
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

22.10.2015                    № 630 
 

 

Про підсумки  міського конкурсу 

«Організації санітарно-просвітницької  

роботи в дошкільних навчальних закладах  

різних типів і форм власності» 
 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту        

від 27.03.2015  №132 «Про проведення міського конкурсу санітарно-

просвітницької роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів і форм 

власності» у період з 01 квітня по 30 вересня 2015 року було проведено міський 

конкурс на кращий стан санітарно-просвітницької роботи.  

За результатами вивчення поданих матеріалів та підсумками роботи журі  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визначити переможцями міського конкурсу санітарно-просвітницької 

роботи: 

- І місце –  Сивобородько Лариса Василівна, сестра медична старша 

спеціалізованої школи-дитячого садка  «Лісова казка»  

Святошинського району; 

- ІІ місце  –  Дібє Оксану Федорівну, сестра медична старша 

дошкільного навчального закладу № 115  Оболонського району; 

- ІІІ місце  –   Вінік Олена Феодосіївна, сестра медична старша 

дошкільного навчального закладу № 580 Оболонського району. 

 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

переможців міського конкурсу санітарно-просвітницької роботи.  

 

3. Оголосити подяку Департаменту освіти і науки, молоді та спорту учасникам 

міського конкурсу: 



- Вакулич Тетяні Василівні, лікарю санаторного дошкільного 

навчального закладу для дітей з хронічними неспецифічними 

захворюваннями органів дихання  № 659 Голосіївського району; 

 

- Федячкіній Наталії Володимирівни, сестрі медичній старшій 

санаторного дошкільного навчального закладу для дітей з 

хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання               

№ 659 Голосіївського району;  

- Шевченко Вірі Олексіївні, сестрі медичній старшій санаторного 

дошкільного навчального закладу для дітей з хронічними 

неспецифічними захворюваннями органів дихання №583 

Дніпровського району; 

- Віннічук Ірині Володимирівні, сестрі медичній старшій 

дошкільного навчального закладу № 527 Оболонського району; 

- Кузьміній Яні Олегівні, лікарю спеціального дошкільного 

навчального закладу для дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату №590 Оболонського району; 

- Черненко Олені Валентинівні, сестрі медичній старшій 

спеціального дошкільного навчального закладу для дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату №590 Оболонського 

району; 

- Миколайчук Лесі Миколаївні, сестрі медичній старшій дошкільного 

навчального закладу № 197 Солом'янського району. 

 

4. Відділу дошкільної освіти та соціального захисту дітей (Резенчук Н.В.) 

узагальнити досвід з санітарно-просвітницької роботи переможців міського 

конкурсу, залучити до його висвітлення фахові видання. 

 

5. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій проаналізувати підсумки міського конкурсу та довести їх до 

відома керівників дошкільних навчальних закладів. 

 

6. Координаційному центру інформаційних технологій Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту розмістити цей наказ, фотоілюстрації, 

відеоматеріали переможців міського огляду-конкурсу на сайті Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту. 

 

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника 

управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Бохно О.В. 

 

 

 

Директор Департаменту        О. Фіданян 
  


