні ремонти дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів м. Києва, віднесених до сфери 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій, і закладів 

освіти, підпорядкованих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

                                                  Виконавці: управління освіти            

                                                  районних в місті  Києві 

                                                  державних адміністрацій, 

                                                  Департамент освіти і науки,                  



                                                     молоді та спорту виконавчого             

                                                     органу Київської міської ради           

                                                     (Київської міської державної                    

                                                     адміністрації)  

                                                     Термін: до 30 серпня 2016 року 

5. Провести серпневі конференції, семінари, тренінги для педагогічних 

працівників навчальних закладів м. Києва. 

                                                   Виконавці: Департамент освіти і             

                                                   науки, молоді та спорту  

                                                   виконавчого органу Київської          

                                                   міської ради (Київської міської          

                                                   державної адміністрації),  

                                                   управління освіти районних  в   

                                                   місті Києві державних           

                                                   адміністрацій, Київський 

                                                   університет імені 

                                                   Бориса Грінченка                

                                                   Термін: серпень 2016 року 

6. Організувати та провести літні курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників навчальних закладів м. Києва. 

Виконавці: Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка, Департамент освіти 

і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

  Термін:червень - серпень 2016      

  року 

7. Забезпечити навчальні заклади м. Києва керівними та педагогічними 

кадрами. 

Виконавці: Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації),  

управління освіти районних в 

місті Києві державних 

адміністрацій 

Термін: до 30 серпня 2016 року                                                                                        

8. Підготувати навчальні заклади м. Києва до роботи в осінньо-зимовий 

період, отримати акти готовності до опалювального періоду. 

Виконавці: управління освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій,керівники 

навчальних закладів 

Термін: до 26 вересня 2016 року 



9. Забезпечити проведення медичних оглядів працівників навчальних закладів 

м. Києва. 

Виконавці: управління освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій, Департамент 

охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації), керівники 

навчальних закладів 

Термін: протягом року 

10. Висвітлювати на офіційних веб-сайтах Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій інформацію щодо підготовки навчальних закладів 

м. Києва до початку нового 2016-2017 навчального року. 

Виконавці: управління освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій, управління освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій,  

Департамент освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Термін:червень-серпень 2016 року 

 

 

 

Голова колегії: О. Фіданян  

 

Секретар колегії: А. Березовська  
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