
 
 

ВИКОНАВЧИЙ  ОРГАН  КИЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

____26.02.2015_______                                                                                               № __56___ 

 

Про внесення змін до наказу 

Департаменту освіти і науки,  молоді та 

спорту від 10 липня 2014 року № 428 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2014 

року № 1/9-409, відповідно до протоколу № 008/40, напрацьованого під час наради 

щодо обговорення заходів по зменшенню споживання природного газу                 

на опалювальний період  2014/2015 років  від 31 липня 2014 року, враховуючи 

лист ПАТ «Київенерго» від 04 вересня 2014 року № 42 АУ/43Т/5387, з метою 

економії енергоресурсів 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Внести зміни до пункту 1.1.2. наказу Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської  ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 10 липня 2014 року № 428 «Про структуру 2014-

2015 навчального року та організацію навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва», слова «Весняні канікули 

з 23 березня 2015 року по 29 березня 2015 року» замінити на слова «Весняні 

канікули з 23 березня 2015 року по 04 квітня 2015 року». 

2. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій, директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 

2.1. Забезпечити виконання навчальних планів та програм шляхом ущільнення  

викладання навчального матеріалу, за рахунок об’єднання навчальних тем, 

використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення 

матеріалу, використання резервних годин навчальної програми та годин, 

передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання, 

введення елементів дистанційного навчання тощо. 

2.2. Довести цей наказ щодо змін у термінах весняних канікул 2014-2015 

навчального року до відома учасників навчально-виховного процесу. 

3. Координаційному центру інформаційних технологій Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту (Баглай Ю.Г.) розмістити цей наказ сайті 

Департаменту. 

 



4. Контроль за виконанням 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


