
 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

НАКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, 

МОЛОДІ ТА  СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)                                          

№ 1к     від 02 січня 2013 р.                

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ науки, міжнародних та регіональних зв’язків  

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

1. Відділ науки, міжнародних та регіональних зв’язків (надалі – відділ) є 

структурним підрозділом управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Київської міської 

ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

Положенням про Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами директора Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту, а також цим Положенням. 

3. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів законодавства у 

галузі науки, вищої освіти, міжнародних та регіональних зв’язків, а також здійснює контроль 

за їх реалізацією. 

4. Основними завданнями відділу є: 

 сприяння функціонуванню системи наукової, науково-технічної та економічної 

інформації, інноваційної діяльності, трансферу технологій та захисту прав інтелектуальної 

власності в м. Києві;  

 забезпечення реалізації Програми наукового забезпечення розвитку міської 

інфраструктури у сфері освіти;  

 організаційне забезпечення роботи секції з питань соціально-економічних досліджень 

Науково-економічної ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

 організація роботи Науково-експертної комісії при Департаменті освіти і науки, молоді та 

спорту; 

 координація діяльності щодо забезпечення інноваційного розвитку столичної освіти та 

наукової підтримки проектів і заходів у сфері освіти; 

 координація діяльності вищих навчальних закладів м. Києва в межах повноважень, 

делегованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та в рамках Угоди 

про співпрацю між Радою ректорів Київського вузівського центру та виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією);  

 координація діяльності вищих навчальних закладів, наукових та науково-дослідних 

установ, що належать до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської держадміністрації); 

 забезпечення організації міжнародного співробітництва у сфері столичної освіти; 

 забезпечення організації регіонального партнерства у сфері столичної освіти; 

 участь у проведенні атестації педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації; 
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 організація ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти. 

 

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

у сфері науки та інноваційної діяльності: 

  1) забезпечує виконання на регіональному рівні в частині повноважень Законів 

України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про інноваційну діяльність” та 

інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань науки; 

 2) забезпечує збір та узагальнення інформації про заходи з питань розвитку наукової,   

науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та захисту прав 

інтелектуальної власності в місті Києві;    

 3) сприяє розвитку діючих та створенню у м. Києві нових форм науково-технологічної 

та інноваційної діяльності – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-

інкубаторів тощо, в тому числі у складі вищих навчальних закладів; 

 4) координує та забезпечує виконання програм співробітництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Національною 

академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, галузевими 

академіями наук, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, вищими 

навчальними закладами, науковими та науково-дослідними інститутами і установами у сфері 

науки та інноваційної діяльності;  

 5) бере участь у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх 

до національних, державних та регіональних наукових і науково-технічних програм; 

 6) здійснює організаційне забезпечення роботи секції з питань соціально-

економічних досліджень Науково-економічної ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації); 

 7) готує на підставі замовлень структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) перелік наукових, науково-

дослідних тем для розгляду і затвердження їх в установленому порядку Науково-

економічною радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації);  

 8) забезпечує виконання науково-дослідницьких робіт в рамках Програми 

наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури на замовлення Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту і фінансуються з бюджету м. Києва, та сприяє їх впровадженню у 

навчальних закладах столиці;  

 9) організовує та забезпечує роботу Науково-експертної комісії при Департаменті 

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

міської державної адміністрації);  

 10) забезпечує науково-організаційний супровід виконання програм і проектів у 

сфері освіти шляхом створення координаційних комісій, експертних та робочих груп; 

залучає спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах) для надання консультацій, проведення 

аналізу стану і складання прогнозів розвитку сфери освіти в місті Києві; 

 11) організовує та координує діяльність щодо забезпечення інноваційного розвитку 

столичної освіти: контролює ефективність експериментальних освітніх програм 

регіонального рівня та аналізує стан реалізації експериментальних програм всеукраїнського 

рівня; сприяє впровадженню кращого досвіду в педагогічну практику; 

 у сфері вищої освіти: 

  12) забезпечує виконання на регіональному рівні в частині повноважень Законів 

України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Указу Президента України «Про забезпечення 

подальшого розвитку вищої освіти в Україні» та інших законодавчих і нормативно-правових 

актів з питань вищої освіти; 

  13) координує та забезпечує виконання програм співробітництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Міністерством освіти і 
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науки, молоді та спорту України, Радою ректорів Київського вузівського центру, Радою 

директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, вищими навчальними 

закладами у сфері розвитку вищої освіти; 

  14) аналізує стан вищої освіти у м. Києві, бере участь у визначенні перспектив і 

напрямів її розвитку з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, 

екологічних, демографічних та інших особливостей столиці України; 

  15) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і 

розвиток вищої освіти та науки в місті; 

  16) координує діяльність вищих навчальних закладів м. Києва в межах повноважень, 

делегованих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України; 

 17) координує та контролює діяльність вищих навчальних закладів, що належать до 

сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

держадміністрації); 

  18) забезпечує участь вищих навчальних закладів у формуванні регіональної наукової 

та науково-технічної політики, впровадженні інноваційних програм, спрямованих на 

соціально-економічний розвиток Києва; 

  19) забезпечує організацію та роботу Київського міського оперативного штабу 

«Вступна кампанія»; 

  20) сприяє налагодженню співпраці між загальноосвітніми та вищими навчальними 

закладами столиці, забезпеченні послідовності та наступності в їх роботі; 

  21) розглядає клопотання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

відзначення працівників вищої школи і науки та студентів державними нагородами та 

відзнаками Київського міського голови; 

  22) бере участь у проведенні атестації педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва; 

у сфері ліцензування освітньої діяльності: 

 23)  забезпечує експертну оцінку концепцій освітньої діяльності вищих навчальних 

закладів для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти; 

 24) забезпечує експертну оцінку концепцій освітньої діяльності юридичних осіб для 

проведення ліцензування у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

25) організовує роботу Київської міської регіональної експертної ради з ліцензування 

та атестації навчальних закладів; 

 26) забезпечує ведення необхідної документації та надання періодичної звітності з 

питань ліцензування діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти; 

у сфері міжнародного співробітництва: 

27) забезпечує виконання на регіональному рівні в частині повноважень 

законодавчих та нормативно-правових актів з питань міжнародного співробітництва; 

28) забезпечує організацію та координацію міжнародного співробітництва у сфері 

столичної освіти;  

29) організаційно забезпечує представництво Києва в Міжнародному освітньому 

клубі європейських столиць; 

30) вивчає міжнародний інноваційний досвід у сфері освіти та сприяє його 

впровадженню в столичній освіті; 

31) аналізує стан роботи з питань міжнародного співробітництва у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста, розробляє пропозиції, плани, необхідні для її вдосконалення; 

32) бере участь у підготовці угод про співпрацю з зарубіжними партнерами у сфері 

освіти та науки, встановленні прямих зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими 

установами, громадськими організаціями та фондами інших країн; 

33) сприяє підтримці освітніх зв’язків між школами-партнерами Києва та зарубіжжя; 

34) забезпечує співробітництво з представництвами міжнародних громадських 
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організацій, інституцій та посольств у м. Києві;  

35) сприяє створенню міжнародних шкіл у Києві; 

36) забезпечує моніторинг міжнародних освітніх проектів та програм, організовує 

участь у них загальноосвітніх навчальних закладів Києва; 

37) ініціює регіональні проекти з пропагування освіти та міжнародної співпраці в 

освіті, бере участь у їх реалізації; 

38) сприяє діяльності загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва – учасників 

Проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО; 

39) координує діяльність шкільних євроклубів, сприяє вдосконаленню їх роботи; 

40) координує співпрацю з українцями, які проживають за межами України та з 

українськими школами за кордоном; 

41) забезпечує співпрацю у сфері освіти з громадськими організаціями, що 

представляють інтереси національних меншин в Києві; 

42) забезпечує участь освітян у заходах в рамках Руху поріднених міст Києва; 

43) забезпечує організацію прийомів іноземних делегацій та міжнародних 

відряджень у сфері освіти; 

44) здійснює перевірку документів щодо виїзду дітей за кордон на оздоровлення та 

відпочинок; 

45) організовує проведення заходів до міжнародних свят та визначних дат; 

у сфері регіонального партнерства: 

46) забезпечує виконання на регіональному рівні в частині повноважень Закону 

України “Про засади державної регіональної політики” та інших законодавчих і 

нормативно-правових актів з питань регіонального партнерства;  

47) сприяє розширенню партнерських зв’язків між навчальними закладами Києва та 

сільськими і міськими навчальними закладами регіонів України; 

48) забезпечує активізацію регіонального партнерства у сфері освіти між Києвом та 

містами України, сприяє створенню Клубу регіонального освітнього партнерства «Нові 

можливості»; 

49) координує реалізацію проекту «Сільська школа – друг і партнер»; 

інше: 

 50) організовує і проводить в установленому порядку конференції, семінари, 

конкурси, “круглі столи”, наради з питань, що належать до компетенції відділу; 

 51) організовує підготовку та випуск видань інформаційного та науково-

методичного характеру; 

 52) забезпечує керівництво і моніторинг діяльності управлінь освіти районних в 

м. Києві державних адміністрацій у сфері здійснення науково-методичної, інноваційної, 

експериментальної діяльності, міжнародного та регіонального партнерства;  

 53) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції 

відділу, у разі потреби вживає заходів для усунення причин, що їх зумовили;  

 54) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. 

   

 6. Відділ має право:  

 одержувати від місцевих органів виконавчої влади, Національної академії наук України, 

Національної академії педагогічних наук України, органів місцевого самоврядування, а 

також у порядку, що визначається законодавством, від підприємств, установ та 

організацій, розташованих у м. Києві, інформацію, документи,  статистичні  дані  та  інші  

матеріали,  необхідні для виконання покладених на відділ завдань;  

 утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного 

супроводу виконання програм і проектів у сфері освіти, залучати спеціалістів до роботи в 

цих комісіях (групах) для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання 

прогнозів розвитку сфери освіти в місті Києві;  

 створювати, за погодженням з директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, 
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авторські колективи для підготовки науково-методичних посібників; організовувати 

випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;  

 організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, конкурси, 

“круглі столи”, наради тощо з питань, що належать до його компетенції; 

 залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до 

компетенції відділу;  

 вносити на розгляд керівництва Департаменту освіти і науки, молоді та спорту пропозиції 

щодо вдосконалення роботи відділу та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Національною академією наук 

України, Національною академією педагогічних наук України, галузевими академіями наук, 

вищими навчальними закладами, науковими установами, іншими структурними 

підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян. 

 8. Відділ очолює начальник відділу науки, міжнародних та регіональних зв’язків, 

який призначається на посаду та звільняється з посади директором Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту в порядку, визначеному чинним законодавством.  


