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ВСТУП 
Значущі події в освіті міста Києва у 2014 році 

 
• Відкрито 2 загальноосвітні школи-новобудови приватної форми власності: ТОВ «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад «ЛІКО-

ШКОЛА», ТОВ «НВК «Новопечерська школа». 
• 1 вересня 2014 року 28 тис. першокласників Києва розпочали навчання у школах. 
• За результатами зовнішнього незалежного оцінювання п'ять абітурієнтів України (з яких двоє – кияни) отримали максимально можливу 

кількість - 200 балів із трьох предметів, 50 абітурієнтів України (з яких дев’ять – киян) отримали по 200 балів з двох предметів. 
• 141 учень загальноосвітніх навчальних закладів міста були учасниками IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, з 

них призерами стали 101 учень.  
• Серед 270 учнів та випускників 2014 року з різних регіонів України 27 (10%) школярів  столиці отримали Президентську стипендію переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії науки України.  

• У 2014 році переможцями Міжнародних учнівських олімпіад стали 9 учнів столиці. 
• Підписано Угоду про партнерство у сфері освіти між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту та Бюро освіти міста Варшави (Польща). 
• Відкрито перший комунальний Центр розвитку дитини «Підростайко» у Деснянському районі міста Києва. 
• Відновлено роботу дошкільного навчального закладу № 736 Державного підприємства  «Антонов» на 190 місць у Святошинському районі. 
• Відновлено роботу 4 груп дошкільного навчального закладу № 522 Дніпровського району, який тривалий час не функціонував. 
• Передано до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій будівлі 6-ти дошкільних навчальних закладів, які тривалий час 

використовувалися не за призначенням за адресами: вул. Санаторна, 9-а, Дарницький р-н;  вул. Каштанова, 6-а, вул. Сабурова, 16-а, Деснянський 
р-н; вул. Іскрівська, 5-а, пров. Західний, 4-а, Солом’янський р-н., вул. Дехтярівській 43а, Шевченківський р-н. 

• Введено в мережу 7 приватних ДНЗ, що отримали ліцензію на право здійснення освітньої діяльності. 
• Відкрито дошкільні групи у 7 ЗНЗ.  
• Зараховано до навчальних закладів 357 дітей, які прибули з тимчасово окупованої території АР Крим та 10290 дітей з районів проведення 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях; працевлаштовано 270 педагогічних працівників. 
• За участі учнівської, педагогічної та батьківської громадськостей героям Майдану та воєнних дій на сході та півдні України, які навчалися в 

навчальних закладах столиці, відкрито меморіальні дошки:  
- ЗНЗ № 270 Деснянського району – Веремію В'ячеславу, журналісту газети  "Вести";  
- ЗНЗ № 275 Деснянського району – Володимиру Кравчуку; 
- Школа І-ІІІ ст. № 90 Печерського району – Шаповалову Сергію;   
- СШ № 118 «Всесвіт» Подільського району – Максимову Дмитру; 
- Гімназія № 19 Подільського району – Плеханову Олександру; 
- ЗНЗ № 214 Оболонського району – Мельничуку Володимиру; 
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- НВК № 209 «Сузіря» Дніпровського району – Шишку Олександру. 
• Проведено благодійну акцію Київської міської ради старшокласників «Ім’я Героя на карті України». 
• Проведено патріотичну акцію ДНЗ «Діти - українському солдату», виготовлено для військових української армії  подарунки, які передано 

військовому комісаріату (до акції залучилися понад  3 000 дітей  з 51 дошкільного навчального закладу). 
• Започатковано шефську допомогу Центральному клінічному госпіталю державної прикордонної служби України.  
• Передано у зону АТО та раненим бійцям у військових госпіталях 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 концертні програми, підготовлено продуктові 

кошики до Дня Спаса.  
• 23 серпня у День Державного Прапора старшокласниками проведено флеш-моб у вишиванках «Шикуймося у Герб України».  
• 1 вересня проведено акцію «Ліки замість квітів», кошти було передано постраждалим у зоні АТО.  
• У День Гідності та Свободи проведено круглий стіл лідерів учнівського самоврядування міста Києва «Революція Гідності: точка відліку» у 

рамках військово-патріотичного проекту учнівської молоді столиці «Нам Україна вище над усе!».  
•  Проведено урочистості до Дня Збройних сил України «З вірою у Перемогу!». 
•  Проведено ІІІ міську конференцію асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Шевченко генієм піднявся над світами», приурочену до 200-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка. 
•  За ініціативи асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста Києва започатковано і реалізується 24 миротворчих та українознавчих міських, всеукраїнських, 

міжнародних проектів. 
•  Проведено ХІ міський фестиваль-конкурс «Діалог держав: партнерство в освіті». 
•  Проведено Міжнародний фестиваль юних журналістів «Прес-весна на Дніпрових схилах». 
•  За ініціативи київських школярів започатковано Рух Юних Послів Миру. 
• Відкрито позашкільний навчальний заклад – Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна». 
• У системі професійно-технічної освіти відкрито 2 сучасні навчально-практичні центри:  «Енергоефективність та енергозбереження будівель та 

споруд» спільно із компанією «Хенкель – Баутехнік. Україна» та «Сучасні будівельні технології та матеріали» спільно із компанією «КНАУФ 
Маректинг». 

• Відкрито нові спеціальності: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Майстер ресторанного обслуговування», 
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Оператор телекомунікативних послуг», «Офіс-адміністратор», «Майстер готельного 
обслуговування», «Авторемонтник», «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Машиніст 
дорожньо-будівельних робіт», «Машиніст землерийно-будівельних машин», «Продавець» та інші. 

• Укладено 2842 двосторонні договори з підприємствами-замовниками освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.  
• Для дітей з особливими освітніми потребами у 19 загальноосвітніх навчальних закладах відкрито 78 класів з інклюзивною формою навчання. 
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•    Забезпечено оздоровленням та відпочинком 233778 юних киян, що становить – 92,1 % від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому числі 
й з тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО в Луганській та Донецькій областях.  

• Оздоровлено 30 учнів ПТНЗ м. Києва з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячому закладі санаторного типу 
«Лісова пісня» (Запорізька область на березі Молочного лиману Азовського моря). 

• Підписано угоди про партнерство між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту та Асоціацією директорів загальноосвітніх навчальних 
закладів, Асоціацією директорів приватних навчальних закладів міста Києва, Асоціацією директорів дошкільних навчальних закладів, 
громадськими організаціями «Батьківський контроль», «Батьки SOS» та ін. 

•     Запроваджено спільний проект лідерів учнівського самоврядування, батьківської громадськості, адміністрацій навчальних закладів  «Влада 
сприятлива до дітей».  

• Розпочато створення електронної карти навчальних закладів столиці.  
• Спільно з управлінням електронного урядування апарату КМДА та компанією Майкрософт здійснюються заходи 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. 

• Ррозпочато впровадження електронної системи «Аскод» у всіх закладах освіти комунальної форми власності. 
• Здійснюється інформування громадськості через офіційну сторінку Департаменту освіти і науки, молоді та спорту в соціальній мережі 

«Фейсбук». Так у другому півріччі 2014 року опрацьовано та надано роз’яснення працівниками Департаменту на 56 звернень. 
• Висвітлено на сайті Департаменту інформації про: 

- стан кадрового забезпечення закладів освіти міста Києва; 
- наявність вакантних посад в закладах освіти міста; 
- суб’єктів господарської діяльності, які отримали ліцензії у сфері освітньої діяльності; 
- виконання бюджету за програмно-цільовим методом бюджетування; 
- підтримку навчальних закладів столиці благодійними організаціями та батьківськими фондами. 

• Створено інтерактивну сторінку на офіційному сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту «Освіта Києва в цифрах» (оновлення 
інформації здійснюється щоквартально). 

• Розпочато роботу щодо розроблення та впровадження порядку фінансування за принципом «Гроші ходять за дитиною».  
• Розроблено електронні паспорти навчальних закладів для розміщення на електронній освітній карті столиці.  
• Проведено  інвентаризацію будівель (приміщень) комунальних навчальних закладів, здійснено аналіз їх потужностей (проектна та реальна). 
• У 2014 році  за сумлінну працю, досягнення професійної майстерності у професійній діяльності відзначено педагогічних працівників навчальних 

закладів та закладів освіти м. Києва: 
- державними нагородами – 2; 
- нагородами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту – 72, зокрема: Подяками – 42, Грамотами – 16, Почесними грамотами – 13, 

нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» - 1 
- Подякою Київського міського голови – 26 осіб;  

5 
 



- Нагородами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – 740 осіб, зокрема: Подякою – 350, Грамотами – 370, нагрудним знаком 
«Відмінник столичної освіти» - 20. 

-  
 УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

 
Аналіз роботи за 2014 рік 

У системі дошкільної освіти міста Києва функціонує 552 комунальних дошкільних навчальних закладів, 48 відомчих дитячих садків, 12 приватних 
дошкільних навчальних закладів, 70 шкіл-дитячих садків і навчально-виховних комплексів, 41 навчальний заклад альтернативної дошкільної освіти 
(всього 730 установ різних типів і форм власності),  які, за оперативними даними, відвідує більше 109 тисяч дітей дошкільного віку. Показник 
охоплення дітей від 3 до 6 (7) років всіма формами дошкільної освіти становить 88%.  

Дошкільною освітою охоплено 88% дітей віком від 3 до 6 років. Діти 5-тирічного віку стовідсотково охоплені різними видами і формами 
дошкільної освіти. Позитивна динаміка цих показників викликана ростом народжуваності дітей у столиці в останні роки. Важливим є факт міграції 
населення та збільшення кількості вихованців дошкільних навчальних закладів за рахунок дітей з прилеглих до столиці територій (більше 5 тисяч 
вихованців) та тимчасово окупованих територій України (у дошкільних навчальних закладах здобувають освіту 2063 дітей із АРК, Донецької та 
Луганської областей).  Ще 4,5 тисячі дітей, які досягли шестирічного віку, продовжують навчатися у дошкільних навчальних закладах міста. 

Збільшення кількості  дітей у дошкільних навчальних закладах призводить до погіршення показника укомплектованості дошкільних навчальних 
закладів: за оперативними даними на 100 місцях у дошкільних навчальних закладах виховується 131 дитина (у окремих районах міста на 100 місцях 
виховується 150 дітей). Більше 8 тисяч дітей дошкільного віку потребують першочергового влаштування у дитячі садки. 

З метою збільшення кількості місць у дитячих садках проведено інвентаризацію будівель та групових приміщень дошкільних навчальних 
закладів, щорічно складається план відновлення діяльності дошкільних навчальних закладів на повну потужність. 

З 2012 по 2014 роки через зростання народжуваності, збільшення попиту батьків на дошкільну освіту, міграцію населення значно зросла кількість 
дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах столиці. За оперативними даними районних управлінь освіти в дитячих садках усіх форм 
власності здобувають дошкільну освіту більше 109 тисяч дітей.  

У всіх районах міста Києва з 01 квітня 2013 року почала працювати електронна система запису дітей до дошкільних навчальних закладів. 
За час апробації і постійної роботи електронної системи у місті Києві подали заявки на реєстрацію більше 107 тисяч батьків.  З них більше 32 

тисяч дітей прийняті у дошкільні навчальні заклади міста, більше 8 тисяч дітей потребують зарахування. 
У 2014 році передбачалось відновлення діяльності 12 дошкільних навчальних закладів на 1050 місць та 70 непрацюючих груп на 1400 місць. 

Фактично відновлено роботу 74 груп, які тривалий час не працювали, чим розширено мережу дошкільних навчальних закладів на 1480 груп; відкрито 
перший комунальний Центр розвитку дитини «Підростайко» у Деснянському районі міста Києва; відновлено роботу дошкільного навчального закладу 
№ 736 Державного підприємства  «Антонов» на 190 місць у Святошинському районі; відновлено роботу 4 груп дошкільного навчального закладу №522 
Дніпровського району, який тривалий час не функціонував. 
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У мережі дошкільних навчальних закладів міста Києва також нараховується 93 непрацюючих  дошкільних навчальних заклади, з них 59 – 
комунальної власності, 34 - відомчих дошкільних навчальних закладів, які не використовуються за призначенням і не вилучені з обліку.  

З 2012 року вперше за тривалий час відбулась передача до сфери управління територіальної громади міста дошкільного навчального закладу 
№383 на 110 місць (Солом’янський район), який перебував у власності Державного управління справами. Відповідно до рішення Київської міської ради 
від 18 квітня 2013 року №182/9239 «Про передачу об’єкта комунальної власності територіальної громади м. Києва до сфери управління Голосіївської 
районної в місті Києві державної адміністрації» розпочата процедура прийому-передачі  будівлі дошкільного навчального закладу № 238 на 80 місць до 
сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. У 2014 році відновлено роботу за прямим призначенням ліквідованого 
раніше дошкільного навчального закладу № 567 на 220 місць (Святошинський район);  завершено передачу будівлі дошкільного навчального закладу 
№ 104 на 150 місць (Подільський район) у комунальну власність міста.  

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 28.08.2014 № 954 «Про передачу будівель до сфери управління районних в місті 
Києві державних адміністрацій» чотири нежитлові будівлі колишніх дошкільних навчальних закладів передані до сфери управління Дарницької, 
Деснянської та Солом’янської районних в місті Києві державних адміністрацій з метою їх відновлення за цільовим призначенням. Розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації від 26.11.2014 № 1376 «Про передачу нежилої будівлі на вул. Лісничій, 3  (с.Чапаєвка) до сфери управління 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації» колишній дошкільний навчальний заклад № 305 переданий до Голосіївської РДА з мето.ю 
подальшого відновлення роботи за цільовим призначенням. 

За організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та забезпечення постачання якісних продуктів харчування відповідають 
районні у м. Києві державні адміністрації та районні управління освіти, які є розпорядниками бюджетних коштів та проводять тендер на закупівлю 
продуктів харчування відповідно до затвердженого нормативними документами переліку.  

Після проведення тендерних процедур районні управління освіти укладають угоди з постачальниками продуктів харчування. Підприємства-
переможці несуть відповідальність за своєчасну доставку продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади, їх якість, наявність супроводжуючих 
документів, сертифікатів якості. Продукти завозяться згідно наданих заявок від дошкільних навчальних закладів. У літній період передбачено 
збільшення коштів на 10% на придбання овочів та фруктів для дошкільних навчальних закладів міста.  

Щомісяця, щоквартально та в цілому за рік проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування у дошкільних навчальних закладах міста 
(за попередніми  результатами за 2014 рік показник виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах складає 90%).  

Середній показник вартості харчування однієї дитини у 2014 році  у ДНЗ становить: 
-  ясла – 13,74 грн.,  
- сад – 20,54 грн.  (батьки сплачують 50% від вартості харчування). Більше 16 тисяч дітей мають пільги по харчуванню. 
З метою формування єдиного інформаційного середовища столиці, можливості он-лайн ознайомитись з меню у кожному дошкільному 

навчальному закладі, дізнатися про технологію приготування та енергетичну цінність будь-якої страви дитячого харчування, використання єдиного 
примірного меню у всіх дошкільних навчальних закладах загального розвитку  у столиці з  червня 2013 року поетапно впроваджується електронна 
програма організації харчування дітей.  
Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік:   

1. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів міста відповідно до потреб населення. 
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2. Забезпечення необхідних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти. 
3. Духовний розвиток особистості дитини, національне, патріотичне виховання. 
4. Організація інклюзивного навчання для  дітей з вадами психічного та (або) фізичного розвитку у ДНЗ загального типу. 
5. Розширення інноваційного середовища в системі дошкільної освіти 

 
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 Фестиваль педагогічної майстерності працівників ДНЗ  

(І етап) 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

12-16 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

2 Круглий стіл за участю громадських організацій та 
керівників ДНЗ «Сучасні реалії дошкільної освіти» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 31 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

Лютий 
3 Семінар – обмін досвідом «Лего-технології в ДНЗ» Наказ МОНУ від 06.08.13 № 1107, 

наказ ДОіНМС від 24.02.2014 
№100 

12 Резенчук Н.В., 
Дерев’янко С.М., 
Рома О.Ю, 

Березень 
4 Фестиваль педагогічної майстерності працівників ДНЗ  

(ІІ етап) 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

2-6 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

Квітень 
5 Міський конкурс презентацій організації санітарно-

просвітницької  роботи у ДНЗ (медичне забезпечення)  
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

20-30 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

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 Резенчук Н.В., 
Дерев’янко С.М., 
РУО, Рома О.Ю. 

Травень 
7 Фестиваль педагогічної майстерності працівників ДНЗ  

(ІІІ етап) 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

25-29 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

8 Фестиваль дитячої творчості Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Районні в місті Києві 
державні адміністрації 

Червень 
8 

 



9 День захисту дітей (спортивне свято) Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

1 Резенчук Н.В., 
Найденко Т.М., 
РУО 

Липень 
10 Семінар – обмін досвідом «Лего-технології в ДНЗ» Наказ МОНУ від 06.08.13 № 1107, 

наказ ДОіНМС від 24.02.2014 
№100 

14 Резенчук Н.В., 
Дерев’янко С.М., 
Рома О.Ю. 

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 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

Вересень 
12 День знань Міська цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 
1 Бохно О.В., 

Резенчук Н.В., 
РУО 

14 Міське свято День дошкільника 
Фестиваль педагогічної майстерності працівників ДНЗ 
(підсумки) 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

25 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

Жовтень 
15 Міська конференція «Розвиток інформаційно-

комунікаційних компетентностей педагогів дошкільних 
навчальних закладів у системі післядипломної освіти» для 
вихователів-методистів ДНЗ 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

22 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В., 
ІППО КУ ім.Грінченка 

Листопад 
16 Педагогічна хвиля «Досвід організації медичної роботи» Міська цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 
Протягом місяця Резенчук Н.В., 

Найденко Т.М. 
Грудень 

17 Міський семінар для завідувачів та музичних керівників 
ДНЗ «Новорічний калейдоскоп ідей» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

18 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В., 
КМПДЮ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

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 
 
 

Резенчук Н.В., 
Жиліна Т.І., 
Найденко Т.М., 
Чикало О.А., 
Дерев’янко С.М. 

2 Аналіз ходу впровадження експериментів на базі 
дошкільних навчальних закладів 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

Протягом місяця Жиліна Т.І., 
Дерев’янко С.М. 

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 Дерев’янко С.М., 
Рома О.Ю. 
 

4 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

14  Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

5 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 
закладів 

Положення про ДОіНМС 
 

До 31 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

6 Проведення аналізу виконання норм харчування дітей в 
дошкільних навчальних закладах за 2014 рік 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.11.2004 №1591 

До  30 Чикало О.А. 
 

7 Моніторинг стану забезпечення дітей віком від 1 до 6 (7) 
років дошкільною освітою, аналіз укомплектованості 
дошкільних навчальних закладів 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 

До 30 Резенчук Н.В. 

8 Аналіз  мережі дошкільних навчальних закладів міста  Положення про відділ  Протягом місяця Резенчук Н.В. 
9 Моніторинг контингенту дітей дошкільного віку, охоплених 

різними суб’єктами господарювання за рівнем «дошкільна 
освіта» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 

До 30 Жиліна Т.І. 

10 Моніторинг впровадження електронної програми організації 
харчування дітей у ДНЗ міста Києва  
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 
Наказ ДОНМС від 02.12.2013  

До 30 
 

Чикало О.А. 
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№ 877 
11 Аналіз створення умов для впровадження інклюзивного 

навчання у  дошкільних навчальних закладах міста 
Закон України «Про дошкільну 
освіту» 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 
рішення Київради від 13.10.2009 
№ 502 2571 

До 30 Найденко Т.М. 

12 Аналіз кількості дітей 5,6-річного віку з особливими 
потребами за нозологіями, які проживають у м. Києві 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 

Протягом місяця Найденко Т.М. 
ПМПК 

Лютий 
13 Аналіз пріоритетних напрямків діяльності, за якими 

працюють дошкільні навчальні заклади 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 30 
 

Резенчук Н.В. 

14 Аналіз  стану захворюваності дітей у дошкільних 
навчальних закладах за 2014 рік  

Положення про відділ            до 25 Найденко Т.М. 

15 Тренінги з питань використання Лего-технологій у ДНЗ Наказ МОНУ від 06.08.13 № 1107, 
наказ ДОіНМС від 24.02.2014 
№100 

  

16 Моніторинг впровадження електронної програми організації 
харчування дітей у ДНЗ міста Києва  
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр.» 
Наказ ДОНМС від 02.12.2013  
№ 877 

До 30 
 

Чикало О.А. 
 

17 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

11 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

18 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 
закладів 

Положення про ДОіНМС 
 

До 27 Бохно О.В. 
Резенчук Н.В. 

Березень 
19 Семінар з питань екологічного виховання для працівників 

дошкільних навчальних закладів 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015 рр.» 

До 27 Дерев’янко С.М., 
Будинок природи 

20 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

11 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

21 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних Положення про ДОіНМС До 27 Бохно О.В., 
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закладів  Резенчук Н.В. 
22 Шевченківські дні 

 
 До 13 Резенчук Н.В., 

РУО 
23 Фотовиставка творчих робіт дітей на сайті ДОНМС «Любій 

матусі» 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015 рр.» 

До 13 Резенчук Н.В., 
Жиліна Т.І., 
Дерев’янко С.М. 

24 Вебінар з 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 Резенчук Н.В., 
Жиліна Т.І. 

Квітень 
25 Проведення аналізу виконання норм харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах за І квартал 2015 року 
Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.11.2004 №1591 

До  30 Чикало О.А. 
 

26 Попередній план  змін у мережі дошкільних навчальних 
закладів 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 

Протягом місяця Резенчук Н.В. 
 

27 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

8 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

28 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 
закладів 

Положення про ДОіНМС 
 

До 27 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

Травень 
29 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 

освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

13 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

30 Моніторинг впровадження  «Електронної системи запису в 
дошкільні навчальні заклади» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015 рр.», 
розпорядження КМДА від 
23.05.2013 № 760 

Протягом місяця Резенчук Н.В., 
Жиліна Т.І. 
 

31 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 
закладів 

Положення про ДОіНМС 
 

До 29 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

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 Жиліна Т.І., 
Дерев’янко С.М. 
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33 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

10 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

34 Аналіз розвитку  інклюзивної освіти для дітей дошкільного 
віку протягом 2014-2015 н.р. 

Закон України «Про дошкільну 
освіту» 

Протягом місяця Найденко Т.М. 

35 Аналіз роботи дошкільних навчальних закладів у літній 
оздоровчий період  

Положення про відділ  До 3 Жиліна Т.І. 

36 Аналіз проведеної роботи та виконання плану за 2014-2015 
навчальний рік 

Положення про ДОіНМС 
 

До 15 Резенчук Н.В., 
Жиліна Т.І. 

Липень 
37 Проведення аналізу виконання норм харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах за ІІ квартал 2015 року 
Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.11.2004 №1591 

До  30 Чикало О.А. 
 

38 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

8 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

39 Аналіз проведеного звітування керівників дошкільних 
навчальних закладів 

Положення про відділ до 28 Жиліна Т.І. 

40 Вибіркова перевірка ДНЗ з питань ходу літнього 
оздоровлення та підготовки до нового 2015-2016 
навчального року 

Положення про відділ Протягом місяця Резенчук Н.В., 
Жиліна Т.І., 
Найденко Т.М., 
Чикало О.А. 

Серпень 
41 Аналіз забезпечення груп дошкільних навчальних закладів 

меблями, твердим і м’яким інвентарем, дидактичним 
посібниками 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

Протягом місяця Резенчук Н.В., 
Жиліна Т.І., 
Найденко Т.М., 
Чикало О.А. 

42 Узагальнення даних про роботу дошкільних навчальних 
закладів влітку 

Положення про відділ До 31 Жиліна Т.І. 

43 Проведення засідання методичних об’єднань для різних 
категорій педагогічних працівників ДНЗ та серпневої 
конференції для керівників ДНЗ міста 

Положення про відділ До 31 Резенчук Н.В. 

44 Аналіз виконання планів розвитку мережі дошкільних 
навчальних закладів 

Положення про відділ  До 31 Резенчук Н.В. 
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Вересень 
45 Апробація програми «Лего-технології у ДНЗ» Наказ МОНУ від 06.08.13 № 1107, 

наказ ДОіНМС від 24.02.2014 
 № 100 

  

46 Аналіз  мережі дошкільних навчальних закладів міста  Положення про відділ  Протягом місяця Резенчук Н.В. 
47 Аналіз розвитку мережі дошкільних навчальних закладів 

компенсуючого типу  
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 

Протягом місяця Найденко Т.М. 
 

48 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 
закладів 

Положення про ДОіНМС 
 

До 30 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

Жовтень 
49 Проведення аналізу виконання норм харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах за ІІІ квартал 2015 року 
Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.11.2004 №1591 

До  30 Чикало О.А. 
 

50 Семінар з питань екологічного виховання для працівників 
дошкільних навчальних закладів 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015 рр.» 

До 30 Дерев’янко С.М. 
Будинок природи 

51 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

14 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

52 Моніторинг впровадження електронної програми організації 
харчування дітей у ДНЗ міста Києва  
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 
Наказ ДОНМС від 02.12.2013  
№ 877 

Протягом місяця 
 

Чикало О.А. 
 

53 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 
закладів 

Положення про ДОіНМС 
 

До 30 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

54 Аналіз  використання непрацюючих приміщень дошкільних 
навчальних закладів 

Положення про відділ  Протягом місяця Резенчук Н.В. 
 

55 Аналіз  кількості дітей дошкільного віку, які мають пільги  Положення про відділ  до 31 Чикало О.А. 
Листопад 

56 Вебінар з питань організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах для керівників та медичних сестер ДНЗ 

 До 30 Чикало О.А. 
 

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 
 

Жиліна Т.І. 

58 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь Положення про ДОіНМС 11 Бохно О.В., 
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освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

 Резенчук Н.В. 

59 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 
закладів 

Положення про ДОіНМС 
 

До 27 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

Грудень 
60 Нарада заступників начальників, спеціалістів  управлінь 

освіти районних в місті Києві державних адміністрацій  з 
питань дошкільної освіти 

Положення про ДОіНМС 
 

9 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

61 Засідання Школи резерву керівників дошкільних навчальних 
закладів 

Положення про ДОіНМС 
 

До 25 Бохно О.В., 
Резенчук Н.В. 

62 Моніторинг впровадження  «Електронної системи запису в 
дошкільні навчальні заклади» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015 рр.», 
розпорядження КМДА від 
23.05.2013 № 760 

Протягом місяця Резенчук Н.В., 
Жиліна Т.І. 
 

63 Аналіз наповнюваності дошкільних навчальних закладів та 
укомплектованість по мікрорайонам 

Положення про ДОіНМС, наказ 
ГУОН від 26.02.2002 №30 

До 10 Резенчук Н.В. 

64 Звіт про роботу відділу за 2015 рік та аналіз виконання 
Міської цільової програми «Освіта Києва.2011-2015 рр.» 

Положення про відділ  До 15 
 

Жиліна Т.І. 
 

65 Планування роботи відділу на 2016 рік Положення про відділ До 15 Жиліна Т.І. 
 

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Аналіз роботи за 2014 рік 
У мережі загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) міста Києва у 2014-2015 навчальному році функціонує 510 закладів, у яких 

навчається 254532 учня, що майже на 6% більше, ніж минулому навчальному році. З них: 
- 231418 учнів у 450 ЗНЗ комунальної форми власності; 
- 5053 учня у 51 ЗНЗ приватної форми власності; 
- 5673 учня у 9 ЗНЗ державної форми власності. 
Усі загальноосвітні навчальні заклади міста працюють в одну зміну.  
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності різноманітна, та в основному задовольняє потреби мешканців 

столиці. Серед них: 117 загальноосвітніх шкіл, 144 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням окремих предметів, 33 ліцеї, 46 гімназій, 12 шкіл І 
ступеня, 54 шкіл-дитячих садків, 7 навчально-виховних комплексів, 9 загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 17 спеціальних шкіл-інтернатів; 11 
вечірніх(змінних) шкіл. 
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Зміни у мережі відбуваються переважно за рахунок поступової реорганізації шкіл - дитячих садків у дошкільні навчальні заклади, шляхом 
виведення початкової школи, створення навчально-виховних комплексів та нових (переважно приватних) навчальних закладів. 

Найбільша кількість ЗНЗ у Деснянському (63) та Дніпровському (62) районах. Найбільша кількість ЗНЗ комунальної форми власності в 
Дніпровському (59) та Деснянському (55) районах. 

Найменша їх кількість у Печерському (30 -  всіх, 25 - комунальних) і Подільському (відповідно 39 і 37) районах.  
Відбувається поступове збільшення школярів. Так, за останні два навчальні роки чисельність учнів зросла на 17,9 тис., що обумовлено 

змінами в демографічній ситуації країни, навчанням в столичних школах дітей з Київської області та прибуттям до столиці дітей з АР Крим і територій 
антитерористичної операції (станом на 10.12.2014 р. – 9749 учнів). 

Найбільша кількість учнів в Дарницькому районі (35 556 школярів), Деснянському (31 410 школярів) та  Дніпровському (30 410 школярів) 
районах . Найменша - у Печерському ( 17 032) та Подільському (17 517) районах. 

У порівнянні з 2013-2014 навчальним роком середня наповнюваність класів по місту Києву зросла з 25,6 до 26,8. Найбільша наповнюваність 
класів у загальноосвітніх навчальних закладах Дарницького району (29,2), найменша – у Шевченківському (25,2), Печерському (25,3) та у 
Подільському (25,4) районах. 

Найкраще системна робота щодо оптимізації мережі здійснюється у Солом’янському районі, де показники збільшились з 23 учнів у 2007-2008 
н.р. до 26,4 у 2014-2015 н.р. ( на 3,4) та в Деснянському районі  -  з 23 до 26,7 (на 3,7). 

Середній показника наповнюваності загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня 2014 року складає 106,0 % . Найбільший 
показник фактичної наповнюваності в загальноосвітніх навчальних закладах Дарницького району – 147,%, найменший у Святошинському – 94,6 %. 

Аналізуючи показники наповнюваності загальноосвітніх навчальних закладів столиці впродовж 2011-2014 рр. можна зробити наступні 
висновки: 

1. У шести районах: Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському і Святошинському спостерігається щорічне 
збільшення кількості учнів; 

2. У Подільському районі показник наповнюваності ЗНЗ постійно зменшується. 
Упродовж 2014 року спостерігалось збільшення кількості учнів у дев’яти районах з десяти. Виняток склав Подільський район, в якому кількість 

учнів у 2014 році зменшилась на 1%. 
Сортування ЗНЗ м. Києва за показником «наповнюваність» дозволяє констатувати, що загальноосвітні навчальні заклади міста Києва з 

наповнюваністю : 
- понад 200 % складають 6,9%; 
- від 100 до 199.9 % складають 46,0 %; 
- від 80 до 99.9 % складають 18,8 %; 
- від 50 до 79.9 % складають 22,3 %; 
- до 49.9 % складають 6,0 %, від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Профільним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва охоплено 19 305 учнів, що становить 72,3% старшокласників столиці. 
Рейтинговий показник профілів складається за такими напрямами: філологічний - 7497 учнів (38,8%); природничо-математичний – 5231 учень (27,1%); 
суспільно-гуманітарний – 3917 (20,3%), технологічний – 2205 (11,4%), спортивний – 290 (1,5%), художньо-естетичний – 165 (0,9%). 

Три роки поспіль лідерство у профілізації зберігає філологічний напрям, друге місце – природничо-математичний, третє – суспільно 
гуманітарний. 

Важлива увага у 2014 році приділялась творчої обдарованості дитини. За результатами навчального року призерами ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад стали101 учень.  

У 2014 році було забезпечено харчування учнів пільгових категорій:  
• 1198 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  
• 663 дитини з малозабезпечених сімей; 
• 7 дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи; 
• 2379 вихованців груп продовженого дня, які опинилися у складних життєвих обставинах.  

Мають статус дитини-інваліда та здобувають загальну середню освіту у загальноосвітніх навчальних закладах столиці 3256 учнів. З  них, 1722 
учні навчаються у спеціальних та санаторних школах-інтернатах. У 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах навчається 
1527 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них, 44 дитини-сироти перебувають на повному державному утриманні у двох 
навчальних закладах: дитячому будинку «Малятко» та санаторній школі-інтернаті № 21. 

Для задоволення освітніх потреб дітей з особливими потребами у 2014 році відкрито у 19 загальноосвітніх навчальних закладах 78 класів з 
інклюзивною формою навчання (у попередньому навчальному році у 18 навчальних закладах 67 класів), в яких навчаються 563 учні. 

У 13 загальноосвітніх навчальних закладах відкрито 47 спеціальних класів, у яких навчається 601 учень (у попередньому навчальному році у 13 
навчальних закладах працювало 40 класів). 

Станом на 1 грудня 2014 року 89,1 % загальноосвітніх навчальних закладів, які і у минулому навчальному році,  забезпечені медичними сестрами. 
З них, 31,7% обслуговуються за рахунок медичних працівників, які знаходяться у штатних розкладах загальноосвітніх навчальних закладів, 57,4% - за 
рахунок працівників закладів (установ) охорони здоров’я. Зважаючи на проведення реформи галузі «Охорона здоров’я» та відповідно до наказів 
Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 № 129 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медико-санітарної 
допомоги», від 30.12.2011 № 1008 «Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров’я»  у структурі ЦПМСД та КДЦ посади 
медичних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які здійснювали медичне обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, не 
передбачені. Таким чином виникає проблема щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва медичними сестрами у 2015 році. 

 
Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік:  

1. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку міста Києва, 
запитів мешканців столиці та потреб суспільства. 
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2. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
3. Розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах дітей та молоді з особливостями 
психофізичного розвитку. 
4. Забезпечення у 2015 році загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва медичними сестрами. 

 
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 
Наказ МОНУ від 22.09.2011 
№1099 
Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця Войцехівський М.Ф., 
Святенко О.В. 
 

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 Васинюк В.О., 
Святенко О.В. 
 

3 Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (міський етапу)  Наказ ДОіНМС Протягом місяця Войцехівський М.Ф. 
 

Лютий 
4 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 
Наказ МОНУ від 22.09.2011 
№1099 
Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця Войцехівський М.Ф., 
Святенко О.В. 
 

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 Васинюк В.О., 
Святенко О.В. 
 

6 Міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Наказ ДОіНМС Протягом місяця  Войцехівський М.Ф. 
Кузнецова О.В. 
 

Березень 
7 Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!» 
Указ Президента України 
від 22.03. 2002 № 284 

Протягом місяця  Войцехівський М.Ф. 
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Квітень 
8 Міський етап Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної 
культури з елементами футболу 

Наказ МОНУ 
Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця Войцехівський М.Ф. 

9 Заключна конференція ІІІ хвилі проекту «Енергоефективні 
школи» 

Наказ ДОНМС від 09.12.2014 № 
625 

ІІІ – ІV тиждень 
місяця 

Батечко О.В. 

Серпень 
10 Серпнева конференція педагогічних працівників 

 
 ІV тиждень 

серпня 
 

Грудень 
11 Міський етап Міжнародного конкурсу знавців української 

мови імені Петра Яцика 
Наказ ДОіНМС Протягом місяця Войцехівський М.Ф., 

Кузнецова О.В. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 № 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
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  
 

Кузнецова О.В. 

2 Аналіз стану організації харчування у загальноосвітніх 
навчальних закладах за 2014 рік.  

Постанова КМУ від 22.11.2004 № 
1591  
 

Протягом місяця  
 

Русецька О.В., 
 

3 Підготовка інформації про інтеграцію дітей ромської 
національної меншини в українське суспільство 

Розпорядження КМУ від 
11.09.2013 № 701-р 

До 25 Кузнецова О.В. 

4 Аналіз стану забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, житлом 

  Протягом місяця Зелений В.А. 

5 Організація проведенням державної підсумкової атестації 
учнів 9-х та 11-х класів Школи екстернів 

Наказ ДОіНМС Протягом місяця Святенко О.В. 

6 Опрацювання критеріїв рейтингового оцінювання 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Протокол доручень КМДА  Протягом місяця Батечко О.В. 

7 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері Щодо надання щомісячної До 25 Грищенко Т.В. 
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«Освіта» доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

Лютий 
8 Міжрайонний конкурс із зменшення споживання 

електроенергії (100 ЗНЗ: по 10 від району) 
Наказ ДОНМС від 09.12.2014  
№ 625 

Протягом місяця  
 

Батечко О.В. 

9 Збір та узагальнення інформації управлінь освіти районних в 
місті Києві державних адміністрацій щодо організації 
харчування у загальноосвітніх навчальних закладах 

Постанова КМУ від 22.11.2004 № 
1586 
Розпорядження КМДА  

До 25  Русецька О.В.  

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 Кузнецова О.В. 

11 Аналіз кількості дітей 5, 6-річного віку з особливими 
потребами за нозологіями, які проживають у м. Києві 

 Протягом місяця 
 

Зелений В.А., 
Шейко С. В. 

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 
 

Святенко О.В., 
Войцехівський М.Ф. 
 

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 
 

Батечко О.В., 
Русенька О.В. 

14 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

Березень 
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  Русецька О.В.  

16 Підготовка проекту листа ДОіНМС щодо закінчення 2014-
2015 навчального року  

Інструктривно-методичний лист 
МОНУ 

До 27 
 

Святенко О.В. 

17 Збір інформації про кількість учнів, охоплених 
екстернатною та різними видами індивідуальної форми 

 До 30 Святенко О.В. 
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навчання  
18 Збір та узагальнення інформації управлінь освіти районних в 

місті Києві державних адміністрацій щодо організації 
харчування у загальноосвітніх навчальних закладах 

Постанова КМУ від 22.11.2004 № 
1586 
Розпорядження КМДА  

До 25  Русецька О.В.  

19 Акція «Учнівський енергопатруль» в Київській міській 
державній адміністрації 

Наказ ДОНМС від 09.12.2014  
№ 625 

Протягом місяця  
 

Батечко О.В. 

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 
 

Батечко О.В., 
Зелений В.А. 

21 Вивчення питання щодо розвитку мережі спеціальних,  
інклюзивних класів та їх кадрового забезпечення 

 Протягом місяця Грищенко Т.В., 
Зелений В.А., 
Шейко С. В. 

22 Підготовка проекту наказу ДОіНМС про підсумки 
проведення ІІ (міського) етапу конкурсу захисту науково-
дослідницьких робіт МАН 

Наказ МОНУ від 22.09.2011 
№1099 
Наказ ДОіНМС 

Протягом місяця Святенко О.В., 
Васинюк  В.О. 

23 Вивчення питання щодо кількості учнів, що навчаються у 
ЗНЗ міста, які хворі на цукровий діабет 

Постанова КМУ від 19.08.2009 № 
877 

Протягом місяця 
 

Зелений В.А. 

24 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

Квітень 
25 Аналіз стану організації харчування у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста за І квартал 2014 року  
Постанова КМУ від 22.11.2004 № 
1591  

До 24  Русецька О.В.  

26 Забезпечення контролю за організацією прийому дітей до 1-
х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Накази МОНУ, наказ ДОіНМС  Квітень-травень  Спеціалісти відділу  

27 Збір та узагальнення інформації щодо забезпечення 
загальноосвітніх навчальних закладів медичними 
працівниками 

Протокол доручень КМДА Протягом місяця Грищенко Т.В. 

28 Контроль за веденням документації загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів щодо 
відповідності оцінювання досягнень у навчанні претендентів 
на нагородження медалями у 2014-2015 навчальному році  

Наказ МОНУ  від 13.12.2000 № 
584 наказ ДОіНМС  

Квітень-травень  Спеціалісти відділу  

29 Проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників Наказ МОНУ від 02.12.2013 Протягом місяця  Кузнецова О.В.  
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у загальноосвітніх навчальних закладах №1686 
30 Забезпечення організаційних заходів щодо проведення ЗНО, 

ДПА з української мови – 2015 
Наказ МОНУ від 01.10.2014 
№1120 

Протягом місяця Батечко О. В., 
Зелений В. А. 

31 Вибіркова стану роботи шкіл-інтернатів та дитячого будинку 
міста. 

 До 28 
 

Зелений В.А. 

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 Батечко О.В., 
Спеціалісти відділу 

33 Вивчення стану роботи районних психолого-медико-
педагогічних консультацій 

 Протягом місяця 
 

Зелений В.А., 
Шейко С. В. 

34 Узагальнення інформації про діяльність бібліотек 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

Наказ МОНУ від 06.02.2012 № 111  До 25 Кузнєцова О.В.  

35 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

Травень 
36 Проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників 

у загальноосвітніх навчальних закладах 
Наказ МОНУ від 02.12.2013 
№1686 

Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

37 Збір інформації про стан викладання курсу «Християнська 
етика в українській культурі»  

 До 20  Русецька О.В.  

38 Сприяння організації роботи пунктів перевірки тестових 
завдань із розгорнутою відповіддю 

 Протягом місяця Батечко О. В.. 
Зелений В. А. 

39 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 
 

Зелений В.А. 
 

40 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 
 

Зелений В.А. 

41 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 Батечко О.В. 
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42 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

43 Підготовка наказу «Про нагородження за особливих умов 
Золотою та Срібною медалями випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів» 

Наказ МОНУ від 13.12.2000  
№ 584 

До 29 Батечко О.В. 

Червень 
44 Перерозподіл підручників між загальноосвітніми 

навчальними закладами 
Наказ МОНУ від 02.12.2013 
№1686 

Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

45 Розгляд питань щодо формування мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів на 2015-2016 навчальний рік 

 Протягом місяця Батечко О.В., 
Спеціалісти відділу 

46 Сприяння організації роботи пунктів перевірки тестових 
завдань із розгорнутою відповіддю. 

 Протягом місяця Батечко О. В., 
Зелений В. А. 

47 Вивчення питання створення навчально-реабілітаційних 
центрів 

Наказ МОНУ від 20.11.2012 № 
1299 

Протягом місяця 
 

Зелений В.А. 

48 Вивчення стану підготовки шкіл-інтернатів міста до нового 
2015-2016 навчального року 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр» 

Протягом місяця 
 

Зелений В.А. 
 

49 Визначення переліку енергоефективних заходів для 
впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах – 
учасниках проекту 2015 

Наказ ДОНМС від 09.12.2014 № 
625 

Протягом місяця 
 

Батечко О.В. 

50 Збір інформації щодо створення безперешкодного доступу 
до закладів освіти 

 Протягом місяця 
 

Зелений В.А. 

51 Підготовка  проекту наказу ДОіНМС щодо структури 2015-
2016 навчального року 

Наказ МОНУ До 30 Святенко О.В. 

52 Робота з індивідуальними та експериментальними робочими 
навчальними планами 

Лист МОНУ, наказ ДОіНМС Протягом місяця Святенко О.В. 

53 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

Липень 
54 Підготовка оперативної інформації про стан забезпечення 

підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
міста 

Лист МОНУ  Протягом місяця  Кузнецова О.В.  
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55 Підготовка аналітичного та статистичного звіту по загальній 
середній освіті за 2014-2015 навчальний рік 

 Протягом місяця Батечко О.В., 
Спеціалісти відділу 

56 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

57 Аналіз звітів щодо роботи логопедичних пунктів 
загальноосвітніх шкіл міста 

 Протягом місяця 
 

Зелений В. А. 

Серпень 
58 Підготовка проекту наказу ДОіНМС про зміни в мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2014-2015 
навчальний рік 

Наказ ДОіНМС До 25  Русецька О.В.  

59 Підготовка оперативної інформації про стан забезпечення 
підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
міста 

Лист МОНУ  Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

60 Підготовка аналітичного та статистичного звіту по загальній 
середній освіті за 2014-2015 навчальний рік 

 Протягом місяця Батечко О.В. 
Спеціалісти відділу 

61 Вивчення стану підготовки шкіл-інтернатів міста з питань   
до нового 2015-2016 навчального року 

 Протягом місяця Зелений В. А. 

62 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

Вересень 
63 Підготовка оперативного звіту до МОНУ України про 

початок 2014-2015 навчального року 
Лист МОНУ  01  Батечко О.В., 

Спеціалісти відділу  
64 Аналіз забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

медичними працівниками 
 Протягом місяця Грищенко Т.В. 

65 Аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів   І-ІІ квартал  
місяця 

Батечко О.В., 
Спеціалісти відділу 

66 Аналіз реалізації дитячих проектів «Енергоефективні школи 
2015» 

 ІІІ-ІV  квартал 
місяця 

Батечко О.В. 

67 Збір інформації про стан викладання курсу «Християнська 
етика в українській культурі» 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр»  

До 20  Русецька О.В.  
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68 Аналіз стану забезпечення підручниками учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста 
 

Лист МОНУ  Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

69 Інформування МОНУ про стан отримання підручників для 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

 Протягом місяця, 
щотижня  

Кузнецова О.В.  

70 Здійснення оперативної вибіркової перевірки питання 
використання навчально-методичної літератури у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Наказ ДОіНМС  Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

71 Перерозподіл підручників між загальноосвітніми 
навчальними закладами.  

Наказ МОНУ від 02.12.2013 
№1686 

Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

72 Збір та узагальнення інформації щодо працевлаштування або  
подальшого навчання випускників шкіл-інтернатів 

Наказ МОНУ від 27.11.2007 № 
1041 

До 14 
 

Зелений В.А. 

73 Контроль соціально-правового забезпечення вихованців 
шкіл-інтернатів 

 Протягом місяця 
 

Зелений В.А. 

74 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 
 

Зелений В.А. 

75 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

Жовтень 
76 Аналіз мережі профільних класів з поглибленим вивченням 

предметів, затвердженої розпорядженнями 
райдержадміністрацій та наказами районних управлінь 
освіти 

Проект «Профільне навчання»  До 20  Русецька О.В.  

77 Аналіз наповнюваності загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2015-2016 навчальному році 

 Протягом місяця Батечко О.В. 

78 Збір та узагальнення інформації щодо режиму роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів 

 Протягом місяця Батечко О.В. 

79 Підготовка інформації щодо задоволення потреби громадян 
у навчанні мовами національних меншин 

Закон України «Про засади 
державної мовної політики»  

До 30  Кузнецова О.В.  

80 Контроль за організацією роботи спеціальних класів  Протягом місяця Грищенко Т.В. 
81 Здійснення тематичної перевірки загальноосвітніх  Протягом місяця Батечко О.В., 
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навчальних закладів Спеціалісти відділу 
82 Аналіз стану забезпечення підручниками учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 
Лист МОНУ  Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

83 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  Кузнецова О.В.  

84 Аналіз інформації щодо вивчення учнями іноземних мов 
 

 Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

85 Контроль за організацією індивідуального та екстернатного 
навчання. 

 Протягом місяця Святенко О.В. 

86 Аналіз проходження учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів медичного обстеження 

 Протягом місяця Грищенко Т.В. 

87 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

Листопад 
88 Підготовка інформації до МОНУ про стан організації  

харчування дітей у ЗНЗ м.Києва. 
Лист МОНУ  До 10  Русецька О.В.  

89 Контроль за організацією роботи інклюзивних класів  Протягом місяця Грищенко Т.В. 
90 Урочисті запуски ІV хвилі проекту «Енергоефективні 

школи» 
 Протягом місяця 

 
Батечко О.В. 

91 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 Кузнецова О.В.  
 

92 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 
 

Зелений В.А. 
 

93 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 
 

Зелений В.А. 

94 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 

До 25 Грищенко Т.В. 
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«Про стан справ у м. Києві»  
95 Формування плану заходів на 2016 рік  Протягом місяця 

 
Батечко О.В., 
Спеціалісти відділу 

Грудень 
96 Збір та узагальнення інформації про надходження до 

загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичних 
посібників та підручників протягом 2014 року 

Лист МОНУ  Протягом місяця  Кузнецова О.В.  

97 Узагальнення інформації про організацію харчування у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

 Протягом місяця  Русецька О.В.  

98 Аналіз виконання міської цільової програми «Освіта Києва. 
2011-2015 роки», підготовка звіту 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»  

До 25  Батечко О.В.,  
спеціалісти відділу  

99 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 
 

Зелений В.А. 

100 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 
 

Зелений В.А. 

101 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 Святенко О.В. 

102 Підготовка проекту наказу ДОіНМС про  проведення 
державної підсумкової атестації учнів Школи екстернів 

Положення про відділ До 25 Святенко О.В. 

103 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 Святенко О.В., 
Войцехівський М.Ф. 

104 Підготовка звіту роботи за 2015 рік  Протягом місяця Батечко О.В., 
Спеціалісти відділу 

105 Підготовка пропозицій щодо плану роботи Київської міської 
державної адміністрації на І-ІІ квартали 2015 року 

 До 15 Батечко О.В. 
 

106 Підготовка проекту наказу ДОіНМС про проведення ІІ Наказ МОНУ від 22.09.2011 До 05 Святенко О.В., 
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(міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Київського 
територіального відділення Малої академії наук України у 
2015-2016 навчальному році 

№1099 Васинюк В.О. 

107 Підготовка інформації про результати діяльності у сфері 
«Освіта» 

Щодо надання щомісячної 
доповіді Президенту України 
«Про стан справ у м. Києві»  

До 25 Грищенко Т.В. 

 
ВІДДІЛ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

Аналіз роботи за 2014 рік 
У системі столичної освіти працює 40 позашкільних навчальних закладів (палаців, центрів, будинків дитячої та юнацької творчості). З них 4 

навчальних заклади міського; 36 – районного підпорядкування.  
У 40 позашкільних навчальних закладах (палацах, центрах, будинках дитячої та юнацької творчості) працюють гуртки (творчі об’єднання, 

секції), де займається 73 297 вихованців, що становить близько 28,2 % від загальної кількості учнів у школах (без урахування дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл). 296 вихованців – переміщених із зони АТО. 

99 % творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів системи освіти фінансується за рахунок бюджетних асигнувань, їх відвідують діти на 
безоплатній основі незалежно від пільгової категорії. 

Організовано зайнятість дітей в позаурочний час у загальноосвітніх навчальних закладах. Усього в шкільних гуртках і спортивних секціях 
займається близько 190443 учнів (75 % від загальної їх кількості в ЗНЗ міста). 

Відкрито:  
- позашкільний навчальний заклад – Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» Дніпровського району 

(вересень 2014 року). 
- 9 позашкільних навчальних закладів, оснащено універсальними навчально-комп'ютерними комплексами; у 14 – модернізована матеріально-

технічна база. Всі позашкільні навчальні заклади підключено до мережі Інтернет. У позашкільних навчальних закладах проведено 8 наукових 
досліджень.  
У 2014 році започатковано та проведено:  
- концерт дитячих художніх колективів навчальних закладів міста Києва «На крилах творчості»; 
- міський фестиваль-конкурс серед юнаків до дня Перемоги «Маю честь»; 
- міське свято «Діти плюс літо» з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей та відкриття дитячих оздоровчих таборів з денним 

перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста; 
- виставка творчих робіт «Культура Київської Русі» вихованців позашкільних навчальних закладів міста Києва - переможців міського 

мистецького проекту «Віхи української культури»; вручення шістнадцятирічним юнакам і дівчатам паспортів громадянина України у День 
Державного Прапора України; 
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Протягом навчального року організовано та проведено заходи з відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. 
Пріоритетні напрями роботи на 2015 рік:       

- пріоритетність безоплатної позашкільної освіти;  
- рівний доступ дітей до творчих об’єднань ПНЗ;  
- підвищення професійного рівня педагогів, покращення якості проведення заходів з питань позашкільної освіти;  
- обмін досвідом та інноваційний розвиток системи позашкільної освіти; пошук нових форм, методів, моделей організації управлінської 

діяльності, кадрової політики, науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, навчально-виховної роботи з вихованцями; виявлення 
творчих директорів позашкільних навчальних закладів. 

 
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

 
№ з/п  

Назва заходу 
На виконання якого 

нормативно-правового акту 
проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

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 
 

Челомбітько В.Ю. 
Войцехівський М. Ф. 
Бабінець С.І. 
 

2.  Реалізація військово-патріотичного проекту учнівської 
молоді столиці «Нам Україна вище над усе!» 

Проект ДОНМС та Київської 
міської ради старшокласників 

Січень-грудень Челомбітько В.Ю. 
Ткаченко В.В. 
Сергеєв О.М. 

3.  Нарада спеціалістів районних управлінь освіти з питань 
позашкільної освіти та виховання 

Регламент ДОНМС Січень-грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
Гордієнко В.В. 
Сергеєв О.М. 
Мельник С.Б. 

4.  Нарада методистів з фізичної культури районних науково- 
методичних центрів та голів методичних об’єднань 
вчителів фізичної культури 

Регламент ДОНМС Січень-грудень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б. 

5.  Заходи до Дня Соборності України  Указ Президента України від 
13.11.2014  № 871/2014;  міська 

До 22  Челомбітько В.Ю. 
Огнев’юк В.О. 
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цільова програма «Освіта Києва. 
2011-2015 рр.»  

Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 

6.  Навчально-методичний семінар (з заліковим походом) з 
підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму, 
організаторів спортивного туризму                                                

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»  
 

Січень-травень Бабінець С.І., 
Муковніна О.С. 
 

7.  Атестація музеїв при навчальних закладах міста  Положення про атестацію музеїв 
при  навчальних закладах. Наказ 
ДОНМС 

Січень-травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Муковніна О.С. 

8.  Підготовка матеріалів з найменування та перейменування 
навчальних закладів  

Положення про порядок 
найменування об’єктів міського 
підпорядкування, вшанування 
пам’яті видатних осіб і подій, 
встановлення пам’ятних знаків у 
м. Києві. Наказ ДОНМС 

Січень-травень Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В., 
Ткаченко В.В. 

9.  Проведення ліцензування у сфері позашкільної освіти Наказ МОНУ, ДОНМС Січень-травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В., 
Ткаченко В.В. 

10.  Міський огляд дитячих творчих колективів навчальних 
закладів м. Києва на підтвердження, присвоєння почесних 
звань «Зразковий художній колектив», «Народний 
художній колектив» 

Наказ ДОНМС Січень-квітень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
 

Лютий 
11.  Заходи з відзначення Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав  
Розпорядження КМДА  Лютий Челомбітько В.Ю. 

Огнев’юк В.О. 
Бабінець С.І. 

12.  Проведення загальноміських заходів в рамках програми 
«Школярі Києва за здоровий спосіб життя»  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»  

Лютий - травень Бабінець С.І., 
Сєргєєв О.М. 

13.  Проведення спортивно – краєзнавчого свята «Масляна 
туристська»  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»  

Лютий Бабінець С.І., 
Муковніна О.С. 

14.  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 

Челомбітько В.Ю. 
Огнев’юк В.О. 
Гордієнко В.В. 
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Сєргєєв О.М. 
15.  Проведення фотоконкурсу «Дивовижний Київ» серед 

педагогів навчальних закладів м. Києва 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий Бабінець С.І., 
Муковніна О.С. 

16.  Міський конкурс серед старшокласників «Київ місто моє, 
мені в ньому жити, мені його створювати» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий – травень Бабінець С.І. 
Гордієнко В. В. 
Ткаченко В.В. 

17.  Проведення міських виставок дитячої творчості 
позашкільних навчальних закладів м. Києва за творчим 
проектом Київського Палацу дітей та юнацтва «Віхи 
української культури. Українське барокко». 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Лютий - травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
 

18.  Заходи з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні  20 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
Сергеєв О.М. 

19.  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  Бабінець С.І. 
Мельник С.Б. 
Муковніна О.С. 

20.  Міський конкурс «Іграшковий вернісаж - 2015» Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

23-27  Бабінець С.І. 
Гордієнко В.В. 

21.  Змагання учнівської молоді з радіоелектронного 
конструювання 

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Лютий Бабінець С.І. 
Сєргєєв О.М. 

22.  ІХ Міський фестиваль-конкурс дитячих театральних 
колективів навчальних   закладів м. Києва «Срібне 
джерело» 

Наказ ДОНМС Лютий-квітень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

Березень 
23.  Міський огляд-конкурс дитячих хорових колективів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва в рамках 
Наказ ДОНМС 18  Бабінець С.І., 

Гордієнко В.В. 
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Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва «Співає 
юність України»  

24.  Проведення заходів до 200-річчя з Дня народження 
Михайла Вербицького 

Постанова ВРУ Березень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

25.  ХІV міський конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка  
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

5 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Гордієнко В. В. 
Ткаченко В.В. 

26.  Міська профорієнтаційна гра «Мистецька фортеця» 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; Наказ 
ДОНМС 

Березень - квітень 
 
 

Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В., 
Ткаченко В.В. 

27.  Проведення міського фестивалю-конкурсу авторської 
пісні та співаної поезії молодих авторів і виконавців в 
рамках Всеукраїнського фестивалю «Червона рута» 

Програма «Освіта Києва. 2011–
2015рр». Наказ ДОНМС 

Березень-травень Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В., 
Ткаченко В.В. 

28.  Проведення заходів міської комплексної краєзнавчої 
програми молодіжного руху «Київ – місто моє» (три 
етапи)  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.». 

Березень–травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
Гордієнко В.В. 

29.  Проведення заходів міської краєзнавчої програми 
«Дивосвіт України»  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»;. 

Березень-травень Бабінець С.І.,  
Гордієнко В.В. 

30.  Організація загальноміських заходів на весняних 
канікулах  

Згідно з планом роботи РУО та 
ДОНМС 

березень - квітень 
 

Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 

31.  ХІІІ етап міської Акції учнівської молоді м. Києва 
,,Пізнай свій край – пізнай себе”. 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

14 Бабінець С.І., 
Муковніна О. С. 
Гордієнко В.В. 

32.  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.» 

15 Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 
Муковніна О. С. 

33.  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 Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 
Муковніна О. С. 
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34.  Змагання учнівської молоді з автомодельного спорту 
(трасові моделі ) 

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Березень-червень Бабінець С.І. 
Мельник С.Б. 
 

35.  Конкурс-змагання учнів молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання 

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Березень – квітень Бабінець С.І. 
Сєргєєв О.М. 
 

36.  Міський етап огляду-конкурсу на кращий стан фізичного 
виховання в ЗНЗ системи освіти 

Наказ МОНУ Березень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б. 

37.  Міський спортивно-масовий захід «Олімпійське 
лелеченя» 

Спільний наказ МОНУ і НОК 
України 

Березень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б. 
Сєргєєв О.М. 

38.  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 Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б. 
Сєргєєв О.М. 

Квітень 
39.  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.» 

05 Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 
Муковніна О. 

40.  Місячник екологічних акцій: до Дня довкілля, Міська цільова програма «Освіта Квітень Челомбітько В.Ю. 
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міжнародного Дня Землі, весняної екологічної акції  
«Зелений паросток майбутнього», 
Заходи міської екологічної програми «Крок до природи»  

Києва. 2011-2015 рр.» Огнев’юк В.О. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 

41.  Проведення акції до Всесвітнього Дня здоров’я Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 

42.  Міський туристсько-краєзнавчий «Квест-похід» Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

18 Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 
Муковніна О. С. 

43.  Урочиста церемонія закриття ІХ  фестивалю-конкурсу 
дитячих театральних колективів навчальних закладів 
міста Києва «Срібне джерело» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

29 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

44.  Проведення міської конференції старшокласників  План роботи Київської міської 
ради старшокласників 

Квітень Челомбітько В.Ю. 
Ткаченко В.В. 

45.  Проведення міського конкурсу «Палітра українського 
слова» спільно з Всеукраїнським  товариством «Просвіта»  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень-травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 

46.  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 Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 
 

47.  Проведення міських ігор для школярів «Юніор»,  
«Інтелект-турнір»  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; 

Квітень – фінал Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 

48.  Проведення міського конкурсу та забезпечення участі 
команди міста Києва у Всеукраїнському фестивалі-
конкурсі «Молодь обирає здоров’я»  

Положення про фестиваль-
конкурс, накази МОНМСУ, 
ДОНМС 

Квітень-червень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
 

49.  Проведення заходів до річниці аварії на Чорнобильській 
АЕС 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 

50.  Проведення конкурсу авторської пісні та співаної поезії Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Квітень Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 

51.  Участь команди міста у Чемпіонаті та Кубку України  з 
картингу  

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 

Квітень-травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Мельник С.Б. 
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організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Сєргєєв О.М. 
 

52.  Участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях   учнівської 
молоді з судномодельного спорту (М»-швидкісні   
радіокеровані моделі) 

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Квітень-травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Сєргєєв О.М. 
Мельник С.Б. 
 

53.  Х етап Кубку з туристського багатоборства серед 
учнівської молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва з 
пішохідного туризму «Крос-похід» (дистанції І-ІУ кл.) 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

26  Бабінець С.І., 
Мельник С.Б.  
Муковніна О. 

54.  IV відкритий дитячо-юнацький фестиваль народного 
танцю «Київське дивоколо» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

25-26 Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 

55.  Організація роботи дитячих таборів відпочинку на базі 
навчальних закладів міста Києва  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; Наказ 
ДОНМС 

Квітень  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
Чераньова О.О. 

56.  Міські змагання «Старти надій» серед школярів 7-х класів 
ЗНЗ 

Наказ МОНУ Квітень Мельник С.Б. 

57.  Змагання з футболу серед учнів ЗНЗ на призи клубу 
«Шкіряний м̕ яч» 

Наказ ДОНМС Квітень-травень Мельник С.Б. 

58.  Міська спартакіада з військово-спортивного 
багатоборства 

Накази Міністерства оборони 
України, МОНУ 

Квітень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б., 
Сєргєєв О.М. 

Травень 
59.  Міжнародний фестиваль хорової творчості «Музичні 

зустрічі» 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 

35 
 



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

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 
 

61.  Проведення заходів до Дня матері  До 10 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

62.  49 туристсько-спортивний  зліт учнівської молоді   
м. Києва 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

15-17   Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

63.  V краєзнавчий зліт учнівської молоді м. Києва Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

15-17   Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 
Муковніна О. С. 

64.  ХІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької 
журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

22-24   Челомбітько В.Ю. 
Кравчук М. В. 

65.  Проведення міської виставки переможців у рамках 
проекту «Віхи української культури. Культура 
українського барокко» у Національному заповіднику 
«Софія Київська» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

66.  Нарада-семінар  заступників директорів з виховної роботи 
та педагогів-організаторів навчальних закладів міста 
Києва з питань організації літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
Сєргєєв О.М. 
Чераньова О.О. 

67.  Проведення міського огляду – конкурсу учнівських 
команд за програмою «Школярі Києва – за здоровий 
спосіб життя»  

Міжгалузева комплексна програма 
«Здоров’я нації», 
 Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

19 Бабінець С.І. 
Сєргєєв О.М. 
Ткаченко В.В. 
 

68.  Міський етап VІ-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
«Молодь обирає здоров’я» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; Наказ 
МОНМСУ 

Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
Сєргєєв О.М. 

69.  Підготовка і проведення заходів до 70-ї річниці Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років  

Розпорядження КМДА Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Гордієнко В. В. 
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Ткаченко В.В. 
70.  Проведення міського свята за підсумками  конкурсу юних 

поетів «Поетична весна – 2015»  
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; наказ 
ДОНМС 

Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В., 

71.  Проведення спортивного вихідного лідерів учнівського 
самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів 
Києва  

Програма розвитку туризму в м. 
Києві 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Травень Челомбітько В.Ю. 
Ткаченко В.В. 
Сєргєєв О.М. 

72.  Проведення організаційних заходів з учнівською 
молоддю до Дня Столиці та Дня Києва  

Розпорядження КМДА Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
Сєргєєв О.М. 

73.  Проведення ХІ міського конкурсу серед випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів «Київський вальс» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До Дня Києва  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В 

74.  Участь команди міста Києва у Всеукраїнських змаганнях 
з повітряних зміїв 

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Сергєєв О.М. 
Мельник С.Б. 
 

75.  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 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 
Ткаченко В.Ю. 

76.  Проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») 

Наказ МОНУ від 31.03.2014 № 276 
«Про внесення змін до Положення 
про Всеукраїнську дитячо-
юнацьку військово-патріотичну 
гру «Сокіл» («Джура»)» 

Травень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б., 
Сергеєв О.М. 
 

77.  Змагання учнівської молоді з ракетомодельного спорту та Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 Травень Челомбітько В.Ю. 
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юних ракетомоделістів «Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Бабінець С.І. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 
 

78.  Аналіз стану правопорушень серед неповнолітніх у 
навчальних закладах міста за січень-травень 2015 року  

Урядові програми, накази МОН 
України, розпорядження КМДА 

Травень  Сергеєв О.М. 
Сергеєв О.М. 
Чераньова О.О. 
Ткаченко В.В. 

79.  Проведення міських змагань «Шкільна футбольна ліга» 
серед учнів 3-4 класів ЗНЗ 

Наказ ДОНМС Травень Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

80.  Міський фізкультурно-патріотичний фестиваль 
«Козацький гарт» 

Наказ МОНУ Травень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 
Ткаченко В.В. 

81.  Підведення підсумків медіапроекту учнівської молоді 
міста Києва «Україна - єдина країна» 

Проект ДОНМС та КМРС Травень Челомбітько В.Ю. 
Ткаченко В.В. 
Кравчук М.В. 

Червень 
82.  Загальноміське свято з нагоди Міжнародного Дня захисту 

дітей  
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

2 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В., 
Гордієнко В.В. 

83.  Організація оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 
категорій   

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Літні канікули  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
Гордієнко В.В. 

84.  Проведення огляду – конкурсу на кращу організацію 
роботи дитячих таборів відпочинку з денним 
перебуванням дітей на базі навчальних закладів м. Києва  

Розпорядження КМДА,  
Наказ ДОНМС 

До 20  
 

Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В., 
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Гордієнко В.В., 
Сергеєв О.М. 
Мельник С.Б. 

85.  Проведення заходів до Дня Конституції України Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Червень Челомбітько В.Ю. 
Огнев’юк В.О. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 

86.  Участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі робіт учнів 
молодшого шкільного віку з початкового технічного 
моделювання 

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Червень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Сергеєв О.М. 
Мельник С.Б. 
 

87.  Виставка-конкурс декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 

Червень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
 

88.  Виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»(очно-
заочна) 

Наказ МОНУ від 14.08.2014 № 936 
«Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 
2014-2015 навчальний рік за 
основними напрямами 
позашкільної освіти» 
 

Червень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Сергеєв О.М. 
Ткаченко В.В. 
 

89.  Участь у зональних і фінальних змаганнях з футболу на Наказ ДОНМС Червень-Серпень Челомбітько В.Ю. 
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призи клубу «Шкіряний м̕ яч» Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

90.  
 Участь у фінальних змаганнях  фізкультурно-
патріотичного фестивалю «Козацький гарт» 

Наказ МОНУ, ДОНМС Червень-Серпень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

91.  Участь у фінальних змаганнях Всеукраїнського 
фізкультурно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» 

Наказ ДОНМС Червень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

Липень 
92.  Проведення туристсько-краєзнавчих походів, експедицій, 

екскурсій учнівської молоді м. Києва. 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; Програма 
розвитку туризму в м. Києві 

Липень Бабінець С.І. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

93.  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-Серпень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

Серпень 
94.  Урочистості з вручення паспортів громадянина України  

16-ти річним юнакам і дівчатам у День Державного 
Прапора України 

Указ Президента України; 
Розпорядження КМДА 

23 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
Сергеєв О.М. 
Гордієнко В. В. 

Вересень 
95.  Свято 1-го Дзвоника в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста Києва 
План роботи ДОНМС 1  Челомбітько В.Ю. 

Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
Сергеєв О.М. 

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

План роботи ДОНМС 26-27 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
Сергеєв О.М. 
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97.  Дні «відкритих дверей» у позашкільних навчальних 
закладах міста Києва 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 15 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

98.  Проведення ХІІІ навчально-оздоровчого збору лідерів 
учнівського самоврядування  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Серпень –
вересень (14 днів) 

Челомбітько В.Ю. 
Ткаченко В.В. 
 

99.  Участь у проведенні VІІІ-го Всеукраїнського фестивалю 
конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; Накази 
МОНУ, ДОНМС. 

Вересень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Сергеєв О.М. 

100.  Засідання міського методичного об’єднання 
відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в 
районах м. Києва 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

101.  Проведення збору учнівських команд – учасників міської 
програми «Школярі Києва за здоровий спосіб життя» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В., 
Сергеєв О.М. 

102.  Проведення заходів до Дня партизанської слави Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Вересень Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 

103.  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 Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 
Гордієнко В. В. 
 

104.  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 
 

Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 
Мельник С.Б. 

105.  ХІV 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.» 

19 
 
 

Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

106.  Проведення установчої конференції для практичних 
психологів навчальних закладів міста Києва 

Положення про психологічну 
службу 

Вересень Челомбітько В.Ю. 
Огнев’юк В.О. 
Бабінець С.І. 

107.  І етап Кубку з туристського багатоборства серед юнацької Програма розвитку туризму та 27  Бабінець С.І. 
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молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва зі спортивного 
орієнтування на велосипедах серед учнівської молоді 
міста 

краєзнавства в м. Києві 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Мельник С.Б. 

108.  ІІ етап   Кубку з туристського багатоборства серед 
юнацької молоді м. Києва. Чемпіонат м. Києва з 42 
велотуризму серед учнівської молоді міста 

Програма розвитку туризму та 
краєзнавства в м. Києві 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

27  Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

109.  Міський огляд дитячих творчих колективів навчальних 
закладів  м. Києва на підтвердження, присвоєння 
почесних звань «Зразковий художній колектив», 
«Народний художній колектив» 

Наказ ДОНМС Вересень-
листопад 

Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
 

110.  Атестація музеїв при навчальних закладах міста  Положення про атестацію музеїв 
при  навчальних закладах. Наказ 
ДОНМС 

Вересень-грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 

111.  Підготовка матеріалів з найменування та перейменування 
навчальних закладів  

Положення про порядок 
найменування об’єктів міського 
підпорядкування, вшанування 
пам’яті видатних осіб і подій, 
встановлення пам’ятних знаків у 
м. Києві. Наказ ДОНМС 

Вересень-грудень Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 
Гордієнко В.В. 

112.  Проведення ліцензування у сфері позашкільної освіти Наказ МОНУ, ДОНМС Вересень-грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В., 
Ткаченко В.В. 

113.  Відкрита першість Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту з шахів серед учнів початкових класів ЗНЗ 

Наказ ДОНМС Вересень-жовтень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

114.  Участь у Всеукраїнських змаганнях «Старти надій» серед 
школярів 8-х класів ЗНЗ 

Наказ МОНУ, ДОНМС Вересень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

Жовтень 
115.  Загальноміське свята до Дня працівників освіти 

 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 07  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
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Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

116.  Урочистості до Дня захисника України Указ Президента України від 
14.10.2014 № 806/2014 

14 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
Гордієнко В.В. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

117.  ІV міський військово-патріотичний фестиваль учнівської 
молоді столиці «Маю честь» 

Наказ ДОНМС До 14 Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
Гордієнко В.В. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 

118.  Організація загальноміських заходів на осінніх канікулах  
 

Положення про відділ 
позашкільної освіти. Згідно з 
планом роботи РУО та ДОНМС 

Жовтень 
 

Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 
Сергеєв О.М. 

119.  Міський туристсько-краєзнавчий «Квест-похід» Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; План 
роботи ДОНМС 

17  Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

120.  ІІІ етап Кубку з туристського багатоборства серед 
юнацької молоді м. Києва.  Чемпіонат м. Києва з техніки 
водного  туризму    серед учнівської молоді міста 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

04  Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

121.  ІV етап осіннього Кубку з туристського багатоборства 
серед юнацької молоді м. Києва. Відкрита юнацька 
Першість з техніки пішохідного туризму «Срібний 
карабін» серед учнівської молоді міста 

Програма розвитку туризму та 
краєзнавства в м. Києві 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

11  Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

122.  Міський музичний фестиваль закладів освіти м. Києва 
«Золота осінь» 

Положення про фестиваль; Міська 
цільова програма «Освіта Києва. 
2011-2015 рр.» 

Жовтень  
 

Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 

123.  Міський семінар директорів позашкільних навчальних 
закладів  м. Києва 

Положення про відділ  
позашкільної освіти  

Жовтень Челомбітько В.Ю. 
Огнев’юк В.О. 
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 Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В. 

124.  Заходи щодо відзначення 71-річниці звільнення  України 
та 72-річниці  звільнення  міста Києва від фашистських 
загарбників 

План роботи ДОНМС Жовтень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 
 

125.  Заходи Всеукраїнської експедиції учнівської та 
студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

Наказ МОНУ Жовтень – 
листопад 

Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

126.  Міські змагання з вогневої підготовки «Снайпер столиці» 
серед учнівської молоді столиці 

Наказ ДОНМС Жовтень Челомбітько В.Ю. 
Мельник С.Б. 
Сергеєв О.М. 
Ткаченко В.В. 

Листопад 
127.  Проведення міського свята До Дня української 

писемності та мови спільно з Всеукраїнським 
товариством «Просвіта»  
ім. Т.Шевченка  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

09  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В., 
Ткаченко В.В. 

128.  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.» 

Листопад Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І.,  
Гордієнко В. В., 
Сергеєв О.М. 
Мельник С.Б. 

129.  Конкурс краєзнавчо-пошукових робіт «А ми тую славу 
збережемо» (в рамках Всеукраїнської історико- 
краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді) ІІ 
етап 

Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Листопад  Бабінець С.І.,  
Мельник С.Б. 
Гордієнко В.В. 

130.  Урочистості до Дня Гідності та Свободи Указ Президента України 872/2014  21 Челомбітько В.Ю. 
Огнев’юк В.О. 
Бабінець С.І. 
Сергеєв О.М. 
Ткаченко В.В. 

131.  Круглий стіл лідерів учнівського самоврядування 
«Революція Гідності. Точка відліку»  

Проект ДОНМС та КМРС До 21 Челомбітько В.Ю. 
Ткаченко В.В. 
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Сергеєв О.М. 
132.  Семінар-практикум з питань туристсько-спортивної 

роботи  для вчителів навчальних закладів м. Києва 
План ДОНМС 28 Бабінець С.І., 

Мельник С.Б. 
Гордієнко В.В. 

133.  Заходи до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору Указ Президента України,  
план міських заходів 

Жовтень-
листопад 

Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В., 
Гордієнко В. В. 

134.  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  Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

135.  Проведення міського  свята «День позашкільника»  Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

20  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В., 
Гордієнко В. В. 
Сергеев О.М. 

136.  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  Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

137.  Аналіз стану правопорушень серед неповнолітніх у 
навчальних закладах міста за 2015 рік  

Урядові програми, накази МОН 
України, розпорядження КМДА 

Листопад  Челомбітько В.Ю. 
Сергеєв О.М. 
Ткаченко В.В. 
Чераньова О.О. 

Грудень 
138.  Загальноміська акція учнівської молоді до Всесвітнього 

Дня боротьби зі СНІДом  
Наказ МОН України, 
розпорядження КМДА 

До 1  Бабінець С.І.,  
Ткаченко В.В., 
Гордієнко В. В. 
Сергеєв О.М. 

139.  Проведення в навчальних закладах міста Києва 
Всеукраїнського тижня права 

Національна програма правової 
освіти населення. 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

9-15  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Гордієнко В. В. 
Сергеєв О.М. 

140.  Чемпіонат міста Києва на кращий туристсько-краєзнавчий  Міська цільова програма «Освіта Грудень Бабінець С.І., 
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похід учнівської молоді Києва. 2011-2015 рр.» Мельник С.Б. 
141.  І (міський) тур конкурсу туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним засобом пересування «Мій рідний 
край» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

грудень Бабінець С.І., 
Мельник С.Б. 

142.  Заходи до Дня місцевого самоврядування.  
День самоврядування в ДОНМС 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»;  
Наказ ДОНМС 

2-8  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

143.  Організація та проведення Новорічних та Різдвяних свят 
 

розпорядження КМДА; накази 
МОН України, ДОНМС 

Грудень  
 

Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В., 
Гордієнко В.В. 
Сергеєв О.М. 
Мельник С.Б. 

144.  Організація та проведення змістовного дозвілля школярів 
на зимових канікулах 

розпорядження КМДА; накази 
МОН України, ДОНМС 

Грудень  
 

Бабінець С.І., 
Ткаченко В.В., 
Гордієнко В.В. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
№ з/п  

Назва заходу 
На виконання якого 

нормативно-правового акту 
проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1.  Координація діяльності районних управлінь освіти, 

навчальних закладів щодо забезпечення участі дітей та 
юнацтва у міських, всеукраїнських та міжнародних 
заходах, у проведенні заходів із відзначення святкових, 
ювілейних, пам’ятних дат  

Орієнтовний план всеукраїнських і 
міжнародних очно-заочних 
масових заходів з учнівською та 
студентською молоддю МОН 
України на 2015 рік, міська 
цільова програма «Освіта Києва. 
2011-2015 рр.»  

Січень-грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
 
 

2.  Проведення ліцензійної експертизи щодо суб’єктів 
підприємницької діяльності на отримання ними ліцензії у 
сфері позашкільної освіти 

Постанова КМУ 
Наказ ДОНМС 

Січень-грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
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Гордієнко В.В. 
3.  Узагальнення матеріалів з питання змістовного дозвілля 

школярів на зимових канікулах, проведення Новорічних 
та Різдвяних свят 

розпорядження КМДА; накази 
МОН України та ДОНМС 

Січень Бабінець С.І. 
  

4.  Забезпечення запрошеннями на новорічні вистави в 
культурно-мистецькі заклади міста дітей пільгових 
категорій  

розпорядження КМДА; накази 
МОН України та ДОНМС 

Січень Бабінець С.І. 
  

5.  Узагальнення інформації з питання відзначення Дня 
Соборності України 

Доручення КМДА Січень Бабінець С.І. 
Ткаченко В. В. 

6.  Узагальнення інформації з питання відзначення Дня 
пам’яті Героїв Крут 

Доручення КМДА Січень Бабінець С.І. 
Ткаченко В. В. 

7.  Вивчення матеріалів щодо ліцензування у сфері 
позашкільної освіти 

Наказ ДОНМС Січень-грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

Лютий  
8.  Узагальнення інформації з питання вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав  
Розпорядження Київської міської 
державної адміністрації  

Лютий Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 

9.  Координація діяльності методичних об’єднань 
педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів    

Наказ ДОНМС Лютий-грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 

10.  Атестація дитячих художніх колективів  Положення про атестацію дитячих 
художніх колективів 

Лютий - грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 

11.  Атестація музеїв при навчальних закладах міста  Положення про атестацію музеїв 
при  навчальних закладах 

Лютий - грудень Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 

12.  Узагальнення матеріалів з найменування та 
перейменування навчальних закладів  

Положення про порядок 
найменування об’єктів міського 
підпорядкування, вшанування 
пам’яті видатних осіб і подій, 
встановлення пам’ятних знаків у 
м. Києві 

Лютий - грудень Бабінець С.І. 
 

Березень  
13.  Узагальнення матеріалів з питання змістовного дозвілля 

школярів на весняних канікулах 
доручення КМДА; накази ДОНМС Березень Бабінець С.І. 

Гордієнко В.В. 
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14.  Узагальнення матеріалів з питання відзначення Дня 

народження Тараса Шевченка 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; 

Березень Бабінець С.І. 
Гордієнко В.В. 
 

Квітень  
15.  Узагальнення матеріалів щодо проведення заходів до Дня 

довкілля, міжнародного Дня Землі тощо. 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; 

Квітень Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 
 

16.  Узагальнення матеріалів щодо проведення заходів до 
Всесвітнього Дня здоров’я 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»; 

квітень Бабінець С.І. 
Ткаченко В.В. 

Травень  
17.  Узагальнення матеріалів щодо проведення заходів з 

учнівською молоддю до Дня Столиці та Дня Києва  
Розпорядження КМДА Травень Бабінець С.І. 

 
18.  Аналіз стану правопорушень, бездоглядності 

безпритульності, формування здорового способу життя  
серед неповнолітніх у навчальних закладах  

Урядові програми, накази МОН 
України, розпорядження КМДА 

Травень  Сергеєв О.М. 

Червень  
19.  Аналіз стану оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 

категорій  за червень 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Червень-серпень  Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 

Жовтень 
20.  Узагальнення матеріалів щодо проведення 

загальноміських заходів на осінніх канікулах 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Жовтень   Бабінець С.І., 
Гордієнко В.В. 

Листопад 
21.  Узагальнення матеріалів щодо проведення заходів до Дня 

вшанування пам’яті жертв голодомору 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Листопад  Бабінець С.І. 
 

22.  Аналіз стану правопорушень серед неповнолітніх у 
навчальних закладах міста  

Урядові програми, накази МОН 
України, розпорядження КМДА 

Листопад  Сергеєв О.М. 
 

Грудень 
23.  Аналіз проведення змістовного дозвілля школярів на 

зимових канікулах, проведення Новорічних та Різдвяних 
свят 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Грудень  Челомбітько В.Ю. 
Бабінець С.І. 

24.  Узагальнення матеріалів щодо проведення дня правової 
освіти та виховання 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

грудень Бабінець С.І. 
Гордієнко В.В. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Аналіз роботи за 2014 рік 

Мережа столичної професійно-технічної освіти складається із професійно-технічних навчальних закладів другого та третього атестаційного 
рівня й включає 28 державних професійно-технічних навчальних закладів, серед них: 
- 8 ліцеїв, 
- 15 вищих професійних училищ, 
- 2 міжрегіональні вищі професійні училища, 
- 1 міжрегіональний центр, 
- 1 регіональне вище професійне училище, 
 
 
 
 
 
- 1 навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України. 

На потреби економіки міста працює мережа професійно-технічних навчальних закладів другого та третього атестаційного рівня, яка включає 28 
державних професійно-технічних навчальних закладів, серед яких: 8 ліцеїв, 15 вищих професійних училищ, 2 міжрегіональні вищі професійні училища, 
1 міжрегіональний центр, 1 регіональне вище професійне училище, 1 навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України. У 2014-
2015 н.р. у закладах профтехосвіти столиці навчається 16 750 учень, які обрали для себе одну із 223 робітничих професій, та отримали можливість здобути 
початковий рівень вищої освіти – кваліфікацію «молодший спеціаліст» із 21 спеціальності.  
Аналіз роботи за 2014 рік 

У 2014 році столичний ринок праці поповнився на 7 845 випускників ПТНЗ, які за результатами навчання отримали: 
• 5 952 дипломів кваліфікованого робітника,  
•   511 дипломів кваліфікованого робітника з відзнакою; 
•   218 свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації; 
•   364 дипломи молодшого спеціаліста, 
•   39 дипломи молодшого спеціаліста з відзнакою;  
•  761 особа навчались за контрактом;  

  

49 
 



Підтвердженням якості наданої професійної освіти є кваліфікаційний рівень випускника. Серед цьогорічних випускників отримали високий  IV-
V розряд та I-ІІ категорію – 3 122 учні, диплом кваліфікованого робітника із сучасних професій, що базуються на широких кваліфікаціях та 
компетентнісній основі - 386 учнів, кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста –- 403 учні. Здобули  базову загальну середню освіту  з отримання 
свідоцтва 206 учнів.  

Проте, головним показником успішної діяльності професійно-технічних навчальних закладів,  відповідної  якості професійної підготовки та 
затребуваності молодих робітничих кадрів на ринку праці залишається стан  працевлаштування випускників ПТНЗ. У 2014 році із 7 353 випускників, 
що навчалися за кошти державного бюджету, працевлаштовано за обраною професією 6523 учнів (88,7%), продовжили навчання у вищих навчальних 
закладах 681 осіб (9,3 %), призвані на службу до лав Збройних сил України – 48 особи (0,3%). Загальна кількість працевлаштованих  складає 7 252 осіб 
(98,6%). 

Ще одне об’єктивне свідчення якості професійної підготовки молодих кваліфікованих робітників – оцінка їх фахового рівня працедавцями. З 
цією метою проведено моніторингові дослідження рівня задоволення роботодавців якістю професійної підготовки випускників ПТНЗ та досліджено 
стан закріплення наших учнів на робочих місцях.  Результати досліджень 2014 року: серед опитаних – 6292 випускника, що становить 76,8% від 
загального випуску; серед них – задоволені отриманою професією 96,2%, задоволені умовами робочого місця 93,2%, залишилися працювати на 
першому робочому місці після 0,5 року після працевлаштування – 76,4%. 

Участь у анкетуванні брали 1900 роботодавців, які надали свої відгуки про рівень якості професійної підготовки молодих робітників за   242 
професіями. Маємо наступні  результатами: рівень знань у повній мірі відповідає потребам роботодавців – 78,7%, рівень професійних вмінь –79,8%, 
рівень практичних навичок – 78,2%. 

Підготовка кваліфікованих робітників є головним, але не єдиним завданням профтехосвіти. Професійно-технічна освіта м. Києва виконує ще і 
важливу соціальну функцію. У 2013-2014 навчальному році у професійно-технічних закладах м. Києва здобували професійну освіту 5 049 учнів різних 
категорій, що  потребують особливого соціального захисту,  серед них: 
-   554 особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- 3 021 дитина з числа напівсиріт і тих, які виховуються в неповних сім’ях; 
- 150 осіб з малозабезпечених сімей; 

- 995 осіб з багатодітних сімей; 
- 338 осіб з обмеженнями життєдіяльності, які мали можливість опанувати одну з 55 професій у 20 навчальних закладах профтехосвіти, що свідчить 
про реалізацію принципу доступності професійної освіти. 

Професійно-технічна освіта на сьогодні має ряд переваг: можливість отримати базову та повну загальну середню освіту, високий рівень фахової 
робітничої кваліфікації, початкову вищу освіту, продовжити навчання у вищому навчальному закладі за профілем підготовки без проходження ЗНО, 
щомісячне  стипендіальне забезпечення, що є надзвичайно важливим для учнів із малозабезпечених сімей, оплата праці під час проходження 
виробничої практики, а головне – гарантоване працевлаштування після закінчення навчального закладу.   
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Для забезпечення працевлаштування своїх випускників навчальні заклади профтехосвіти протягом 2014 року провели значну роботу і заключили 
2 842 договори  на підготовку понад 25 тис. молодих  робітників. 

Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік:        
1. Здійснення професійного навчання відповідно до потреб столичного ринку праці згідно умов двосторонніх договорів між роботодавцями та 

ПТНЗ. 
2. Проведення моніторингу діяльності ПТНЗ, якості професійної підготовки, зміни попиту столичного ринку праці. 
3. Створення навчально-практичних інноваційних центрів галузевого спрямування на базі ПТНЗ. 
4. Продовження впровадження державних стандартів нового покоління, зокрема основані на компетенціях, та оновлення змісту існуючих 

стандартів професійно-технічної освіти відповідно до вимог роботодавців. 
5. Удосконалення матеріально-технічної бази ПТНЗ згідно стану сучасних технологій виробництва. 
6. Розширення використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виробничому процесі. 
7. Створення мережі електронних бібліотек ПТНЗ та запровадження єдиного електронного обліку бібліотечного фонду. 

Розширення співпраці із Київським міським центром зайнятості з метою охоплення професійним навчанням незайнятого населення. 
8. Активізація та урізноманітнення методів профорієнтаційної роботи із широким залученням засобів масової інформації. 

 
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи управління 

ПО 
05, 12, 19, 26 
 

Кучинський М.С. 

2 Робоча нарада директорів ПТНЗ  Регламент роботи управління 
ПО 

Січень  
 

Кучинський М.С. 

3 Організувати та провести робочу нараду з начальниками штабів 
цивільного захисту ПТНЗ м. Києва 

Наказ ДОНМС 28  
Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
 

Лютий 
4 Проведення апаратних нарад  

 
Регламент роботи управління 
ПО 

02, 09, 16, 23 
 

Кучинський М.С. 
 

5 Робоча нарада директорів ПТНЗ  Регламент роботи управління Лютий 2015 Кучинський М.С. 
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ПО  
6 Організувати та провести міські методичні секції для керівного 

складу ПТНЗ: заступників директорів з навчально-виховної 
роботи на базі Київського професійного ліцею "Політехнік"    

План роботи ММС 03 
 

Мусієнко Т.П.,  
Слободницький О.С. 
 

7 Провести робочу нараду для заступників директорів з 
навчально-виробничої роботи на базі Навчально-методичного 
кабінету ПТО у м. Києві 

Регламент роботи управління 
ПО 

19 Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

8 Проведення балансової комісії по виконанню кошторисів 
установами профтехосвіти міста за 2014 рік 

Регламент роботи управління 
ПО 

До 27 Кучинський М.С., 
Дзема М.О. 
  

9 Провести спільну нараду директорів та головних бухгалтерів з 
питань фінансово-економічної діяльності ПТНЗ за 2014 рік  

Регламент роботи управління 
ПО 

До 27  
 

Кучинський М.С., 
Дзема М.О., 
Мусієнко Т.П. 

10 Організація участі збірної команди ПТНЗ м. Києва в міському 
фестивалі-конкурсі серед учнів «Маю честь!» присвяченому 
Дню захисника Вітчизни 

Наказ ДОНМС До 23 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 

11 Продовження огляду-конкурсу на кращу організацію правової 
освіти та виховання учнів ПТНЗ у 2014-2015 н.р. 

Наказ ДОНМС Лютий  Слободницький О.С. 

12 Організувати разом з районними соціальними центрами, 
організаціями Товариства «Червоного Хреста України» участь 
учнівського самоврядування ПТНЗ з надання гуманітарної 
допомоги інтернатам для сиріт, людей літнього віку за участю 
учнівського самоврядування ПТНЗ м. Києва 

Згідно укладеної угоди Лютий  Слободницький О.С. 

13 Організувати та провести огляди-конкурси художньої 
самодіяльності ПТНЗ м. Києва на базі ПТНЗ, присвячені 70-
річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні  

Календар знаменних дат Протягом 
місяця 
за окремим 
графіком 

Слободницький О.С. 
 

14 Організувати та провести урочистий захід «Благословен, 
учителю мій, будь!»  для педагогічних працівників та 
колективів професійно-технічних навчальних закладів столиці 

Розпорядження управління ПО 09 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
Спеціалісти ДОНМС 

15 Взяти участь у конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці 
очима дітей» у професійно-технічних навчальних закладів 
столиці 

Лист територіального 
управління державної служби 
гірничого нагляду та 

Лютий  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 
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промислової безпеки України у 
Київській області та м.Києві  

Березень 
16 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи управління 

ПО 
02, 16, 23 
 

Кучинський М.С. 

17 Організувати та провести міські методичні секції для 
керівного складу ПТНЗ: директорів  на базі Вищого  
професійного училища Національного авіаційного 
університету   

План роботи ММС 18 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 

18 Провести семінар з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності для інженерів з охорони праці у ПТНЗ 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 № 
563 

До 20 Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 

19 Продовження огляду-конкурсу на кращу організацію правової 
освіти та виховання учнів ПТНЗ у 2014-2015 н.р. 

Наказ ДОНМС Березень  Слободницький О.С. 
 

20 Організувати та провести святковий концерт для жінок-
ветеранів профтехосвіти, присвячений Міжнародному 
жіночому дню, за участю колективів художньої 
самодіяльності КДБХТТ на базі Київського професійного 
ліцею будівництва і комунального господарства 

Рішення Міжнародної 
конференції жінок соціалісток в 
м. Копенгагені 1910 р. 

До 08 Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

21 Організувати та провести науково-методичний захід 
«Вернісаж педагогічної творчості» для педагогічних 
працівників та колективів професійно-технічних навчальних 
закладів столиці 

Розпорядження управління ПО 14 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
Спеціалісти ДОНМС 

22 Організувати та провести культурно-просвітницький конкурс 
«Молода господарка 2015» між учнівськими колективами 
професійно-технічних навчальних закладів столиці 

Розпорядження управління ПО 19 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
Спеціалісти ДОНМС 

23 Взяти участь у фінальній частині  конкурсу дитячого малюнку 
«Охорона праці очима дітей»  

Лист територіального 
управління державної служби 
гірничого нагляду та 
промислової безпеки України у 
Київській області та м.Києві  

Березень 2015 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 

Квітень 
24 Робоча нарада для директорів ПТНЗ Регламент роботи управління 

ПО 
Квітень  
 

Кучинський М.С. 
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25 Організувати та провести міські методичні секції керівного 
складу ПТНЗ: 

План роботи ММС   

  заступників директорів з навчально-виробничої роботи на базі 
Економіко-юридичного училища Київського університету 
туризму, економіки і права    

 09 Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

  заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі 
ДНЗ "Міжрегіональне вище професійне училище 
автомобільного транспорту та будівельної механізації"    

 21 Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
  

26 Організувати та провести місячник з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності у ПТНЗ 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 № 
563 

Квітень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 

27 Організувати та провести робочу нараду із начальниками штабів 
цивільного захисту ПТНЗ м. Києва  

Лист УПО 29 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
 

28 Підведення підсумків огляду-конкурсу на кращу організацію 
правової освіти та виховання учнів ПТНЗ у 2014-2015 
навчальному році 

Наказ ДОНМС Квітень  
 

Слободницький О.С. 
 

29 Організувати та провести Ярмарок професій ПТНЗ у 
Київському палаці дітей та юнацтва, а також огляд-конкурс 
технічної творчості учнів ПТНЗ 

Державна цільова програма 
розвитку ПТО на 2011-2015 р., 
постанова КМУ № 495 від 
13.04.2011 

07 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

Травень 
30 Проведення апаратних нарад  

 
Регламент роботи управління 
ПО 

04, 18, 25 
 

Кучинський М.С. 

31 Організувати та провести міські методичні секції керівного 
складу ПТНЗ: директорів на базі ДНЗ "Київське регіональне 
вище професійне училище будівництва"   

План роботи ММС 27 Кучинський М.С. 
 

32 Організувати та провести військово-спортивне свято за 
підсумками національно-патріотичного виховання учнівської 
молоді та оборонно-масової роботи в ПТНЗ міста 

Розпорядження управління ПО Кінець травня-
початок червня  

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
 

33 Організувати та провести святковий концерт для ветеранів 
Великої Вітчизняної війни з нагоди 70-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні  

Календар знаменних дат 08 Мусієнко Т.П. 
Слободницький О.С. 
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34 Організувати та провести міський конкурс серед учнів ПТНЗ 
«Київський Вальс», присвячений Дню Києва 

Розпорядження управління ПО Травень  Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 

Червень 
35 Проведення апаратних нарад  

 
Регламент роботи управління 
ПО 

08, 11, 22, 29  
 

Кучинський М.С. 

36 Робоча нарада для директорів ПТНЗ Регламент роботи управління 
ПО 

Червень  
 

Кучинський М.С. 

37 Організувати та провести міські методичні секції керівного 
складу ПТНЗ: заступників директорів з навчально-виробничої 
роботи на базі Навчально-наукового центру професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук 
України   

План роботи ММС 11 
 

Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

38  Організувати та провести військово-спортивне свято, 
присвячене Дню захисту дітей серед учнівських колективів 
професійно-технічних навчальних закладів столиці 

Розпорядження управління ПО 04 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

39 Взяти участь у проведенні випускних вечорів у ПТНЗ Лист ДОНМС Остання декада 
місяця 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС  

Липень 
40 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи управління 

ПО 
06, 13, 20, 27 
 

Кучинський М.С. 

41 Робоча нарада для директорів ПТНЗ Регламент роботи управління 
ПО 

Ллипень  
 

Кучинський М.С. 

Серпень 
42 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи управління 

ПО 
03, 10, 17, 31 
 

Кучинський М.С. 

43 Робоча нарада для директорів ПТНЗ Регламент роботи управління 
ПО 

Серпень  
 

Кучинський М.С. 

44 Організувати та провести Науково-практичну серпневу 
конференцію педагогічних працівників ПТНЗ щодо підведення 
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 до 31 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 
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Вересень 
45 Проведення апаратних нарад 

 
Регламент роботи управління 
ПО 

07, 14, 21, 28 
 

Кучинський М.С. 

46 Робоча нарада для директорів ПТНЗ Регламент роботи управління 
ПО 

Вересень  
 

Кучинський М.С. 

47 Організувати та провести міські методичні секції керівного 
складу ПТНЗ: заступників директорів з навчально-виховної 
роботи на базі ДНЗ «Київський професійний електромеханічний 
ліцей» 

План роботи ММС 29 
 

Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 

48 Взяти участь у святкуванні Дня знань  Наказ МОНУ 01 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

49 Провести конференцію ради учнівського самоврядування ПТНЗ 
м.Києва з підведення підсумків роботи у 2014-2015 н.р. 

Регламент роботи управління 
ПО 

Вересень  Слободницький О.С. 

Жовтень 
50 Проведення апаратних нарад  

 
Регламент роботи управління 
ПО 

05, 12, 19, 26 
 

Кучинський М.С. 

51 Організувати та провести міські методичні секції керівного 
складу ПТНЗ: заступників директорів з навчально-виробничої 
роботи на базі Київського вищого професійного училища 
будівництва і архітектури    

План роботи ММС 15 Мусієнко Т.П. 
Спеціалісти ДОНМС 
 

52 Організувати та провести навчання з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності новопризначених керівних працівників ПТНЗ 

Наказ МОНУ  від 01.08.2001 № 
563 

Жовтень  Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 

53 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» 

Протягом місяця  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Дзема М.О.  

54 Організувати та провести робочу нараду з начальниками штабів 
цивільного захисту ПТНЗ м. Києва 

Наказ МОНУ 
та ДОНМС 
 

28 Кучинський М.С 
Мусієнко Т.П. 
 

55 Проведення робочих зустрічей з керівництвом ПТНЗ з 
формування плану державного замовлення на 2016 рік 

Наказ МОНУ 
 

Жовтень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Дзема М.О. 
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56 Організувати та провести робочу нараду з начальниками штабів 
цивільного захисту ПТНЗ м.Києва 

Лист управління ПО 
 

Жовтень  Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 
 

57 Провести організаційний навчально-практичний семінар для 
Школи резерву керівних працівників ПТНЗ 2015-2016 н.р. 

Розпорядження управління ПО Жовтень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

58 Організувати та провести  урочисті заходи до «Дня захисника 
України» 

Календар знаменних дат Жовтень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

Листопад 
59 Проведення апаратних нарад  Регламент роботи управління 

ПО 
02, 09, 16, 23 
 

Кучинський М.С. 

60 Робоча нарада директорів ПТНЗ Регламент роботи управління 
ПО 
 

Листопад  
 

Кучинський М.С.  

61 Організувати та провести міські методичні секції керівного 
складу ПТНЗ: 

План роботи ММС   

  старших майстрів на базі Київського вищого професійного 
училища залізничного транспорту   

 10 Мусієнко Т.П. 
 

  заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі 
Київського вищого професійного училища будівництва і 
дизайну 

 24 Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

Грудень 
62 Проведення апаратних нарад 

 
Регламент роботи управління 
ПО 

07, 14, 21, 28 
 

Кучинський М.С. 

63 Організувати та провести міські методичні секції керівного 
складу ПТНЗ: 

План роботи ММС 
 

  

  директорів ПТНЗ на базі Київського професійного ліцею 
будівництва та комунального господарства  

 16  
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 

  заступників директорів з навчально-виробничої роботи на базі 
ДПТНЗ «Київське вище професійне училище технологій та 
дизайну виробів із шкіри»    

 24 
 

 Мусієнко Т.П. 
спеціалісти ДОНМС 

64 Проведення робочої наради з директорами ПТНЗ та головними Регламент роботи управління До 28 Кучинський М.С., 
57 

 



бухгалтерами з питань закінчення фінансового 2015 року та  
виконання кошторисів ПТНЗ 

ПО, Закон України «Про 
державний бюджет» 

Дзема М.О. 
 

65 Підготувати інформацію про заходи із запобігання випадків 
тероризму, про виконання Програми поводження з побутовими 
відходами в м. Києві на 2010-2015 рр., виконання акції 
«Пам’ятати. Відродити. Зберегти 2009-2015 рр.» 

 
Наказ МОНУ 
та  розпорядження КМДА  

До 21 Слободницький О.С. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 Продовжити роботу з анкетування випускників ПТНЗ і 

роботодавців  
Лист МОНУ Січень  

 
Мариняко Г.М. 
 

2 Подати звіти ПТНЗ та зведений звіт про навчально-виробниче 
обладна-ння і техніку за формою № 9 (профтех) до МОНУ 

Наказ МОНУ від 23.07.1999 № 
264 

Згідно з 
графіком МОН 
України  

Зозуля В.П. 
 

3 Подати звіт про навчально-виробничу діяльність ПТНЗ за II 
півріччя 2014 року до МОН України  

Наказ Держкомстату України 
від 02.08.2004 № 464 

до 19 
 

Зозуля В.П. 
 

4 Розробити, затвердити та погодити планів навчально-
виробничої діяльності ПТНЗ на I півріччя 2015 р. (ІІ-й семестр 
2014-2015 н.р.) 

Форма МОНУ До 16 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 

До 30 
 

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

6 Перевірка ведення журналів обліку теоретичного навчання 
груп І-ІІ курсів в ПТНЗ  

Наказ МОНУ 26.01.2011 № 59 Січень  
 

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

7 Узагальнення та аналіз даних ПТНЗ та ГУ МВС України у м. 
Києві про стан правопорушень, скоєних учнями протягом 2014 
року 

Наказ МОНМСУ  
Від 20.01.2012 № 1/9-43 

До 30 
 

Слободницький О.С. 
 

8 Підготувати інформаційно-аналітичний звіт про право виховну Наказ МОНМСУ  До 30 Кучинський М.С., 

58 
 



роботу та роботу з профілактики правопорушень  від 20.01.2012 № 1/9-43  Слободницький О.С. 
9 Організувати підготовку і проведення новорічних привітань 

дітей, які виховуються в інтернат- них закладах  
план роботи ради учнівського 
самоврядування ПТНЗ 

01-15 Кучинський М.С., 
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  Мусієнко Т.П. 
Слободницький О.С. 

11 Продовжити роботу Школи резерву керівних працівників 
ПТНЗ 

Розпорядження управління ПО Січень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

Лютий 
12 Провести тематичне вивчення стану роботи  Київського 

вищого професійного училища залізничного транспорту  імені 
В.І.Кудряшова 

Розпорядження управління ПО Лютий  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Мариняко Г.М.  

13 Перевірка стану організації навчально-виробничого процесу в 
ПТНЗ  

Наказ МОНУ від 30.05.2006  
№ 419 

Лютий  
 

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

14 Підготувати річну статистичну звітність (форма 1П-НПП 
(річна)  

Наказ Держкомстату України 
12.07.10 № 266 

До 20 Зозуля В.П.,  
директори ПТНЗ 

15 Доведення кошторисів витрат ПТНЗ з розрахунками (лімітні 
довідки, плани асигнувань, додаток до плану асигнувань) 

Форма МОНУ Лютий  Кучинський М.С., 
Дзема М.О., 
Безіна О.В. 

16 Подати по кожному ПТНЗ узагальнений звіт про травматизм 
на виробництві Ф. № 7 ТНВ (річна) 

Порядок розслідування 
нещасних випадків, що сталися 
під час навчально-виховного 
процесу в ПТНЗ 

До 20 Зозуля В.П., 
директори ПТНЗ 

17 Здійснити дослідження стану задоволення потреб у одержанні 
професійної та загальної середньої освіти учнів з числа 
дезадаптованої молоді, які навчалися у ПТНЗ м. Києва в 
порядку експерименту у 2010-2015 роках 

Наказ ДОНМС Лютий-червень   
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Бойко Л.Л. 
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18 Продовження роботи Школи резерву керівних працівників 
ПТНЗ 

Розпорядження управління ПО Лютий  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Головні спеціалісти 
ДОНМС 

19 Взяти 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  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

Березень 
20 Вивчити стан виконання законодавчих нормативно-правових 

актів керівництвом та педагогічним колективом  ДНЗ 
«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 
транспорту та будівельної механізації»  

Розпорядження управління ПО 10-30  
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Бойко Л.Л. 
 

21 Провести чергове навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, безпеки життєдіяльності з керівним складом, 
інженерами з охорони праці, викладачами охорони праці 
ПТНЗ на базі ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище 
автомобільного транспорту та будівельної механізації» 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 № 
563 

До 11 Кучинський М.С., 
Зозуля В.П. 
 

22 Подати замовлення на виготовлення документів про освіту для 
випускників 2015 року до управління ПТО; 
- до ДП «Інфоресурс» 

Наказ МОНУ від 13.08.2007 № 
737 

До 20 
 
 

Кучинський М.С., 
Зозуля В.П. 
 

23 Продовжити дослідження стану задоволення потреб у 
одержанні професійної та загальної середньої освіти учнів з 
числа дезадаптованої молоді, які навчалися у ПТНЗ м. Києва в 
порядку експерименту у 2010-2015 роках 

Наказ ДОНМС Березень  
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Бойко Л.Л. 
 

24 Продовження роботи Школи резерву керівних працівників 
ПТНЗ 

Розпорядження управління ПО Березень  Кучинський М.С. 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

25 Проведення засідання атестаційної комісії ІІІ рівня із питань 
атестації педагогічних працівників ПТНЗ м. Києва  

Наказ МОНУ від 06.10.2010 № 
930 

10-27 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 
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26 Провести атестаційну експертизу ПТНЗ: 
 Київського вищого професійного училища будівництва і 

архітектури  

Положення про атестацію 
ПТНЗ, постанова КМУ від 
12.02.1996 № 200 

Березень-
червень  

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС  

27 Перевірка стану організації харчування учнів ПТНЗ Розпорядження Управління ПО Березень  Кучинський М.С., 
Слободницький О.С. 

28 Провести семінар з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності для інженерів з охорони праці у професійно-
технічних навчальних закладах  

Лист Управління ПО Березень  Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 

29 Організувати і провести День Цивільного захисту у 
професійно-технічних навчальних закладах 

Розпорядження Управління ПО Березень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 

30 Організувати заходи 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  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
Дзема М.О. 

Квітень 
31 Провести атестаційну експертизу ПТНЗ: 

 Київського вищого професійного училища будівництва і 
архітектури  

Положення про атестацію 
ПТНЗ, постанова КМУ від 
12.02.1996 № 200 

Березень-
червень  

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

32 Вивчити стан 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 
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Мариняко Г.М. 
 

33 Контроль за організацією та проведенням ДКА у ПТНЗ згідно 
з робочими навчальними планами  

Розпорядження управління ПО Квітень  
 

Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС  

34 Організувати і провести місячник з охорони праці 
життєдіяльності у професійно-технічних навчальних закладах 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 № 
563 

Квітень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 
 

35 Продовжити дослідження стану задоволення потреб у 
одержанні професійної та загальної середньої освіти учнів з 
числа дезадаптованої молоді, які навчалися у ПТНЗ м. Києва в 
порядку експерименту у 2010-2015 роках 

Наказ ДОНМС Квітень  
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Бойко Л.Л. 
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36 Продовжити роботу Школи резерву керівних працівників 
ПТНЗ 

Розпорядження управління ПО Квітень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

37 Організувати заходи 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  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
Дзема М.О. 

Травень 
38 Провести атестаційну експертизу ПТНЗ: 

 Київського вищого професійного училища будівництва і 
архітектури  

Положення про атестацію 
ПТНЗ, постанова КМУ від 
12.02.1996 № 200 

Березень-
червень  

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Спеціалісти ДОНМС  

39 Провести перевірку журналів обліку теоретичного і 
виробничого навчання претендентів на отримання дипломів 
кваліфікованого робітника з відзнакою  

Наказ МОНУ від 30.05.2006  
№ 419 

Травень  
 

Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

40 Проведення підсумкового семінару по  завершенню  роботи 
Школи резерву керівних працівників ПТНЗ  

Розпорядження управління ПО Травень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

41 Організація підготовки оздоровлення учнів ПТНЗ у літній 
період 

Розпорядження управління ПО Протягом місяця Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

Червень 

42 Розгляд матеріалів атестаційної експертизи Київського вищого 
професійного училища будівництва і архітектури на засіданні 
секції  РЕР 

Положення про атестацію 
ПТНЗ, постанова КМУ від 
12.02.1996 № 200 

Червень  
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

43 Здійснити контроль за проведенням Державної кваліфікаційної 
атестації випускників ПТНЗ 

Наказ МОНУ від 30.05.2006 
 № 419 

Червень  
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС  

44 Підготувати підтвердження щодо виготовлення документів 
про освіту особливого зразка до                ДП «Інфоресур» 
МОН України  

Наказ МОНУ від 13.08.2007  
№ 737 

Червень  Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 
 

45 Звіт за підсумками та підготовка розпорядчих документів 
щодо організації  навчання дезадаптованої молоді на базі 

Наказ ДОНМС Червень  Кучинський М.С., 
Бойко Л.Л. 
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ПТНЗ м. Києва у 2015-2016 н.р.  
46 Розробити і затвердити заходи щодо підготовки ПТНЗ до 

початку  нового 2015-2016 навчального року та осінньо-
зимового періоду 

Наказ МОНУ До 12  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Дзема М.О. 
 

47 Організація працевлаштуванням випускників ПТНЗ із числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей з обмеженими можливостями 

Наказ МОНУ Протягом місяця 
 

Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

48 Підготовка заходів щодо оздоровлення учнів ПТНЗ у літній 
період  

Наказ ДОНМС Протягом місяця Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

49 Затвердити робочі навчальні плани та програми ПТНЗ на 
2015–2016 н.р. згідно державних стандартів з конкретних 
професій та відповідно Типової базисної структури 

Наказ МОНУ від 30.05.2006  
№ 419 

За окремим 
графіком 
до 26 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

50 Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до серпневої 
конференції педагогічних працівників ПТНЗ 

Розпорядження управління ПО Червень-серпень  
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС  

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 

До 30  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 
Дзема М.О. 

Липень 
52 Узагальнити оперативну інформацію від ПТНЗ про стан 

працевлаштування випускників 2015 року  
Лист МОНУ  До 13 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 
Бойко Л.Л. 

53 Підготувати звіти ПТНЗ та узагальнений звіт з навчально-
виробничої діяльності за І півріччя 2015 р. у МОН України  

Наказ Держкомстату України 
від 02.08.2004 № 484 

До 17 
 

Зозуля В.П. 
 
 

54 Моніторинг працевлаштування випускників ПТНЗ із числа 
дітей-сиріт й дітей позбавлених батьківського піклування та 
дані щодо прийому дітей визначеної категорії  

Розпорядження управління 
ПТО 

Липень  Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

55 Підготовка навчальних закладів до нового 2015-2016 
навчального року і опалювального періоду (проведення 

Наказ МОНУ Липень  Кучинський М.С., 
Дзема М.О., 
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ремонтних робіт) Мусієнко Т.П. 
  

56 Проводити консультаційну роботу щодо надання документів 
вступниками до ПТНЗ з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування у відповідності з чинним 
законодавством 

Розпорядження управління ПО Липень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

57 Проводити консультаційну роботу з директорами та 
заступниками директорів з виховної роботи  ПТНЗ з 
організації і проведення вступної компанії 

Регламент управління ПО   

Серпень 
58 Погодження та затвердження  педагогічного навантаження 

керівного складу ПТНЗ 
Наказ МОНУ  від 30.05.2006  
№ 419 

До 31 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

59 Перевірити готовність навчально-матеріальної бази ПТНЗ до 
початку 2015-2016 н.р. (акти готовності)  

Наказ МОНУ До 21 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 
 

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 Мариняко Г.М. 
 

61 Узагальнення інформації про виконання плану державного 
замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших 
спеціалістів у 2015 році  

Наказ МОНУ 28 Кучинський М.С., 
Дзема М.О., 
Мусієнко Т.П., 

62 Узагальнення інформації про працевлаштування випускників 
ПТНЗ із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування і дітей з обмеженнями життєдіяльності  

Наказ МОНУ Серпень 2015 Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

63 Проводити консультаційну роботу щодо надання документів 
вступниками до ПТНЗ з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування у відповідності з чинним 
законодавством 

Розпорядження управління ПО Липень 2015 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

Вересень 
64 Підготувати державний звіт за формою № 1-профтех про 

підсумки роботи ПТНЗ у 2014-2015 н.р.  
Наказ Держкомстату України 
від 03.08.2004 № 484 

До 11 
 

Мариняко Г.М.  

65 Інформація про організацію виробничого навчання та Наказ МОНУ  від 30.05.2006 Вересень  Мусієнко Т.П., 
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виробничої практики учнів ПТНЗ в умовах виробництва у І 
семестрі 2015-2016 н.р.  

 № 419 Мариняко Г.М., 
Бойко Л.Л. 

66 Перевірка Поіменних книг з питань працевлаштування 
випускників ПТНЗ 2014-2015 н.р. 

Наказ МОНУ  від 30.05.2006  
№ 419 

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

67 Підготувати звітні дані про початок нового 2015-2016 
навчального року 

Форми МОНУ До 11 Дзема М.О. 
 

68 Контроль за працевлаштуванням випускників ПТНЗ із числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей з обмеженими можливостями 

Наказ МОНУ Протягом місяця Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

69 Підвести підсумки оздоровлення учнів ПТНЗ у період літніх 
канікул і підготувати відповідні інформації ДОНМС і МОНУ 

Листи МОНУ і ДОНМС  У встановлені 
МОН 
України терміни  
 

Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 

70 Формування списків дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, які навчаються в ПТНЗ м. Києва у 
2015-2016 н. р. 

Розпорядження управління ПО Вересень  Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

71 Організація харчування учнів ПТНЗ м. Києва у 2015-2016 н.р. Розпорядження управління ПО Вересень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 

72 Перевірка відповідності умов проживання  учнів у 
гуртожитках санітарно-гігієнічним нормам (довідка) 

Розпорядження управління ПО Вересень-
жовтень  

Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

73 Формування даних середньо-строкового прогнозу набору учнів 
до ПТНЗ на 2016-2018 рр. 

Форми МОНУ До 14.09.2015 Кучинський М.С., 
Дзема М.О. 
 

74 Організувати роботу Школи резерву керівних працівників 
ПТНЗ на 2015-2016 н.р. 

Розпорядження управління ПО Вересень 2015 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

75 Організувати та провести засідання секції профтехосвіти 
Київської міської РЕР з ліцензування та атестації навчальних 
закладів  

Регламент  управління ПО Вересень 2015 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 

Жовтень 
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76 Аналіз стану комплектування навчальних груп у ПТНЗ 2015-
2016 навчальному році 

Наказ МОНУ  від 30.05.2006  
№ 419 

До 07 
 

Мусієнко Т.П., 
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 

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

78 Вивчення стану організації проведення уроків виробничого 
навчання в навчальних майстернях ПТНЗ  

Наказ МОНУ  від 30.05.2006  
№ 419 

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

79 Надати зведену інформацію про дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, що навчаються в 
ПТНЗ, до відповідних підрозділів КМДА  

Форми ДОНМС До 05 Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

80 Зробити аналіз контингенту учнів ПТНЗ 2015-2016 н. р. Розпорядження управління ПО 
 

Протягом місяця Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 

81 Аналіз контингенту учнів з числа дезадаптованої молоді та 
молоді з обмеженнями життєдіяльності в ПТНЗ у 2015-2016 
н.р. 

Наказ МОНУ 
та ДОНМС 
 

До 07 Бойко Л.Л., 
Слободницький О.С. 
 

82 Узагальнення інформації про дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, що навчаються в ПТНЗ  

Форми ДОНМС 
 

Жовтень  Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

83 Організувати і провести навчання з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності новопризначених  керівних працівників ПТНЗ 

Розпорядження управління ПО 
 

Жовтень  Мусієнко Т.П., 
Зозуля В.П. 
 

84 Проведення робочих зустрічей з керівництвом ПТНЗ по 
формуванню плану Державного замовлення на 2016 рік  

Наказ МОНУ  Жовтень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Дзема М.О. 

85  Забезпечити підготовку систем опалення та власних котелень 
ПТНЗ до опалювального сезону (отримання форми Е-8) 

Розпорядження управління ПО 
 

Жовтень  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Дзема М.О. 

86 Підготовка та затвердження пропозицій для КМДА щодо 
формування плану державного замовлення на підготовку 
кваліфікованих робітничих кадрів у 2016 році і надання 
матеріалів МОНУ 

Листи МОНУ та ДОНМС  До 31 Кучинський М.С., 
Дзема М.О., 
Мусієнко Т.П. 
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Листопад 
87 Вивчити стан виконання законодавчих нормативно-правових 

актів керівництвом та педагогічним колективом  Київського 
професійного енергетичного ліцею  

Графік перевірок 09-27 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
Мариняко Г.М. 

88 Підготувати інформацію про випускників ПТНЗ з числа дітей-
інвалідів для КМЦСПТРІ 

Лист ДОНМС Протягом місяця Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

89 

Підготувати інформацію до ДОНМС  щодо навчання дітей з 
особливими потребами в ПТНЗ 

Листи ДОНМС Листопад  Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
 

90 Продовжити роботу Школи резерву керівних працівників 
ПТНЗ 

Розпорядження управління ПО Листопад  Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П., 
спеціалісти ДОНМС 

Грудень 
91 Організувати роботу з проведення моніторингових досліджень 

у ПТНЗ з питань працевлаштування випускників 2015 року  
Листи МОНУ Грудень  Мариняко Г.М. 

 
92 Надання звітів про роботу управління професійної освіти щодо 

реалізації заходів програми «Освіта Києва. 2012-2016 рр.» 
Форми ДОНМС До 18  Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М. 
93 Провести тематичне вивчення стану роботи  Міжрегіонального 

вищого професійного училища зв’язку м. Києва    
Розпорядження управління ПО Грудень  Кучинський М.С., 

Мусієнко Т.П., 
Мариняко Г.М. 
 

94 Підготувати листи до Управлінь соціального захисту щодо 
відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування під час зимових канікул  

Листи ДОНМС До 18 Мусієнко Т.П., 
Слободницький О.С. 
  

95 Провести засідання секції профтехосвіти Київської міської РЕР 
з ліцензування та атестації навчальних закладів  

Регламент  управління ПО 24 Кучинський М.С., 
Мусієнко Т.П. 

 
ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ТА ЗМІСТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОСВІТИ 

Пріоритетні напрямки роботи: 
1. Моніторинг розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста Києва. (Підготовка до нового навчального 2015-2016 навчального року 

та підготовка до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.) Виконання програми «Освіта Києва. 2011-2015роки».  
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2. Отримання Державних актів на право постійного користування земельними ділянками закладів освіти.  
3. Будівництво нових навчальних закладів освіти та реконструкція існуючих. Виконання Програми економічного та соціального розвитку міста 

Києва на 2015 рік.  
4. Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти. 
5. Виконання законодавчо-нормативних актів з питань охорони праці в закладах освіти (у т.ч. виконання санітарно-гігієнічних норм, протипожежних 

заходів).  
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

№  
Назва заходу 

На виконання якого  
нормативно – правового акту 
проводиться 

Термін Відповідальний 

1 2. 3. 4. 5. 
Січень 

1  Нарада зі спеціалістами районних управлінь освіти: 
«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 Челомбітько В.Ю., 
Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 

Березень 
2  Тематичний міський семінар – практикум з 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 Челомбітько В.Ю., 
Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 

Квітень 
3  Міська нарада з спеціалістами районних управлінь освіти 

«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 Челомбітько В.Ю., 
Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 
 
 

4  Проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» 
 

Спільний наказ МНСУ, 
МОНМСУ, Державної інспекції 
техногенної безпеки України від 
25.04.2012 № 721/519/92  

20 - 26 Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 

5  Заходи щодо підготовки і проведення Дня довкілля  Розпорядження КМДА Протягом місяця Кучинський М.С., 
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Остапенко Т.В., 
Аношкін А.С. 

Червень 
6  Нарада з спеціалістами районних управлінь освіти: 

«Контроль за станом роботи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності у дитячих таборах відпочинку з денним 
перебуванням на базі навчальних закладів» 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 №563  Протягом місяця Челомбітько В.Ю., 
Чераньова О.О. 
 
 

Серпень 
7  Нарада з спеціалістами районних управлінь освіти: «Про 

готовність закладів освіти до нового навчального 2015-2016 
року з питань охорони  праці» 

Наказ МОНУ від 01.08.2001 №563  Протягом місяця Челомбітько В.Ю., 
Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 

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 Остапенко Т.В.. 
Чераньова О.О., 

Жовтень 
9  Тематичний міський семінар – практикум з 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 Челомбітько В.Ю., 
Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 

10  Заходи щодо підготовки і проведення осіннього місячника Розпорядження КМДА Протягом місяця Кучинський М.С., 
Остапенко Т.В., 
Аношкін А.А. 

Листопад 
11  Нарада зі спеціалістами районних управлінь освіти: 

«Підготовка звітів з безпеки життєдіяльності за 2015 рік» 
Постанови КМУ від 30.11.2011 
 № 1232, від 22.03.2001 № 270 
Наказ МОНУ від 30.08.2001 №616 
Наказ Державного комітету 
статистики України від 02.11.2012 
№ 449 

Протягом місяця Челомбітько В.Ю., 
Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 
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Грудень 
12  Проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» 

 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011–2015рр.» 
Спільний наказ МНСУ, 
МОНМСУ, Державної інспекції 
техногенної безпеки України від 
25.04.2012 № 721/519/92  

14 -20 Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
п/п 

Назва заходу На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
 

1  Контроль за виконанням розпорядження «Про підготовку  
навчальних закладів м. Києва до початку 2015-2016 
навчального року» 
 

Розпорядження КМДА  Постійно 
Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О., 
Аношкін А.С. 

2  Аналіз стану виконання Програми соціально-економічного 
розвитку м. Києва на 2015 рік 

Програма економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 
2015 рік 

Постійно Остапенко Т.В., 
Аношкін А.С., 
Стригунова Н.П. 

3  Контроль за отриманням навчальними закладами  держаних 
актів на право постійного користування земельними 
ділянками  

 Постійно Желтовська О.В. 

4  Проведення нарад з керівниками інженерних груп управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій 

Положення про відділ розвитку та 
змісту інфраструктури освіти  

Щомісяця, Аношкін А.С., 
Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Горбатюк Н.П. 

5  Підготовка статистичного звіту про використання паливно-
мастильних матеріалів (форма 4-МТП) 

 Щомісяця,  
річний 

Горбатюк Н.П. 
 

6  Підготовка статистичного звіту про результати 
використання палива, теплоенергії та електроенергії  
(форма 11-МТП) 

 Річний Горбатюк Н.П. 
 

7  Підготовка статистичного звіту за 2014 рік про постачання  Річний Горбатюк Н.П. 
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теплоенергії (форма №-1 теп)   
8  Підготовка статистичного звіту за 2014 рік про роботу 

автотранспорту (форма    № 2-тр) 
 Річний Горбатюк Н.П. 

 
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 Чераньова О.О. 
 

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 Чераньова О.О. 
 

11  Звіт МОНУ про виконання Комплексних заходів з пожежної 
безпеки  

Постанова КМУ від 27.06.2012  
№ 590 Наказ МОНМСУ від 
19.11.2012    № 1288 

Річний Чераньова О.О. 
 

12  Звіт МОНУ про виконання Плану першочергових заходів з 
профілактики травматизму невиробничого характеру. 

Розпорядження КМУ від 
08.11.2007 № 980-р Наказ МОНУ 
від 22.01.2008 № 20 

Річний Чераньова О.О. 
 

13  Підготовка статистичного звіту МОНУ про травматизм у 
побуті зі смертельним наслідком серед вихованців, учнів  
м. Києва  

Постанова КМУ  22.03.2001 № 270 
Наказ МОНУ від 30.08.2001 № 616  

Щоквартально, 
річний 

Чераньова О.О. 
 

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 

Щоквартально, 
річний 

Чераньова О.О. 
 

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 

Щоквартально, 
річний 

Чераньова О.О. 
 

16  Розгляд  листів, скарг, звернень громадян,  депутатських 
запитів,  робота з нормативними документами 

Положення про відділ розвитку та 
змісту інфраструктури освіти  

Постійно Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
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Чераньова О.О., 
Аношкін А.С., 
Горбатюк Н.П., 
Желтовська О.В. 

17  Розгляд та погодження планових завдань на будівництво і 
реконструкцію установ освіти   

Положення про відділ розвитку та 
змісту інфраструктури освіти  

Постійно Остапенко Т.В., 
Аношкін А.С. 

18  Моніторинг та звітування МОНУ, КМДА  щодо стану мереж 
елекро-, тепло-, водо- та газопостання та дотримання 
температурного режиму у навчальних закладах 

 У період 
опалювального 
сезону 

Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Горбатюк Н.П. 

19  Підготовка  інформації для поновлення сторінки на сайті 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

 Постійно Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О. 

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 від 
03.12.2013 №1/9-855 

До 30 
 

Чераньова О.О. 
 

21  Підготовка статистичного звіту про використання паливно-
мастильних матеріалів (форма 4-МТП) 

 До 28 Горбатюк Н.П. 
 

22  Підготовка статистичного звіту про результати 
використання палива, теплоенергії та електроенергії  
(форма 11-МТП) 

 До 28 Горбатюк Н.П. 
 

23  Підготовка статистичного звіту за 2013 рік про постачання 
теплоенергії (форма №-1 теп) 

 До 20 Горбатюк Н.П. 
 

Лютий 
24  Підготовка статистичного звіту за 2014 рік про роботу 

автотранспорту (форма    № 2-тр) 
 До 9 Горбатюк Н.П. 

 
25  Аналіз стану роботи закладів освіти міста 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 Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 
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26  Підготовка планових показників  з проведення весняного 
двомісячника з благоустрою 

Розпорядження КМДА До 28 Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П. 

Березень 
27  Проведення весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану міста   
Розпорядження КМДА Протягом місяця Аношкін А.С., 

Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П. 

28  Розробка загальноміських програм  До 28 Остапенко Т.В., 
Аношкін А.С., 
Стригунова Н.П., 
Горбатюк Н.П. 

Квітень 
29  Підготовка інформації Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури про завершення опалювального сезону 2014- 
2015 років у  навчальних закладах. 

Розпорядження КМДА До 15 Аношкін А.С., 
Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П. 

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 Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 

31  Проведення весняного двомісячника з благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану міста   

Розпорядження КМДА Протягом місяця Аношкін А.С., 
Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П. 

Травень 
32  Збір та узагальнення матеріалів щодо виконання 

запланованих заходів весняного двомісячника з 
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану 
міста   

Розпорядження КМДА 
 

 

До 15 Аношкін А.С., 
Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П. 

33  Надання оперативної інформації МОНУ щодо закінчення 
2014-2015 навчального року . 

Форма МОНУ До 31 Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О., 
Аношкін А.С. 

Червень 
34  Участь у перевірці щодо  готовності закладів освіти до Розпорядження КМДА  Аношкін А.С., 
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нового 2015-2016 навчального року Протягом місяця Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О., 
Горбатюк Н.П., 
Хортюк В.В., 
Желтовська О.В. 

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 Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 

36  Аналіз стану готовності  навчальних закладів до роботи у 
новому 2015-2016 навчального році  

Розпорядження КМДА Протягом місяця Аношкін А.С., 
Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О., 
Горбатюк Н.П., 
Хортюк В.В. 

Серпень 
37  Підготовка планових показників з проведення осіннього  

місячника з благоустрою 
Розпорядження КМДА До 15 Аношкін А.С., 

Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 

38  Контроль за виконанням заходів щодо  підготовки міських 
установ та закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий 
період   

Розпорядження КМДА 
 

 

До 20 Остапенко Т.В., 
Аношкін А.С., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О  

39  Аналіз стану готовності  навчальних закладів до роботи у 
новому 2015-2016 навчального році 

Розпорядження КМДА Протягом місяця Аношкін А.С., 
Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О., 
Горбатюк Н.П., 
Хортюк В.В. 
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Вересень 
40  Аналіз стану виконання заходів  щодо підготовки 

навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період  
Розпорядження КМДА Протягом місяця Остапенко Т.В., 

Аношкін А.С., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О., 
Горбатюк Н.П., 
Хортюк В.В. 

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 Остапенко Т.В., 
Чераньова О.О. 

42  Збір та узагальнення інформації щодо проведення осіннього 
місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 
санітарного стану міста 

Розпорядження КМДА Протягом місяця Аношкін А.С., 
Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 

Листопад 
43  Розгляд та погодження пропозицій районних в місті Києві 

державних адміністрацій до проекту Програми економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік по галузі 
«Освіта». 

Розпорядження КМДА Протягом місяця Остапенко Т.В., 
Аношкін А.С. 
 

Грудень 
44  Звіт про роботу відділу розвитку та змісту інфраструктури 

освіти за 2015 рік  
Положення про відділ розвитку та 
змісту інфраструктури освіти 

До 12 Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О., 
Аношкін А.С. 

45  Підготовка плану роботи на 2016 рік Положення про відділ розвитку та 
змісту інфраструктури освіти 

До 20 Остапенко Т.В., 
Стригунова Н.П., 
Чераньова О.О., 
Аношкін А.С. 

 
ВІДДІЛ НАУКИ, МІЖНАРОДНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
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Аналіз роботи за 2014 рік 

У місті Києві функціонує 113 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. З них: 41- ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 72 – ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.    
Міжнародне та регіональне співробітництво 
 У 2014 році загальноосвітні навчальні заклади міста Києва мають 441 угоду про співробітництво з навчальними закладами 51 країн світу, з них 
33 країни Європи. Учні загальноосвітніх навчальних закладів здійснили 84 виїзди за кордон. 
 У рамках Угоди про співробітництво  у сфері освіти від 4 лютого 1994 року, укладеної між містами Києвом та Варшавою 19 листопада 2014 року 
здійснено відрядження директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Фіданян О.Г. до міста Варшави (Польща) та підписано Лист про 
наміри в галузі освіти між містами Києвом і Варшавою. 
 З 28 червня по 5 липня 2014 року 12 учителів німецької мови спеціалізованих шкіл міста Києва пройшли мовне стажування в м. Мюнхен (ФРН). 
 У рамках Дня Європи було проведено ХІ загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті» під гаслом «Шевченко 
генієм піднявся над світами». У заході взяли участь понад 600 осіб. У травні 2014 року відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької 
журналістики «Прес-весна на дніпрових схилах», у якому взяли участь понад 1000 представників дитячих і молодіжних видань з усіх регіонів України 
та інших держав світу. 
 18 березня 2014 проведено ІІ Київську конференцію асоційованих шкіл ЮНЕСКО,  приурочена до 200-річчя від Дня народження Тараса 
Шевченка. На конференції були визначені та нагороджені кращі школи ЮНЕСКО міста Києва 2013 року; започатковано міжнародний проект 
«Пізнаючи Шевченка, світ пізнає Європу» та регіональні проекти 2014 року, приурочені до 200-річчю від Дня народження Т. Шевченка. 
 18 листопада 2014 року проведено ІІІ Міську науково-практичну конференцію асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста Києва «Філософські основи 
духовних цінностей як істина миру. Толерантність як внутрішній ресурс розвитку особистості та суспільства», приурочена до Міжнародного дня 
толерантності. У рамках конференції відбулася презентація книги Ліцею міжнародних відносин № 51 «Філософія інноваційної діяльності». 
          У жовтні 2014 року у співпраці з спеціалізованою школою № 85 організацізовано тренінги для учнів ЗНЗ м. Києва – Юних Послів Миру. 
          У 2014 році відбулися зустрічі керівництва Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва з делегацією м. Лейпціг (ФРН), спеціальною 
моніторинговою місією ОБСЄ в Україні, представниками Посольства Держави Ізраїль в Україні, дирекцією Французького ліцею імені Анни Київської. 
 У сфері регіонального співробітництва, беручи до уваги надзвичайні події, що відбувалися в Автономній Республіці Крим та окремих районах 
Луганської та Донецької областей, було надано понад 1500 консультації щодо переведення студентів-переселенців на навчання до вищих навчальних 
закладів міста Києва.  

За результатами проведеної роботи з учнями та студентами з Автономної Республіки Крим та окремих районах Луганської та Донецької 
областей підготовлено інформаційну довідку щодо вирішення питань, пов’язаних з розміщенням та життєзабезпеченням мешканців Автономної 
Республіки Крим та східних регіонів України, які прибули у місто Київ для тимчасового проживання у зв’язку з нестабільною ситуацією. 

23 травня 2014 року забезпечено участь учениці СЗШ № 124 м. Києва, яка переселилася з АР Крим у програмі УТ-1 «Державна підсумкова 
атестації з української мови (переказ) 11 клас». 
  Вища освіта 
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 Активізувалася співпраця Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з Студентською радою м. Києва. Вперше створено штаб Студентської ради м. Києва на базі Київського міського будинку 
вчителя.  
            Підготовлено річний та перспективний плани атестації керівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва. 
 2 грудня 2014 року відбулося засідання Ради директорів І-ІІ рівнів акредитації щодо проведення ЗНО. 
Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік:  
1. Розвиток міжнародного та регіонального партнерства у сфері освіти. 
2. Формування інноваційної та наукової політики у сфері освіти відповідно до стратегії розвитку столичного регіону. 
3. Забезпечення розвитку вищої освіти на регіональному рівні, координація діяльності вищих навчальних закладів. 
4. Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. 
      

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  
№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 Участь у засіданні Ради ректорів Київського вузівського 

центру, визначення напрямків співробітництва на 2015 р.  
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 20 Павленко О.П. 

2 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця 
 

 

Міщенко Ю.В. 
 

Лютий 
3 Прийом делегації вчителів німецької мови з м. Мюнхен 

(ФРН) у м. Києві 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

14-21  Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

4 Проведення установчого семінару з представниками 
Європейської комісії щодо створення та діяльності 
євроклубів  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 
 

5 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Міщенко Ю.В. 
 

Березень 
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6 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.» 
 

5 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 
 

7 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.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Наконечна Н.В. 
(Університет економіки 
та права «Крок») 

8 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Міщенко Ю.В. 
 

Квітень 
9 Організація та проведення ХІІ Міжнародного конкурсу-

фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті» під гаслом 
«Київський форум дружби: Україна-Світ» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

16 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

10 Прийом делегації освітян м. Мінськ (Білорусь) у м. Києві Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

11 Проведення Фестивалю громадських ініціатив столичних 
шкіл – учасників проектів ПАШ ЮНЕСКО та ГАШ 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

 
 До 30 

Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В., 
Донська Л.В. (гімназія 
№ 30 «ЕкоНад») 

12 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця  Міщенко Ю.В. 
 

Травень 
13 Організація та проведення науково-методичного семінару 

«Діяльність осередків дружби та євро клубів, як приклад 
успішно реалізованих ініціатив» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

14 Урочисті збори з нагоди Дня науки. Нагородження кращих 
науковців та науково-педагогічних працівників міста Києва   

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

19 Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 
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15 Участь у заходах, присвячених Дню Європи. Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

16 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця  Міщенко Ю.В. 
 

Червень 
17 Прийом делегації освітян м. Варшава (Польща) у м. Києві Міська цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 
До 20 Павленко О.П., 

Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

18 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця  Міщенко Ю.В. 
 

Серпень 
19 Проведення наради-семінару зі спеціалістами  управлінь 

освіти районних у місті Києві державних адміністрацій щодо  
розширення партнерських стосунків у сфері освіти на 2015-
2016 навчальний рік  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 
 

20 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця  Міщенко Ю.В. 
 

Вересень 
21 Проведення Конгресу Юних Послів Миру, приуроченого до 

Міжнародного дня миру 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 20 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Федунова Т.М. (сщ  
№ 85) 

22 Організація відрядження делегації освітян м. Києва до м. 
Стамбул (Туреччина)  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 

23 Реалізація спільного проекту з Національним ботанічним 
садом імені академіка О.Фоміна «Чисте довкілля. Зелена 
лабораторія міста» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.»  

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Іваненко Р.В. (УМЛ 
імені О.О. Богомольця) 

24 Організація та проведення засідання Київської міської Постанова КМУ від 07.08.2007  Протягом місяця  Міщенко Ю.В. 
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регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

№ 1019   

Жовтень 
25 Відрядження делегації вчителів німецької мови 

спеціалізованих шкіл м. Києва до м. Мюнхен (ФРН) 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

26 Проведення міжнародного семінару для вчителів з 
української діаспори «Освітні діалоги та українознавчі 
студії» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

27 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця  Міщенко Ю.В. 
 

Листопад 
28 Урочисте засідання Студентської ради м. Києва з нагоди Дня 

студента 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В., 
Гладун Н.В. 

29 Організація та проведення ІV Міської конференції 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО, приуроченої  до 
Міжнародного дня толерантності 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

30 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019   

Протягом місяця  Міщенко Ю.В. 
 

Грудень 
31 Підведення підсумків регіонального проекту «Крок 

назустріч - 2» 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Наконечна Н.В. 
(Університет економіки 
та права «Крок») 

32 Організація та проведення засідання Київської міської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів 

Постанова КМУ від 07.08.2007  
№ 1019   

Протягом місяця  Міщенко Ю.В. 
 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 Узагальнення інформації про інтеграцію в українське 

суспільство ромської національної меншини  
Розпорядження КМУ від 
11.09.2013 № 701-р  

До 28 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 

2 Узагальнення інформації про міжнародне партнерство 
загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 

3 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Лютий 
4 Участь у засіданні комісії з відбору та висування кандидатів 

від міста 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 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2007 № 1333  

До 20 Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

5 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Березень 
6 Забезпечення участі у семінарі для директорів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва з питань 
організації та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2015 році 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В.,  
Гладун Н.В. 

7 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Квітень 
8 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 Павленко О.П., 
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9 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Травень 
10 Підготовка документів для нагородження кращих науковців 

та науково-педагогічних працівників м. Києва з нагоди 
відзначення Дня науки   

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

11 Участь у заходах, присвячених Дню науки Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

12 Узагальнення інформації щодо відзначення Дня Європи у 
місті Києві  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 

13 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Червень 
14 Підготовка документального супроводу засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

15Липень 
15 Забезпечення діяльності Київського регіонального штабу 

„Вступна кампанія -2015” 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Серпень 
16 Підготовка зведеної таблиці заходів, які проводять у 2015-

2016 н.р. вищі навчальні заклади із залученням 
старшокласників 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Павленко О.П., 
Гладун Н.В. 

17 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.» 
 

До 30 Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 
 

18 Участь у засіданні Ради ректорів Київського вузівського 
центру. Обговорення питання готовності ВНЗ до нового 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

До 30 Павленко О.П. 
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навчального року та опалювального сезону  
19 Підготовка документального супроводу засідання Київської 

міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Вересень 
20 Організація проведення Днів європейської спадщини у 

навчальних закладах м. Києва  
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

Протягом місяця Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 
 

21 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 Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

22 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Жовтень 
23 Організація та участь у заходах до Міжнародного дня ООН Міська цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 
Протягом місяця Павленко О.П., 

Клименко Л.Ф. 
24 Участь у нарах-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 Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

25 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Листопад 
26 Організація та участь у заходах до Європейського тижня 

демократії 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 

27 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Грудень 
28  Погодження пропозицій вищих навчальних закладів І-ІV Лист МОНУ від 17.11.2014 № 1/9- Протягом місяця Павленко О.П., 
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рівнів акредитації м. Києва щодо обсягів прийому та 
випуску  

 

599  Міщенко Ю.В. 

29  Складання звіту про роботу відділу за 2015 рік Положення про відділ науки, 
міжнародних та регіональних 
зв’язків  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Міщенко Ю.В., 
Гладун Н.В. 

30  Складання плану роботи відділу на 2016 рік Положення про відділ науки, 
міжнародних та регіональних 
зв’язків  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Міщенко Ю.В., 
Гладун Н.В. 

31 Підготовка документального супроводу засідання Київської 
міської регіональної експертної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів  

Постанова КМУ від 08.08.2007  
№ 1019  

Протягом місяця Павленко О.П., 
Міщенко Ю.В. 

Протягом року 
1 Забезпечення реалізації проекту «Київ – Українська 

Діаспора: крок назустріч» 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

2 Забезпечення реалізації проекту «Шкільні євроклуби: 
створення та перспективи розвитку» 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф., 
Гладун Н.В. 

3 Забезпечення реалізації соціальних проектів для молоді Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Павленко О.П., 
Гладун Н.В. 

4 Забезпечення виконання Державної програми співпраці із 
закордонними українцями на період до 2015 року                    

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Павленко О.П., 
Гладун Н.В. 

5 Забезпечення виконання Плану заходів щодо інтеграції 
мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Павленко О.П., 
Гладун Н.В. 

6 Участь у засіданнях  Ради ректорів Київського вузівського 
центру 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Павленко О.П. 
 

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 Павленко О.П. 
 

8 Проведення нарад з відповідальними за міжнародне 
співробітництво управлінь освіти районних в місті Києві 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Павленко О.П., 
Клименко Л.Ф. 
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державних адміністрацій 
9 Опрацювання матеріалів щодо виїзду дітей за кордон Міська цільова програма «Освіта 

Києва. 2011-2015 рр.» 
Протягом року Павленко О.П., 

Клименко Л.Ф. 
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 Павленко О.П., 
Гладун Н.В. 

11 Збір та узагальнення інформації щодо діяльності вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації м. Києва 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Павленко О.П.,  
Гладун Н.В. 
 

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 Павленко О.П., 
Гладун Н.В. 

 
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Аналіз роботи за 2014 рік 

• Загальна кількість персональних комп’ютерів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва становить 12681. 
• Для організації доступу школярів до освітніх  інформаційних ресурсів мережі Інтернет 422 школи підключено до швидкісного Інтернету 

(більше 2мб/с). З 14217 навчальних аудиторій у закладах освіти підключено до швидкісного  Інтернету 2484 (17%). Загальна кількість 
навчальних комп’ютерних комплексів  – 834 з них кількість НКК, які мають швидкісний доступ до мережі Інтернет, – 652 (78%). 

• Здійснюється поетапне впровадження електронного документообігу в усіх навчальних закладах комунальної форми власності. Загальна 
кількість адміністративних приміщень у закладах освіти становить 2303, з них кількість адміністративних приміщень, які мають 
швидкісний доступ до мережі Інтернет, – 1715. 

• Створюються у навчальних закладах локальні Wi-Fi мережі, так вже функціонує у навчальних закладах точок доступу до бездротової 
мережі Wi-Fi – 1344. 

• На виконання Програми «Освіта Києва 2011-2015рр.» з метою забезпечення впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації вчителів у сфері 
використання інформаційно-комунікаційних технологій 
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• Розпочато створення електронної системи розрахунку «Харчування у ДНЗ», з цією метою передбачено придбання 491 комп’ютера для 
дошкільних навчальних закладів. 

• З метою створення єдиного електронного документообігу у системі освіти м. Києва розпочато впровадження електронної системи «Аскод» 
у всіх закладах освіти комунальної форми власності. 

• З метою оновлення морально та технічно застарілої комп’ютерної техніки у загальноосвітніх освітніх навчальних закладах  передбачено 
закупівлю 30 навчальних комп’ютерних комплексів з конфігурацією 10+1. 

• Створено систему електронного обліку комп’ютерної техніки у загальноосвітніх навчальних закладах. 
• З метою забезпечення прозорості фінансування створюється система веб-ресурс «Освітня карта міста Києва». 

 
Пріоритетний напрямок роботи на 2015 рік: 

1. Забезпечення впровадження та підтримки процесів формування технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста; 
 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  
№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

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 
 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

Лютий 
2 Нарада щодо удосконалення функціонування електронної 

системи запису дітей до дошкільних навчальних закладів 
планується розглянути під час робочої наради у Київській 
міській державній адміністрації 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

протягом місяця 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

Березень 
3 Нарада щодо запровадження єдиного електронного 

документообігу «Аскод» у закладах освіти комунальної 
форми власності  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

протягом місяця 
 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

Травень 
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4 Міжнародний фестиваль «Прес весна на Дніпрових хвиля» Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

протягом місяця 
 

Челомбітько В.Ю. 

Кравчук М.В. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Протягом року 
1 Комп'ютеризація навчально-виховного процесу, 

управлінської діяльності та методичної роботи закладів та 
установ освіти міста 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

2 Забезпечення комп'ютерними програмами закладів та 
установ освіти 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

3 Створення системи технічного обслуговування програмно-
апаратних засобів  навчання 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

4 Побудова телекомунікаційної інфраструктури навчальних 
закладів 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

5 Надання закладам освіти швидкісного доступу до мережі 
Інтернет 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

6 Забезпечення інформаційної безпеки освітніх ресурсів та 
даних, фільтрації несумісного з навчальним процесом  
контенту 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

7 Створення центрів інформаційної та науково-методичної 
підтримки використання ІКТ в навчально-виховному 
процесі 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

8 Створення системи веб-сайтів закладів та установ освіти Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року 
 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П.  

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 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П.  
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10 Розвиток системи дистанційної підтримки навчання дітей з 
особливими потребами  та дітей, які перебувають на 
довготривалому лікуванні 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П.  

11 Розгляд  листів, скарг, звернень громадян,  депутатських 
запитів,  робота з нормативними документами 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П.  

12 Розвиток співробітництва з партнерами –  компаніями 
Майкрософт, Інтел, Тріолан та ін. 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П.  

13 Підтримка запровадження єдиного електронного 
документообігу «Аскод» у закладах освіти комунальної 
форми власності 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом року 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

Січень 
14 Перевірка встановлення комп’ютерної техніки у навчальних 

закладах закупленої у 2014 році 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

15 Впровадження електронної системи розрахунку харчування 
у ДНЗ 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

16 Технічна підтримка і вдосконалення програми запису у ДНЗ 
«Е-запис» 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Матяш Д.О., 
Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

17 Проведення навчальних тренінгів користуванню у ДНЗ 
м. Києва електронною програмою організації харчування у 
дошкільних навчальних закладах «Е-харчування». 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
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18 Організація розробки системи електронних програм  обліку 
матеріально-технічної бази ДНЗ «Е-технологічна картка»   
січень-березень  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

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.» 
 Протоколу про наміри щодо 
співпраці між Департаментом 
освіти і науки, молоді та спорту та 
ТОВ «СНД» (компанія «Тріолан» 
від 31.10.2013 р. 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

20 Створення робочої групи з питань розробки та 
впровадження електронного навчального контенту у 
навчальних закладах столиці 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
Наказ МОН  від 01.04.11  №302  

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
 Дзюба А.М.  

Лютий 
21 Круглий стіл з директорами навчальних закладів з 

поглибленим вивченням ІКТ «Інформаційно-комунікаційні 
технології в управлінській діяльності» 

Постанова КМУ від 13.04.2011 
№494 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М.  

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 Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

23 Засідання робочої групи з розробки методичних 
рекомендацій щодо створення районних Центрів ІКТ-
компетентностей вчителів на базі навчальних закладів 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М.  

24 Проведення у рамках 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 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
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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  Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

26 Систематизація існуючого електронного навчального 
контенту 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
Наказ МОН  від 01.04.11  № 302  

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П. 

Березень 
27 Організація тренінгів для навчальних закладів «Офіційний 

шкільний веб-сайт» 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П. 

28 Організація циклу тренінгів для директорів «ІК-
компетентність керівника дошкільного закладу».  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

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 Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

30 Разом з КУБГ розробити Положення про сертифікацію 
вчителів початкової школи з ІКТ-компетентностей 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

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 Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П. 

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 Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П. 

33 Засідання робочої групи з розробки методичних 
рекомендацій щодо створення районних Центрів ІКТ-
компетентностей вчителів на базі навчальних закладів 

Постанова КМУ від 13.04.2011 
№494  

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

34 Удосконалення інтерактивної веб-сторінки «Освіта Києва в Міська цільова програма «Освіта Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
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цифрах» Києва. 2011-2015 рр.» Дзюба А.М. 
Травень 

35 Розробка спільно з  КУБГ критеріїв сформованості ІКТ-
компететностей директорів ЗНЗ 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Войцехівський М.Ф., 
Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

36 Проведення фестивалю «Прес-весна на Дніпрових схилах»  Протягом місяця Кравчук М.В. 
Червень 

37 Завершення  реалізації проекту «Інформаційна-аналітична 
система» моніторингу освіти м. Києва в повному обсязі з 
впровадженням її повної версії в 4 районах (Дніпровському, 
Оболонському, Подільському, Святошинському) - 189 ЗНЗ  

Постанови КМУ від 28.10.2004 
№ 1453, від 13.07.2011 № 752,  від 
13.04.2011 №494 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

Липень 
38 Проведення комплексу організаційних заходів для 

забезпечення підключення  навчальних закладів до 
шкільного інформаційного простору з використанням 
хмарного сервісу office 365  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 

Серпень 
39 Розробка інформаційного ресурсу для роз’яснення батькам 

необхідності формування у учнів молодших навчальних 
класів ІКТ-компететностей 
 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М. 
 

40 Проведення наради-семінару зі спеціалістами РУО, 
відповідальними за інформатизацію з питань планування 
роботи на 2014-2015 навчальний рік. 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П. 

41 Сприяння організації та проведенню серпневої конференції 
вчителів інформатики міста. 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця 
 

Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П., 
Кравчук М.В. 

Вересень 
42 Підготовка інформації про інформатизацію загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
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43 Сприяння функціонуванню інформаційно-аналітичної 
системи моніторингу освіти м. Києва. 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 

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 Дзюба А.М. 
Плєвако К.П. 

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 Войцехівський М.Ф. 
Баглай Ю.Г., 
 Дзюба А.М. 

46 Сприяння поновленню в мережі Інтернет інформаційного 
відео- та фото-архіву Департаменту  

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Дзюба А.М. 
Плєвако К.П. 

Грудень 
47 Популяризація та поширення педагогічного досвіду, 

набутого в результаті впровадження електронного 
навчального контенту 

Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
Наказ МОН  від 01.04.11  № 302 

Протягом місяця Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П., 
Кравчук М.В. 

48 Підготовка звіту роботи за 2015 рік Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П., 
Кравчук М.В. 

49 Підготовка плану роботи на 2016 рік Міська цільова програма «Освіта 
Києва. 2011-2015 рр.» 
 

До 20 Баглай Ю.Г., 
Дзюба А.М., 
Плєвако К.П., 
Кравчук М.В. 

 
ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Пріоритетні напрямки діяльності на 2015 рік:  

1. Забезпечення правового супроводу діяльності Департаменту освіти і науки,  молоді та спорту. 
2. Здійснення нормотворчої діяльності. 
3.  Представництво інтересів  Департаменту освіти і науки,  молоді та спорту та, за відповідним дорученням,  інтересів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради в судах усіх рівнів. 
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4. Надання інформаційно-правової допомоги підпорядкованим управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій з 
питань, визначених Положенням про Департамент освіти і науки,  молоді та спорту. 

 
 Загальноміські заходи (наскрізний) 

№ Назва заходу На виконання якого 
нормативно-правового акта 

проводиться 

Термін Відповідальний 

1  Прийом представників суб’єктів господарювання з 
питань ліцензування освітньої діяльності 

Закон України “Про 
ліцензування певних видів 
господарської діяльності” 

протягом року Лендел Л.П. 

2  Прийом від уповноважених представників дозвільного 
центру документів на  здійснення ліцензування освітньої 
діяльності  

Закон України “Про 
ліцензування певних видів 
господарської діяльності” 

протягом року Лендел Л.П. 

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 Лендел Л.П. 
 

4  Здійснення правової експертизи проектів розпоряджень 
КМДА, рішень КМР підготовлених ДОНМС 

Посадові інструкції 
Працівників відділу 
 

протягом року Біба Л.М., 
Мордалевич І.І. 
 

5  Підготовка та подача звітів про видані Департаментом 
освіти і науки, молоді та спорту накази  

Посадова інструкція 
Працівника відділу 
 

Щомісяця до 05 
числа наступного 

за звітним 

Біба Л.М., 
Мордалевич І.І 

6  Забезпечення нормотворчої діяльності та законодавчої 
ініціативи в межах передбаченого КМДА планом 

План законодавчої ініціативи  
на 2015 рік   

протягом року Мордалевич І.І. 

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 Лендел Л.П. 

8  Участь у перевірках суб’єктів господарювання, які 
надали документи на отримання ліцензії  на право 
здійснення  освітньої діяльності на спроможність та 

Посадова інструкція 
Працівника відділу 
 

протягом року Лендел Л.П. 
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готовність здійснення діяльності 
9  Забезпечення представництва ДОНМС (КМР та КМДА 

за потреби) у судах 
Посадові інструкції 
Працівників відділу 

протягом року Лендєл Л.П., 
Мордалевич І.І., 
Солдатченко А.О. 

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 Біба Л.М., 
Мордалевич І.І., 
Солдатченко А.О., 
Трофименко В.М. 

11  Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, 
ревізій, інвентаризацій 

План роботи ДОНМС протягом року Біба Л.М., 
Лендел Л.П., 
Мордалевич І.І., 
Солдатченко А.О., 
Трофименко В.М. 

12  Здійснювати правову експертизу проектів договорів 
ДОНМС (за потреби) 

План роботи ДОНМС протягом року Біба Л.М.  

13  Організація та проведення спільних нарад з юристами 
управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій наради 

План роботи ДОНМС щомісячно 
протягом року 

Біба Л.М., 
Лендєл Л.П., 
Мордалевич І.І., 
Солдатченко А.О. 

14  Методична підтримка та опрацювання документів з 
питань оренди приміщень навчальних закладів 
комунальної власності територіальної громади м.Києва 

План роботи ДОНМС протягом року Трофименко В.М. 

 
 Загальноміські заходи (щомісячно) 

№ Назва заходу На виконання якого 
нормативно-правового 

акта проводиться 

Термін Відповідальний 

Січень 
1  Підготувати та подати звіт про представництво інтересів 

КМР у судах 
Положення  
про відділ 

05 Мордалевич І.І. 

2  Скласти графік відпусток працівників відділу Закон  України "Про 
відпустки" 

15 Біба Л.М. 
 

94 
 



3  Узагальнити роботу відділу правового забезпечення за 
2014 рік 

План роботи ДОНМС 30 Біба Л.М., 
Лендєл Л.П., 
Мордалевич І.І., 
Трофименко В.М. 

4  Правова експертиза положень структурних підрозділів 
ДОНМС (в разі перейменування в ДОН) 

Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 
Мордалевич І.І. 

Лютий 
5 Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із 

перейменуванням ДОНМС в ДОН 
Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 

Мордалевич І.І. 

6 Підготовка та участь у колегії Департаменту з питань 
правового забезпечення 

План роботи ДОНМС Протягом місяця Біба Л.М., 
Лендєл Л.П., 
Мордалевич І.І., 
Трофименко В.М. 

7 Провести систематизацію нормативно-правових актів 
ГУОН за 2014 рік 

Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 
Мордалевич І.І. 

8 Правова експертиза положень структурних підрозділів 
ДОНМС (в разі перейменування в ДОН) 

Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 
Мордалевич І.І. 

Березень 
8 Здійснити перегляд положень про відділи ДОН  (в разі 

перейменування в ДОН) 
Положення про відділ 31 Біба Л.М., 

Мордалевич І.І., 
Солдатченко А.О. 

Квітень 
9 Підготувати та подати звіт про представництво інтересів 

КМР у судах 
Положення про відділ 07 Мордалевич І.І. 

Травень 
10 Здійснити перегляд та погодження змін до посадових 

інструкцій  (в разі перейменування в ДОН) 
Положення  
про відділ 

30 Біба Л.М., 
Мордалевич І.І. 

Липень 
11 Підготувати та подати звіт про представництво інтересів 

КМР 
Положення про відділ 05 Мордалевич І.І. 

 
Жовтень 
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12 Проведення перевірки управління освіти Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації з питань 
правової роботи 

Положення про відділ Протягом місяця Біба Л.М., 
Лендєл Л.П., 
Мордалевич І.І., 
Трофименко В.М. 

Листопад 
13 Підготувати та подати звіт про представництво інтересів 

КМР 
Положення про відділ 05 Мордалевич І.І. 

 
Грудень 

14 Підготувати звіт про роботу відділу правового 
забезпечення за 2015 рік 

План роботи  30 Біба Л.М., 
Лендєл Л.П., 
Мордалевич І.І., 
Трофименко В.М. 

15 Підготувати план роботи відділу правового забезпечення 
на 2016 рік 

План роботи  30 Біба Л.М., 
Лендєл Л.П., 
Мордалевич І.І., 
Трофименко В.М. 

 
СЕКТОР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Аналіз роботи за   2014 рік 

В освітній галузі міста Києва працюють  36 735  педагогічних працівників: 
- у загальноосвітніх навчальних закладах – 22581; 
- у дошкільних навчальних закладах -  10157; 
- у позашкільних навчальних закладах -  2120;  
- у професійно-технічних навчальних  закладах – 1877. 

Станом на 01 вересня 2014 року у навчальних закладах міста Києва працюють 1042 молодих фахівців, зокрема працевлаштованих : 
- у 2011 році – 352;  
- у 2012 році – 325; 
- у 2013 році – 271; 
- у 2014 році – 94 молодих спеціалісти. 
Директорський корпус столичних навчальних закладів нараховує 1058 керівників:  

- директорів загальноосвітніх навчальних закладів – 465; 
- директорів дошкільних навчальних закладів – 494; 
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- директорів позашкільних навчальних закладів – 61; 
- директорів професійно-технічних навчальних закладів – 28; 
- директорів навчальних закладів  комунальної власності територіальної громади міста Києва – 10. 

  У 2014 році Департаментом освіти і науки, молоді та спорту продовжено (укладено) контракти з 227 керівниками навчальних закладів. 
      Кадровий потенціал є найвагомішою складовою ресурсного забезпечення системи освіти. Освітній та кваліфікаційний рівень педагогів м. Києва 
традиційно є одним з найвищих в Україні.  Щороку спостерігається стабільна тенденція до збільшення кількості вчителів вищої кваліфікаційної 
категорії. Останній навчальний рік засвідчив зростання кваліфікаційного рівня фахової майстерності педагогічних працівників  у середньому на 2%. 
Аналізуючи цей показник, зазначаємо, що у місті Києві 65% вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію. 
       Залишається актуальним питання вікового складу педагогічних кадрів. 20,6 % від загальної чисельності – педагоги пенсійного віку. 
Є тенденція зменшення категорії пенсіонерів-учителів у більшості районів, окрім Шевченківського, Печерського і Дніпровського.  
Серед керівників навчальних закладів -  86% – жінки,  26%   керівників пенсійного віку.    Середній вік керівника навчального закладу – 45 років.    
      З кожним роком відбувається омолодження кадрового складу педагогічних працівників за рахунок молодих спеціалістів.  
     Стабільним залишається показник плинності педагогічних кадрів : 

11, 8% - у 2011 році; 11,6% - у 2012 році; 11,9 % - у 2013 році; 12% - у 2014 році. 
          Питання забезпечення  навчальних закладів кваліфікованими педагогічними кадрами до нового навчального року вирішується за рахунок 
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.  Найбільшим попитом у 
навчальних закладах столиці користуються фахівці зі спеціальностей: початкове навчання, вихователі дошкільних навчальних закладів. 
         Відповідно до наказу  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 17 жовтня 2014 року № 966к одноразова адресна грошова допомога 
виплачена 62 випускникам Київського університету імені Бориса Грінченка 2014 року, які навчалися за денною формою за напрямами 
(спеціальностями) педагогічного профілю за рахунок коштів місцевого бюджету, направлені на роботу у загальноосвітні навчальні заклади та 
уклали Договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк  не менш ніж на три роки. 

 Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту» та з метою активізації професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання 
цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету 
вчительської праці у квітні місяці 2014 року відбулися засідання атестаційних комісій ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з атестації педагогічних працівників професійно-технічних 
та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,  методистів районних науково-методичних центрів, працівників психологічної служби,   
педагогічних працівників навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва, керівників дошкільних, загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів. 

 Рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) атестовано 926 педагогічних працівників столиці:  

• 156 керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 
• 131 керівників дошкільних навчальних закладів; 
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• 194 педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; 
• 387 педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

58 педагогічних працівників навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва та методистів науково-
методичних центрів управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.   

З метою стимулювання працівників освітньої галузі міста Києва, які внесли вагомий особистий вклад у розвиток столичної освіти, досягли 
значних успіхів у педагогічній, науково-педагогічній або управлінській  діяльності заохочуються до відзначення державними нагородами та 
відомчими нагородами Міністерства освіти і науки України, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
та  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Так, у 
2013-2014 н.р. році було відзначено 1167 педагогічних працівників міста Києва. 
 

Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік:  
1. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту. 
2. Забезпечення навчальних закладів міста Києва педагогічними кадрами. 
3. Підвищення ролі кадрової служби ДОНМС та районних управлінь освіти.  
4. Організація роботи,   спрямованої   на   забезпечення  державної політики в галузі освіти, захисті законних інтересів 
               Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 
5. Працевлаштування та адаптація молодих фахівців-педагогів в навчальних закладах міста. 

 
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

 
№ 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акта 

проводиться 

 
Термін  

 
Відповідальний  

1  Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти Положення про ДОНМС  Лютий  Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 
 

2  Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти  Положення про ДОНМС  Квітень Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 
 

3  Тематичний семінар-практикум з кадровими службами 
районних управлінь освіти  

Положення про ДОНМС  Червень Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 

4 Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти та 
педагогічних вищих навчальних закладів з питань 

Положення про ДОНМС  18.08-23.08 Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
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розподілу молодих спеціалістів  Федина Т.М. 
 

5 Засідання комісії ДОНМС по розподілу житлової площі 
для педагогічних працівників міста  

Положення про ДОНМС  Вересень Біба Л.М., 
 Юрченко С.П. 

6 Тематичний семінар-практикум з кадровими службами 
районних управлінь освіти 

Положення про ДОНМС  Жовтень Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 
 

7 Нарада працівників кадрових служб управлінь освіти Положення про ДОНМС  Листопад Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 
 

8 Підсумкова нарада працівників кадрових служб управлінь 
освіти  

Положення про ДОНМС  Грудень Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 
 

 
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 Юрченко С.П. 

2  Підготувати проект наказу про обчислення стажу 
державної служби працівників ДОНМС 

Закон України "Про державну 
службу" 

До 10 
 

Юрченко С.П. 

3  Скласти графік відпусток працівників ДОНМС Закон  України "Про 
відпустки" 

До 15 
 

Юрченко С.П. 

4  Узагальнити інформацію про ювілейні дати навчальних 
закладів та ювілеї видатних педагогічних працівників 

Указ Президента України від 
02.12.1995 року  № 1116/95 

До 16 Федина Т.М. 

5  Проаналізувати змінюваність керівних кадрів 
загальноосвітніх навчальних закладів за 2014 рік 

Положення про ДОНМС  До 25 
 

Юрченко С.П., 
 Федина Т.М. 

99 
 



6  Підготувати нагородні матеріали з нагоди святкування 8 
Березня 

Положення про ДОНМС  До 25 Федина Т.М. 

Лютий 
7 Підготувати і направити до педагогічних вищих 

навчальних закладів замовлення на молодих спеціалістів 
для навчальних закладів міста  Києва 

Угоди про співпрацю  між 
педагогічними  ВНЗ  та 
ДОНМС про підготовку 
фахівців для навчальних 
закладів міста  Києва 

До 22 Юрченко С.П. 

8 Узагальнення матеріалів щорічної оцінки виконання 
державними службовцями покладених на них обов’язків 
та завдань та підготовка звіту до управління кадрової 
роботи на нагород КМДА 

Постанова КМУ від 28.12.2000 
 № 1922 

До 29 Юрченко С.П. 

Березень 
9 Підготовка атестаційних матеріалів до засідання міської 

атестаційної комісії з атестації керівників навчальних 
закладів та педагогічних працівників міста у 2014-2015 н.р 

Типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників України  
Наказ від 25.09.2013 № 914 к 

Протягом місяця Біба Л.М., 
Федина Т.М. 

10 Підготовка кадрової статистичної звітності в КМДА Положення про ДОНМС 
КМДА 

Протягом місяця Юрченко С.П. 

11 Оформлення декларацій держслужбовців про доходи, 
зобов’язання фінансового характеру та майновий стан  за 
2014 рік 

Закон України "Про державну 
службу" 

До 31 Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П. 

Квітень 
12 Засідання міської атестаційної комісії з атестації 

керівників навчальних закладів та педагогічних 
працівників міста у 2014-2015 н.р 

Типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників України  
Наказ від 25.09.2013 № 914 к 

До 25  Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Федина Т.М. 

     13 Підготувати наказ про підсумки атестації  педагогічних 
працівників міста в 2014-2015 н.р. 

Положення про ДОНМС  До 28 Біба Л.М., 
Федина Т.М. 
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     14 Підготувати відповідні документи та взяти участь у роботі 
державних комісій вищих навчальних закладів І-ІУ  рівнів 
акредитації з питань розподілу молодих спеціалістів  

Угоди між ДОНМС та 
столичними педагогічними 

вузами про підготовку 
фахівців для ЗНЗ м. Києва 

Протягом місяця Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 

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 Федина Т.М. 

   16 Підготувати матеріали по комплектуванню 
загальноосвітніх навчальних закладів керівними кадрами 
(п-2) 

Ст.  20  Закону України "Про 
освіту" 

До 30 Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 

17 Здійснити перегляд та внести відповідні зміни до 
посадових інструкцій. 

Положення про 
сектор кадрового забезпечення 

До 30 Федина Т.М., 
Юрченко С.П. 

Червень 
   18 Провести заходи щодо планового заміщення  директорів 

ЗНЗ 
Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П. 

   19 Підготувати узагальнену інформацію про атестацію 
педагогічних працівників міста 

Положення про ДОНМС  До 15 Федина Т.М. 

   20 Узагальнити матеріали по направленню випускників ВНЗ 
за результатами розподілу  

Положення про ДОНМС  До 30 Федина Т.М. 

   21 Підготовка кадрової статистичної звітності до КМДА Положення про ДОНМС  Протягом місяця Юрченко С.П. 
Липень 

   22 Здійснювати контроль  за комплектуванням навчальних 
закладів міста  педагогічними і керівними кадрами  

ст. 54  Закону України "Про 
освіту" 

Протягом місяця Біба Л.М., 
Юрченко С.П. 
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23 Підготувати матеріали щодо нагородження до Дня 
працівників освіти 

Положення про ДОНМС  Протягом місяця Федина Т.М. 

Серпень 
24 Підготувати звіт про  прибуття випускників вищих 

навчальних закладів до місця направлення 
на роботу у навчальні заклади м. Києва 

Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 
рр.» 

До 19 Ліпін М.Ю., 
Федина Т.М. 

25 Забезпечити працевлаштування молодих спеціалістів у 
навчальні заклади міста  

Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 

26 Здійснювати контроль  за комплектуванням навчальних 
закладів міста  педагогічними і керівними кадрами  

ст. 54  Закону України "Про 
освіту" 
Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П. 
 

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 Федина Т.М. 

28 Уточнення контрольних списків педагогічних працівників 
міста Києва, які потребують поліпшення житлових умов 

Положення про ДОНМС  Протягом місяця Юрченко С.П. 

Вересень 
29 Здійснити заходи щодо чергової атестації педагогічних 

працівників у 2015-2016 н.р. 
Типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників України 

До 10 Біба Л.М., 
Федина Т.М. 

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 Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П. 

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 Федина Т.М. 

32 Продовжити роботу з впровадження в навчальних 
закладах міста педагогічного наставництва 

Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 

33 Підготовка кадрової статистичної звітності до  КМДА Положення про ДОНМС  Протягом місяця Юрченко С.П. 
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34 Узагальнення інформації щодо укладання тристоронніх 
угод про працевлаштування випускників педагогічних 
вищих навчальних закладів у 2015 році у навчальні 
заклади м.Києва 

Наказ МОНУ  Протягом місяця Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 

Жовтень 
35 Підготувати інформацію про якісний склад педагогічних 

працівників  
Положення про ДОНМС  До 30 Юрченко С.П., 

Федина Т.М. 

36 Узагальнити матеріали про проведення атестації 
педагогічних працівників у 2015-2016 н.р. 

Типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників України 

11 – 27 Біба Л.М., 
Федина Т.М. 

37 Засідання школи молодих керівників навчальних закладів 
міста Києва 

Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П. 

38 Підготовка нагородних матеріалів   педагогічних 
працівників м. Києва за підсумками року  

Положення про ДОНМС   Протягом місяця Федина Т.М. 

Листопад 
39 Сформувати кадровий резерв на 2016 рік для державної 

служби на посаду директора та заступників директора 
ДОНМС  

Закон України "Про державну 
службу" 

До 20 Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П. 

40 Перевірка роботи  районних Шкіл молодого вчителя  Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 

Грудень 
      41 Підготувати  інформацію про стан кадрової роботи  за 

2015 рік  та відповідні статистичні форми для КМДА  
Доручення Президента 
України та Головного 
управління держслужби 

До 15 Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П. 

       42 Узагальнення інформації про нагородження педагогічних 
працівників за підсумками 2015 року  

Положення про ДОНМС  До 15 Федина Т.М. 

       43 Скласти проект плану роботи сектору кадрового 
забезпечення на 2016 рік 

Положення про ДОНМС  До 25 Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 
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       44 Підготовка звіту Про стан виконання Програми  «Освіта 
Києва 2011-2015 роки»  

Міська цільова програма 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» 

Протягом місяця Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
Федина Т.М. 

       45 Сформувати кадровий резерв на заміщення посад 
державних службовців ДОНМС на 2016 рік  

Закон України "Про державну 
службу" 

До 20 Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П. 

 
ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 
Протягом 2014 року розглянуто 298 письмових звернень громадян, що на 151 звернення більше порівняно з 2013 роком.  
Кількість звернень за місцем розташування навчальних закладів у розрізі районів розподіляється так: 

• Голосіївський – 20 (за 2013 рік – 19); 
• Дарницький – 33 (за 2013 рік - 13); 
• Деснянський – 27 (проти - 25); 
• Дніпровський – 40 (проти - 12); 
• Оболонський - 18 (проти - 28); 
• Печерський – 23 (проти - 8); 
• Подільський – 17 (проти - 7);  
• Святошинський – 32 (проти - 12); 
• Солом‘янський – 35 (проти – 9); 
• Шевченківський – 49 (проти – 11 за 2013 рік); 
• Міські заклади – 4 (проти - 3). 

Порівняно з 2013 роком майже у чотири рази зросла кількість звернень громадян стосовно функціонування навчальних закладів 
Солом’янського та Шевченківського районів, майже втричі – Печерського, Святошинського, Дніпровського, Дарницького районів, більш як вдвічі – 
Подільського району.  

Громадяни у своїх зверненнях найчастіше порушували наступні питання: 

• конфлікт між педагогами та батьками дітей через упереджене ставлення учителів до учнів, неетичне ставлення учителів і вихователів до дітей та 
їх батьків; 

• порушення чинного законодавства в частині дотримання рівності прав громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти (грошові 
побори); 

• порушення порядку прийому дітей та учнів до спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, комплектування класів, відмова батькам у влаштуванні 
дітей до дошкільних закладів; 
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• порушення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу; 
• незадовільна організація навчально-виховного процесу, низький рівень викладання окремих предметів у навчальних закладах. 

Значну частку листів становили звернення від громадян, переміщених із зони АТО, в котрих порушувались питання щодо влаштування їхніх 
дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Всі такі питання з урахуванням побажань громадян вирішено позитивно та в стислі терміни 
(ШДС «Верес» Деснянського району, ДНЗ  № 567, ЗНЗ №№ 40, 50, 96, 131 Святошинського, №№ 10, 191 Солом’янського районів, Слов’янська гімназія 
Дарницького району). 

Порівняно з 2013 роком втричі зросла кількість звернень від педагогічних працівників навчальних закладів міста (2014 рік – 48, 2013 рік – 16). 
Основною причиною таких звернень залишається порушення чинного законодавства в частині дотримання вимог трудового законодавства: звільнення з 
роботи, оголошення дисциплінарного стягнення, преміювання, атестація, встановлення педагогічного навантаження. 

За результатами розгляду звернень громадян, у ході яких підтвердились факти серйозних порушень у роботі та суттєві недоліки в організації 
навчально-виховного процесу, незадовільну роботу щодо збереження життя і здоров’я дітей, невчасне реагування на звернення батьків, що є причиною 
конфліктів з ними, окремим керівникам навчальних закладів та педагогічним працівникам оголошено догани (всього 21 особа). 

Крім того проведено перевірку організації роботи із зверненнями громадян та дотримання вимог нормативно-правових актів, що 
регламентують роботу зі зверненнями в управліннях освіти Голосіївської, Деснянської, Печерського та Солом’янської районних в місті Києві 
державних адміністрацій. 

Серед активних форм роботи із зверненнями є телефон «гаряча лінія» (щодня надходить більше 10 телефонних звернень). Найбільше таких 
звернень надходить від осіб із зони АТО щодо порядку прийому у ДНЗ, ЗНЗ та ВУЗ. На такі звернення спеціалістами Інспекції відразу надаються 
відповіді та роз’яснення і, як правило, повторних звернень не надходить. Така інформація постійно аналізується, вживаються відповідні заходи 

На телефон Урядової лінії та Контактного центру міста Києва   (15-51) надійшло 203 звернення, що на 5 звернень менше у порівнянні з цим 
же періодом 2013 року. 

У 2014 році заплановано здійснити атестаційну експертизу 114 навчальних закладів. Пройшли атестаційну експертизу 71 дошкільний, 
загальноосвітній та позашкільний навчальний заклад (серед них одне професійно-технічне училище в частині надання повної загальної середньої 
освіти). Невиконання плану атестації відбулося у зв’язку з  рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (лист від 26.09.2014 № 1/9-494 
«Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання») стосовно призупинення проведення державної атестації. 

Атестаційні матеріали 61- навчального закладу розглянуто на п’яти засіданнях Київської міської регіональної експертної ради з питань 
ліцензування та атестації навчальних закладів, 10  вивчаються членами секцій КМРЕР. 

У 2014 році також розглянуто на засіданні РЕР атестаційні матеріали 25 навчальних закладів, що пройшли атестаційну експертизу в ІІ півріччі 
2013 року. 

З відзнакою атестовано – 26 навчальних заклад (30,2 %); 
Видано за результатами атестації 87 свідоцтв (одне свідоцтво – дублікат). 
Створена і систематично поповнюється сторінка «Атестація навчальних закладів» на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

105 
 



Проведено 07.02.2014 засідання круглого столу «Шляхи оптимізації проведення атестаційної експертизи начальних закладів» за участю фахівців 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Інспекції навчальних закладів, районних у місті Києві державних адміністрацій, Центру науково-
освітніх інновацій та моніторингу. 

Здійснюється контроль за виконанням рекомендацій, наданих керівникам навчальних закладів та районним управлінням освіти за висновками 
КМРЕР. 
 

Пріоритетні напрями роботи на 2015 рік:     

1. Розгляд звернень громадян, їх всебічний аналіз, вживання заходів для усунення причин, які їх породжують. 
2. Здійснення контролю за діяльністю    навчальних закладів, дотриманням чинного законодавства в сфері освіти. 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 
 
№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Жовтень    
1. Науково-методичний семінар з питань застосування 

нормативно-правових актів під час атестації навчальних 
закладів 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

20-25 
жовтня 

Загорулько Г.В. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

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 Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 
 

 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 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
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 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. Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

2. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи № 114 Подільського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

26.01-09.02 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 127 Святошинського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

12.01-26.01 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

 Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи № 131 Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

26.01.-09.02 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

4. Підготовка атестаційних висновків за результатами 
атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

5. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

протягом      
місяця 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
 

6. Участь у міських нарадах заступників начальників РУО за планом ДОНМС другий вівторок 
кожного місяця 

Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 
Нерознак Н.П. 

7. Оновлення сторінки «Атестація» на сайті Департаменту Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

щомісячно Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

8. Підготовка та оформлення  матеріалів за підсумками 
засідань Київської міської регіональної експертної ради    

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

9. Участь у нараді керівників навчальних закладів План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

Лютий 
1. Контроль за проведенням атестаційної експертизи  

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням української мови та літератури № 87 імені 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

02.02. – 16.02 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
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О.П.Довженка міста Києва 
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 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи  
Школи І-ІІІ ступенів № 132 міста Києва (Голосіївський 
район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

23.02 – 10.03 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

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 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
 

5. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Гімназії № 261 Дарницького району   
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

09.02- 23.02 Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 
 

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 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

7. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Школи І-
ІІІ ступенів № 294 Деснянського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

10.02  24.02 Загорулько Г.В. 
Карачова К. П. 

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 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

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 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

10. Контроль за проведенням атестаційної експертизи  
ДЮСШОР № 16 Дніпровського району 
 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

04.02-18.02 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

11. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи № 14 - загальноосвітнього  

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 

09.02 – 23.02 Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 
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навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим  
вивченням німецької мови з першого класу Оболонського 
району 

позашкільних навчальних закладів  

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 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

13. Контроль за проведенням атестаційної експертизи гімназії № 
32 «Успіх» Печерського району м. Києва 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних                       
навчальних закладів 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 
 
 

14. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
дошкільного навчального закладу № 458 Печерського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних                       
навчальних закладів 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
 
 

15. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Навчально-виробничого комбінату Подільського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.02.-02.03 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

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 Загорулько Г.В. 
Нерознак К.П. 

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 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

 Контроль за проведенням атестаційної експертизи Середньої 
загальноосвітньої школи № 297 Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

09.02-23.02 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

 Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Навчального закладу освіти «Гімназія «Прем’єр» Київської 
академії наук 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

16.02.-02.03. Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

 Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 814 Святошинського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

02.02-16.02 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

19. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Гімназії- Порядок державної атестації  02.02-16.02 Загорулько Г.В. 
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інтернату № 13 м. Києва (Солом’янський район) 
 

загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

Стрипко Т.О. 

20. 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 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

21. 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 Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

22. 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 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

23. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 323 Шевченківського 
району  

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.02- 23.02 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

24. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Школи І-ІІІ ступенів № 27 Шевченківського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

лютий Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

25. Підготовка атестаційних висновків за результатами 
атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
 

26. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

27. Участь у нараді керівників навчальних закладів 
 

План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

Березень 
1 
 
 

Моніторинг організації роботи із зверненнями громадян 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 
громадян» 

Третя декада Загорулько Г.В. 
Карачова К. П. 
 

2. Перевірка організації роботи із зверненнями громадян та 
дотримання вимог нормативно-правових актів Управлінням 
освіти Подільської  районної в місті Києві державної 

Закон України «Про звернення 
громадян» 

Третя декада Загорулько Г.В. 
Карачова К. П. 
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адміністрації 
3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Ліцею 

«Гранд» (приватний заклад) Голосіївського району 
Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.03-30.03 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

4. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
дошкільного навчального закладу № 198 Голосіївського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.03-20.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

5. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 160 Дарницького 
району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

02.03-17.03 Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

6. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 126 Дарницького 
району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  
 

16.03-27.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

7. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Будинку 
дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.03-30.03 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

8. Контроль за проведенням атестаційної експертизи  
Школи І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

10.03-24.03 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

9. Контроль за проведенням атестаційної експертизи  
Школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

24.03-07.04 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

10. Контроль за проведенням атестаційної експертизи  
Дошкільного навчального закладу № 744 Деснянського 
району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.03-27.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

11. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 368 Дніпровського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

10.03-24.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

12. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Середньої 
загальноосвітньої школи № 168 -  

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 

10.03 – 24.03 Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
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загальноосвітнього навчального закладу  
І-ІІІ ступенів Оболонського району 

позашкільних навчальних закладів  

13. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 750 
(відомчий - Служба безпеки України) Оболонського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  
 

02.03 – 13.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

14. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Києво – 
Печерського ліцею  «Лідер» № 171 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

березень Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 
 

15. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
дошкільного навчального закладу № 273 Печерського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних                       
навчальних закладів 

березень Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 
 
 

16. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Міжшкільних навчальних майстерень Подільського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.03-30.03 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

17. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 775 Подільського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

17.03-28.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

18. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 599 Святошинського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

11.03-25.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

 Контроль за проведенням атестаційної експертизи Київської 
гімназії східних мов № 1 Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

11.03-25.03 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

 Контроль за проведенням атестаційної експертизи Центру 
військово-патріотичного та спортивного виховання молоді 
Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.03-30.03 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

19. Контроль за проведенням атестаційної експертизи  
Середньої загальноосвітньої школи № 67 Cолом’янського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.03-30.03 Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

20. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 748 Cолом’янського 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 

16.03-30.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
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району позашкільних навчальних закладів  
 

21. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 106 
Шевченківського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

березень Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

22. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 82 Шевченківського 
району  

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

10.03-24.03 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
 

23. Підготовка атестаційних висновків за результатами 
атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
 

24. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

25. Аналіз звернень громадян за І квартал 2015 року Закон України «Про звернення 
громадян» 

березень Загорулько Г.В. 
працівники Інспекції 

26. Участь у нараді керівників навчальних закладів 
 

План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

Квітень 
1. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням французької мови № 110 імені К.Гапоненка міста 
Києва (Голосіївський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

13.04- 27.04 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

2. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 659 Голосіївського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  
 

03.04-17.04 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу «Монтесорі-сад» 
Дарницького району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  
 

06.04.-17.04 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

4. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Ліцею  
№ 303 Дарницького району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

06.04.- 20.04 Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
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5. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованого навчально-виховного комплексу 
«Вікторія» з поглибленим вивченням англійської мови 
Деснянського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

06.04-24.04 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

6. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Школа І-
ІІІ ступенів № 212 Деснянського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

14.04-28.04 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

7. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Середньої 
загальноосвітньої школи № 141 Дніпровського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

01.04-15.04 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

8. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 521 Дніпровського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

07.04-21.04 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

9. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої дитячо-юнацької школи  
олімпійського резерву з футболу «Зміна» Оболонського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

13.04-27.04 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

10. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 450 Печерського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

Протягом місяця Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

11. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 142 Подільського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

07.04-18.04 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

12. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Середньої 
загальноосвітньої школи № 45 Подільського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

13.04-27.04 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

13. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи № 304 Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

08.04-22.04 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

14. Контроль за проведенням атестаційної експертизи ШДС 
«Схід» Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

15.04-29.04 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
Нерознак Н.П. 

15. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Середньої Порядок державної атестації  06.04-20.04 Загорулько Г.В. 
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загальноосвітньої школи №174 Солом’янського району 
 

загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

Стрипко Т.О. 

16. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи-дитячого садка І ступеня "Золотий 
ключик" Солом’янського району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

06.04-20.04 Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 
Нерознак Н.П. 

17. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Ліцею № 
38 Шевченківського району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

квітень Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

18. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 465 Шевченківського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

13.04-27.04 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

19. Підготовка атестаційних висновків за результатами 
атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

20. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

21. Участь у нараді керівників навчальних закладів План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

Травень 
1. 
 
 

Моніторинг організації роботи із зверненнями громадян 
управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 
громадян» 

Третя декада Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

2. Перевірка організації роботи із зверненнями громадян та 
дотримання вимог нормативно-правових актів управлінням 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації 

Закон України «Про звернення 
громадян» 

Третя декада Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
дошкільного навчального закладу № 471 Дніпровського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

12.05-26.05 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

4 Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
дошкільного навчального закладу дошкільний навчальний 
заклад № 377 Печерського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

протягом місяця Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
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5. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 

Дошкільного навчального закладу № 623 Солом’янського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

11.05-25.05 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

6. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
дошкільного навчального закладу № 530 Шевченківського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

11.05-25.05 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
 

7. Підготовка атестаційних висновків за результатами 
атестаційної експертизи  

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції  
 

8. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 
 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

 Участь у нараді керівників навчальних закладів План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

Червень 
1. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 
протягом місяця Загорулько Г.В. 

працівники інспекції 
 

2. Аналіз звернень  громадян за І півріччя 2015 року Закон України «Про звернення 
громадян» 

до 30.06 
інформація 

Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
Томіленко А.Г. 

3. Підготувати звіти про роботу інспекції за І півріччя 2015 
року 

На виконання річного плану 
роботи 

до 30.06 
інформація 

Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
Стрипко Т.О. 

Липень 
1. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 

громадян» 
протягом місяця Загорулько Г.В. 

працівники інспекції 
2. Участь у перевірці ДНЗ щодо літнього оздоровлення дітей Наказ ДОНМС протягом місяця Загорулько Г.В. 

працівники інспекції 
Серпень 

1. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
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2. Участь у перевірці готовності навчальних закладів до 2015-
2016 навчального року 

Наказ ДОНМС до 25.08 
інформація 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
 

3. Участь у нараді керівників навчальних закладів План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

Вересень 
1. Моніторинг організації роботи із зверненнями громадян 

управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Закон України «Про звернення 
громадян» 

Третя декада Загорулько Г. В. 
Стрипко Т. О. 
 

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 Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 
 

3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №136 
Деснянського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

14.09-25.09 Загорулько Г. В. 
Нерознак Н.П. 
 

4. Підготовка атестаційних висновків за результатами 
атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
 

5. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
 

6. Аналіз звернень та заяв громадян за 9 місяців 2015 року Закон України «Про звернення 
громадян» 

до 25.09 
інформація 

Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
Томіленко А.Г. 
 

7. Участь у нараді керівників навчальних закладів План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
 

Жовтень 
1. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови № 15 міста Києва 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

05.10-19.10 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
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(Голосіївський район) 
2. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 

Дошкільного навчального закладу № 118 Голосіївського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

02.10-16.10 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 189 Дарницького 
району  
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

05.10-16.10 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

4. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 274 з поглибленим 
вивченням іноземної мови Дарницького району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

05.10- 20.10 Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 

5. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 148 Дарницького 
району  
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

19.10-30.10 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

6. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Ліцею № 293 І-ІІІ ступенів Деснянського району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

13.10-27.10. Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

7. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 9 
комбінованого типу Деснянського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

12.10-23.10 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

8. Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДЮСШ 
№ 23 Деснянського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

жовтень Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

9. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи № 98 Дніпровського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

06.10-20.10 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

10. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу №243 Дніпровського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

07.10-21.10 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

11. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Загальноосвітньої школи «Екологія і культура» 
(приватної форми власності) (Оболонський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

12.10-26.10 Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
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12. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 135 Оболонського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

05.10-16.10 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

13. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Середньої 
загальноосвітньої школи № 68 Подільського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

05.10-19.10 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

14. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 803 Подільського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

12.10-23.10 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

15. Контроль за проведенням атестаційної експертизи СПІ № 15 
Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

12.10-26.10 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

 Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Міжшкільного навчально-виробничого комбінату 
Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

06.10.-20.10. Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

16. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 2 м. 
Києва (Солом’янський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

01.10. - 15.10. Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

17. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 374 м. Києва 
(Солом’янський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

01.10. - 15.10. Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

18. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Гімназії 
№ 318 «Міленіум» (Солом’янський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

19.10. - 02.11. Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

19. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 135  
з поглибленим вивченням англійської мови 
Шевченківського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

жовтень Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

20. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 543 Шевченківського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

11.10. – 26.10 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

21. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Київського військового ліцею імені Івана Богуна, що 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 

12.10. – 25.10 Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 
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підпорядковується Міністерству оборони України (наказ 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 09.042014 
року № 217 «Про внесення змін до наказу Головного 
управління освіти і науки від 14.12.2012 № 315»)  

позашкільних навчальних закладів  

22. Підготовка атестаційних висновків за результатами 
атестаційної експертизи 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

23. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

 Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

24. Нарада-семінар з керівниками навчальних закладів 
управлінь освіти Святошинської та Печерської  районних в 
місті Києві державних адміністрації за результатами 
перевірок роботи зі зверненнями громадян. 

Закон України «Про звернення 
громадян» 

Третя декада Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 
Нерознак Н.П. 
Карачова К.П. 
Буряк С.В. 

 Участь у нараді керівників навчальних закладів План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

Листопад 
1. Моніторинг організації роботи із зверненнями громадян 

управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
Перевірка організації роботи із зверненнями та дотримання 
вимог нормативно-правових актів громадян управлінням 
освіти Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

Закон України «Про звернення 
громадян» 

Третя декада Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
 
 
 

2. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови № 44 міста Києва 
(Голосіївський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.11-23.11 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
№ 10 Дарницького району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.11-23.11 Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
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4. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Школи-
дитячого садка «Пролісок» Дарницького району 
 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.11-20.11 Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
Нерознак Н.П. 
 

5. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Російсько-української гуманітарної гімназії Деснянського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

17.11- 01.12. Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
 
 

6. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу (ясла-садок)        № 770 
Деснянського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.11-20.11 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

 7. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Школи-
дитячого садка «Березняки» Дніпровського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.11-23.11 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 
Нерознак Н.П. 

8. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 455 Дніпровського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

03.11-17.11 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

9. Контроль за проведенням атестаційної експертизи  
Середньої загальноосвітньої школи № 170 - 
загальноосвітнього навчального закладу  
І-ІІІ ступенів Оболонського району   

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.11-30.11 Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
 
 

10. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 208 Оболонського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

02.11- 13.11 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

11. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
приватного загальноосвітнього навчального закладу  
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов «Інтелект» (Печерський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

листопад Загорулько Г. В. 
Голубенко Л. В. 
 

12. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 424 Печерського 
району  

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

листопад Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

13. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 486 Подільського 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 

02.11-13.11 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
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району позашкільних навчальних закладів  
14. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 

Позашкільного навчального закладу  БДТ «Вітряні гори» 
Подільського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

03.11-17.11 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 
 

15. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціалізованої школи № 193 Подільського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.11-23.11 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

16. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 399 Подільського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

24.11-05.12 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

17. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціальної вечірньої (змінної) школи № 27 (Подільський 
район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

30.11-14.12 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

18. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 819 Святошинського 
району  

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

10.11-24.11 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

19. Контроль за проведенням атестаційної експертизи СЗШ № 
72 Святошинського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.11-30.11 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

20. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 654 м. Києва 
(Солом’янський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.11-30.11 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

21. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
приватного Фінансово-правового ліцею (ФПЛ) м.Києва 
(Солом’янський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

16.11-30.11 Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

22. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 2 Шевченківського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

09.11. – 23.11 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

24. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

25. Участь у нараді керівників навчальних закладів План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

Грудень 
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1. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 9 міста Києва 
(Голосіївський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

01.12-15.12 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

2. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 5 Дарницького району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

30.11-11.12 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

3. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
Дошкільного навчального закладу № 441 Дніпровського 
району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

01.12-15.12 Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 

4. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Школи № 
330 «Русанівка» Дніпровського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

02.12-16.12 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 
 

5. Контроль за проведенням атестаційної експертизи 
приватного навчального закладу «ТОВ «Навчально – 
виховний комплекс «Новопечерська школа», який введено в 
мережу загальноосвітніх навчальних закладів Печерського 
району у 2014 – 2015 н.р. (наказ Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
01.09.2014р. № 474 «Про зміни в мережі навчальних закладів 
міста Києва у 2014 – 2015 навчальному році») 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

Протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

6. Контроль за проведенням атестаційної експертизи НВК 
«ЯМБ» (Святошинський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

01.12-15.12 Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

7. Контроль за проведенням атестаційної експертизи ДЮСК 
«Бригантина» (Святошинський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

07.12-21.12 Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 
 

8. Контроль за проведенням атестаційної експертизи приватної 
хореографічної гімназії "Кияночка" (Солом’янський район) 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

01.12. – 15.12 Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

9. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Центру 
технічної творчості "Юність" Солом'янського району м. 
Києва  

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

14.12. – 28.12. Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 
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10. Контроль за проведенням атестаційної експертизи Школи І-
ІІІ ступенів № 169 Шевченківського району 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

протягом місяця Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

11. Підготовка атестаційних висновків за результатами 
атестаційної експертизи навчальних закладів 

Порядок державної атестації  
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів  

Протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції  

12. Розгляд звернень та заяв громадян Закон України «Про звернення 
громадян» 

Протягом місяця Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

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

до 31.12 Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
Томіленко А.Г. 

14. Звіт про роботу Інспекції за 2015 рік Закон України «Про звернення 
громадян» 

до 25.12 Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 
Нерознак Н.П. 

15. Участь у нараді керівників навчальних закладів План роботи ДОНМС за окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники інспекції 

 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОЛОГО – МЕДИКО -  ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

 
Аналіз роботи за 2014 рік 

Протягом 2014 року була надана  фахова психолого - педагогічна і корекційна допомога  батькам (або особам, які їх замінюють); дітям, які 
проходили обстеження, педагогам, які навчають дітей з порушеннями психофізичного розвитку;  спеціалістам органів управління освітою щодо 
особливостей задоволення освітніх потреб дітей ; фахівцям служб у справах дітей; спеціалістам інших сфер (соціального захисту,  прокуратури,  суду,  
ЗМІ) . 

Надавалася консультаційно-інформаційна підтримка сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами, і педагогам, які їх навчають. 
Консультативний супровід організації якісного навчання дітей з особливими потребами в інклюзивних класах.  
 
Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік:   

1. Психолого-педагогічне вивчення дитини і з´ясування труднощів розвитку, визначення адекватної програми і форми навчання. 
2. Консультативна діяльність та фахова допомога з усіх проблем у розвитку дітей для різних груп населення (батьків, дільничних лікарів, вчителів, 

практичних психологів). 
3. Просвітницька робота  щодо значення корекційної роботи для долі кожної дитини з порушеннями в розвитку, розкрити згубні наслідки відсутності 

спеціальної підтримки таких дітей.  
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4. Облік і аналіз даних,  про кількість  дітей з вадами психічного, фізичного та (або) розумового розвитку, їх диференціацію і домінування за нозологіями.  
5. Сприяти впровадженню інклюзивного навчання для забезпечення права на освіту осіб з особливими потребами (інвалідністю). 

 
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 
проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 Нарада для завідувачів РПМПК Положення про КМПМПК 15 Шейко С.В. 

 
2 Консультативні дні для батьків та педагогів ЗНЗ з 

інклюзивною та інтегрованою формою навчання 
Положення про КМПМПК 
 

Щомісяця Шейко С.В., 
Геліон Н.І. 

3 Клуб «Психодіагност» Рішення Колегії ГУОН від 
30.10.2008  

20 Онанко А.П., 
Нагорянська О.В., 

4 Клуб «Логос» Рішення Колегії ГУОН від 
30.10.2008  

21 Геліон Н.І. 

Лютий 
5 Клуб «Логотерапія» Рішення Колегії ГУОН від 

30.10.2008  
12 Гавриленко Р.П. 

6 Клуб «Дефектолог» Рішення Колегії ГУОН від 
30.10.2008  

17 Мостопалова Т.А. 

7 Семінар – практикум для завідувачів РПМПК Положення про КМПМПК 
 

19 Шейко С.В., 
Логвінюк Н.К. 

Березень 
8 Методичне об’єднання для логопедів логопедичних пунктів 

ЗНЗ 
Положення про КМПМПК 11 Геліон Н.І., 

Полякова О.М. 
9 Клуб «Дефектолог» Рішення Колегії ГУОН від 

30.10.2008 
27 Гуріна О.А. 

Квітень 
10 Семінар – практикум для завідувачів РПМПК Положення про КМПМПК 

 
20 Шейко С.В., 

Білецька І.В. 
11 Клуб «Логос» Рішення Колегії ГУОН від 

30.10.2008  
22 Геліон Н.І., 

Полякова О.М. 
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Серпень 
12 Участь у міських та районних міських конференціях Положення про КМПМПК Протягом місяця Шейко С.В., 

Консультанти ПМПК 
Вересень 

13 Методичне об’єднання для логопедів логопедичних пунктів 
ЗНЗ 

Положення про КМПМПК 16 Геліон Н.І., 
Полякова О.М. 

Жовтень 
14 Семінар – практикум для завідувачів РПМПК Положення про КМПМПК 

 
14 Шейко С.В., 

Кречик Л.А. 
15 Клуб «Логотерапія» Рішення Колегії ГУОН від 

30.10.2008  
12 Гавриленко Р.П. 

16 Клуб «Дефектолог» Рішення Колегії ГУОН від 
30.10.2008  

29 Мостопалова Т.А. 

Листопад 
17 Клуб «Психодіагност» Рішення Колегії ГУОН від 

30.10.2008  
11 Онанко А.П., 

Ямщікова О.В. 
18 Семінар – практикум для логопедів логопедичних пунктів 

ЗНЗ 
Положення про КМПМПК 18 Геліон Н.І., 

Полякова О.М. 
19 Семінар – практикум для завідувачів РПМПК Положення про КМПМПК 

 
24 Шейко С.В., 

Коміссарова В.І. 
Грудень 

20 Семінар – практикум для завідувачів РПМПК Положення про КМПМПК 
 

15 Шейко С.В., 
Воробей О.В. 

21 Методичне об’єднання для логопедів логопедичних пунктів 
ЗНЗ 

Положення про КМПМПК 16 Геліон Н.І., 
Полякова О.М. 

22 Клуб «Логотерапія» Рішення Колегії ГУОН від 
30.10.2008  

12 Гавриленко Р.П. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 
проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
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1 Організація та проведення засідань з 
психолого-педагогічного вивчення дітей 

Положення про КМПМПК Щомісяця 
 

Консультанти 

2 Узагальнення матеріалів роботи клубів Рішення Колегії ГУОН від 
30.10.2008  

Протягом місяця Консультанти 

3 Збір і узагальнення інформації про роботу логопедичних 
пунктів в ЗНЗ 

Рішення Колегії ГУОН від 
30.10.2008 

Протягом місяця Геліон Н.І. 
 

4 Аналіз планів РПМПК на 2015 рік Положення про КМПМПК До 30 Миргородський В.М. 
5 Моніторінг інновацій в галузі психолого – педагогічної 

діагностики 
Положення про КМПМПК Протягом місяця Онанко А.П., 

Ямщікова О.В., 
Нагорянська О.В. 

6 Аналіз банку даних дітей з синдромом Дауна та дітей з 
аутизмом 

Положення про КМПМПК Щомісяця Мостопалова Т.А. 

7 Аналіз банку даних дітей, що пройшли психолого – 
педагогічне вивчення за нозологіями 

Положення про КМПМПК Щомісяця Левіна Є.Л. 

8 Моніторінг навчальних досягнень учнів, яким 
рекомендовано діагностичне вивчення в ЗНЗ  

Положення про КМПМПК Протягом місяця Миргородський В.М., 
Консультанти 

9 Аналіз даних про кількість дітей, які пройшли психолого – 
педагогічне вивчення та направлення списків в РУО 

Постанова КМУ № 646 від 
12.04.2000 

Щомісяця до 30 Гуріна О.А. 

Лютий 
10 Взаємодія з органами праці та соціального захисту 

населення 
Положення про КМПМПК Що місяця Шейко С.В., 

Консультанти 
Березень 

11 Контроль за організацією та проведенням засідань з 
психолого-педагогічного вивчення дітей  районними ПМПК 

Положення про КМПМПК Щоквартально Консультанти 

12 Моніторінг діяльності Печерської РПМПК Положення про КМПМПК Протягом місяця Шейко С.В., 
Гуріна О.А. 

13 Моніторінг роботи шкільних ПМПК. Надання методичної 
допомоги 

Положення про КМПМПК 
 

Протягом місяця 
 

Геліон Н.І., 
Полякова О.М. 

Квітень 
14 Моніторінг організації навчально – корекційної роботи в 

інклюзивних класах Дніпровського району Положення про КМПМПК Протягом місяця 
 

Гавриленко Р.П., 
Ямщікова О.В. 

Травень 
15 Соціально – педагогічний супровід сімей, які виховують Положення про КМПМПК Протягом місяця Грицан М.І. 
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удома дітей зі складними вадами розвитку Федас Л.В., 
Коваленко Ю.В. 

Червень 
16 Аналітичний звіт про роботу КМПМПК за 2014 – 2015 н.р. Положення про КМПМПК До 10  Шейко С.В., 

Левіна Є.Л. 
Липень 

17 Моніторінг інновацій в галузі психолого – педагогічної 
діагностики 

Положення про КМПМПК Протягом місяця Онанко А.П., 
Ямщікова О.В., 
Нагорянська О.В. 

Серпень 
18 Соціально – педагогічний супровід сімей, які виховують 

удома дітей зі складними вадами розвитку 
Положення про КМПМПК Протягом місяця Грицан М.І., 

Федас Л.В., 
Коваленко Ю.В. 

Вересень 
19 Аналіз банку учнів, яким рекомендовано діагностичне 

вивчення в ЗНЗ 
Положення про КМПМПК Протягом місяця Миргородський В.М., 

Гавриленко Р.П. 
Жовтень 

20 Моніторінг роботи шкільних ПМПК. Надання методичної 
допомоги 

Положення про КМПМПК 
 

Протягом місяця 
 

Геліон Н.І., 
Полякова О.М. 

21 Соціально – педагогічний супровід сімей, які виховують 
удома дітей зі складними вадами розвитку 

Положення про КМПМПК Протягом місяця Грицан М.І., 
Федас Л.В., 
Коваленко Ю.В. 

Листопад 
22 Моніторінг банку даних працівників спеціальних 

навчальних закладів 
Рішення Колегії ГУОН від 
30.10.2008  

18 Гавриленко Р.П. 

Грудень 
23 Аналіз і планування діяльності ПМПК Положення про КМПМПК До 15 Шейко С.В., 

Левіна Є.Л. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ  
 
   
№ 
п/п 

 
Назва заходу 

На виконання 
якого 

нормативного 
акта 

проводиться 

 
Термін 

 

 
 

Відповідальні 
 

Січень 
1.  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» 

 Щомісяця до 
05  

Баварі Л.О. 
 

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 Борисенко Л.М. 
 

3.  Підготовка інформаційних матеріалів з питань інвестиційної діяльності та 
програми соціально – економічного розвитку по галузі “Освіта”, “Молодіжна 
політика”,“Фізична культура і спорт”   

Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця  

Саввін С.С., 
Корольова О.І. 
 

4.  Складання мережі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту і по 
розпорядникам бюджетних коштів для Головного управління  Державної 
казначейської служби України у м. Києві, Департаменту фінансів на 2015 рік 

Наказ Мінфіну 
України від 
28.01.02 № 57 

До 10 Гальчиська О.О. 
 

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 Борисенко Л.М. 

6.  Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

7.  Підготовка наказів з фінансових питань  До 10 Борисенко Л.М. 
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 Сорока О.В., 
Корольова О.І. 
 

9.  Щотижневий контроль за використанням бюджетних коштів по капітальним 
видаткам  та за наданими платіжними дорученнями по капітальним видаткам 

Бюджет 
м.Києва Щоп’ятниці Кононенко Н.С. 
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10.  Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за ПЦМ     Постанова 
КМУ 

До 15 Борисенко Л.М., 
Кононенко Н.С. 
 

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

Протягом 
місяця 

Онищенко Н.І. 

12.  Проект бюджету по капітальним видаткам по галузі»Освіта» на 2015 рік  
 

Протокольне 
доручення 

Протягом 
місяця 

Кононенко Н.С. 

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 Кухтюк Л.М. 

14.  Формування фактичної структури заробітної плати по галузі «Освіта», 
«Молодіжна політика», «Фізична культура і спорт»за 2014 рік 

 До 11 Борисенко Л.М., 
Корольова О.І. 

15.  Контроль стану забезпечення харчуванням в навчальних закладах міста та 
підготовка аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 
число місяця 

Колесникова С.Ю. 

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 направити інформацію керівникам 
вищих навчальних закладів за їх запитом та вартість натурального 
продуктового набору в день за нормами харчування у дошкільних, 
загальноосвітніх, інтернатних навчальних  закладах згідно наданих Головним 
управлінням статистики у м.Києві цін, які склалися на 01 січня 2015 року. 

 До 31 Колесникова С.Ю. 
 

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 Саввін С.С., 
Стрелко В.О. 

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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 
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19.  Складання звіту: 
- Звіт 1-ПО освіта  
 - Ф.6-ПВ за 2014 рік 
- список підприємств (установ, організацій) 

Наказ МОНУ         
від 04.10.2004             
№ 535 

До 20 
Річний 

Баварі Л.О. 

20.  Розробка  розрахунків  та обґрунтування до бюджетних призначень по апарату 
ДОМНС. Складання  кошторису витрат, плану асигнувань  та відповідної 
казначейської документації (п-1) 

 До 20 Борисенко Л.М. 

21.  Розробка розрахунків та обґрунтування до бюджетних призначень установ 
освіти міського підпорядкування та підрозділів ДОМНС (п-1). 

 
 
 

 До 21 
 
 

Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О. 

22.  Складання звіту: ф.1-ДБШ згідно плану статистичних робіт Міністерства освіти 
і науки України  

Лист МОНУ 
від 04.12.2007 
№ 1/9-733 

До 25 Прохоренко С.В. 
 

23.  Аналіз використання коштів установами міського підпорядкування за 2014 рік 
(п-1) 

 До 26 Саввін С.С., 
Борисенко Л.М. 

24.  Затвердження наказів, паспортів бюджетних програм та розробка паспортів 
бюджетних програм на 2015 рік 

Наказ Мінфіну 
від 09.07.2010 
№679 

до 30 Борисенко Л.М., 
Кононенко Н. С. 

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 Безіна О.В., 
Гальчинська О.О. 
 

26.  Складання звіту про виконання програми «Освіта Києва 2011-2015р.р», «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 методом 

Наказ 
Міністерства 

            фінансів 

До 31 Стрелко В.О., 
Саввін С.С., 
Корольова О.І. 

27.  Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

28.  Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

29.  Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

30.  Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 
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31.  Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М.,      
Колесникова С.Ю. 

Лютий 

32. Контроль стану забезпечення харчуванням в навчальних закладах міста та 
підготовка аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 
число місяця 

Колесникова С.Ю. 

33. 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» 

 Щомісячно до 
05  

Баварі Л.О. 
 

34. Складання звіту: Ф. 1 – ДБШ, Ф. 1 – житлофонд, Ф.1-ПЗ (зведена) 
позашкільних навчальних закладів комунальної та приватної форми власності 

Лист МОНУ 
від 04.12.2007 
№1/9-733 

До 06 та до 15 Прохоронко С.В. 

35. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

36. Скласти розрахунки по фінансуванню ПТНЗ на 2015рік. 
 

Державний 
бюджет 
України на 
2008 рік 

    До 15 Дзема М.О., 
Безіна О.В. 

37. 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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 

38. Скласти зведену таблицю показників з праці за 2014 рік по професійно – 
технічним закладам 

Наказ МОНУ 
від 
23.10.02 № 605 

До 21 Безіна О.В. 
 
 

39. Провести аналіз використання коштів районними управліннями освіти за 2014 
рік та підготувати матеріали на колегію ДОМНС (п-1).  

До 25 Саввін С.С., 
Борисенко Л.М., 
Колесникова С.Ю. 

40.  Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС.  До 28 Борисенко Л.М. 
 

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 

Наказ Мінфіну 
ни від 

28.01.02. № 57 

До 28 Безіна О.В., 
Гальчинська О.О. 
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рік 

42. Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача професійним 
училищам. 

 До 28 Кухтюк Л.М. 

43. Підготовка інформаційних матеріалів з питань харчування, заробітної плати та 
інших фінансово-економічних питань по галузі «Освіта» 

 До 28 Колесникова С.Ю. 

44. Підготовка інформаційних матеріалів з питань інвестиційної діяльності та 
програми соціально – економічного розвитку по галузі “Освіта”, “Молодіжна 
політика”,“Фізична культура і спорт”   

Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця  

Саввін С.С., 
Корольова О.І. 
 

45. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 

 Березень 

46. 
 

Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) 
та їх корегування. 

Наказ Мінфіну 
України від 
28.01.02 № 57 

До 31 Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О., 
Безіна О.В. 
 

47. Контроль стану забезпечення харчуванням в навчальних закладах міста та 
підготовка аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 
число місяця 

Колесникова С.Ю. 

48. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

49. 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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 

50. Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС  До 31 Борисенко Л.М. 
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 Безіна О.В., 
Гальчинська О.О. 
 

52. Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача професійним 
училищам. 

 До 31 Кухтюк Л.М. 

53. Підготовка інформаційних матеріалів з питань заробітної плати   До 31 Баварі Л.О. 
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54. Підготовка інформаційних матеріалів з питань інвестиційної діяльності та 
програми соціально – економічного розвитку по галузі “Освіта”, “Молодіжна 
політика”,“Фізична культура і спорт”   

Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця  

Саввін С.С., 
Корольова О.І. 
 

55. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

56. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

57. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

58. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М.,      
Колесникова С.Ю. 

59. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 
Квітень 

60. Внесення змін до наказу паспортів бюджетних програм та складання звіту про 
виконання паспортів бюджетних програм на 2015 рік 

Наказ Мінфіну 
від 09.07.2010 
№679 

До 10 Борисенко Л.М., 
Кононенко Н. С. 

61. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

62. Звітування про виконання Генеральної угоди між Кабміном, Конфедерацією 
роботодавців України та всеукраїнськими профспілками та об’єднанням за І 
квартал 2015 р.  

 До 07 Саввін С.С.  

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 Саввін С.С., 
Стрелко В.О. 

64. Звірка  бюджетних  призначень  установ освіти міського підпорядкування у 
бухгалтерській звітності поточного місяця Ф.2,Ф.4 

  До 10 Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О. 
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65. Узгодження  форм бухгалтерського звіту. Згідно плану 
статистичних 
робіт  МОНУ 

До 11 Дзема М.О., 
Безіна О.В. 

66. Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та контингентах 
освіти, фізичної культури та спорту, молодіжної політики за І кв.2015 р 

 До 12 Борисенко Л.М., 
Корольова О.І. 

67. 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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 

68. Провести аналіз використання коштів установам освіти міського 
підпорядкування та районними управліннями освіти в 2015 року (п-1). 

 До 26 Саввін С.С., 
Борисенко Л.М. 

69. Підготувати показники розвитку установ освіти міста Міністерству освіти 
України та Департаменту економіки і інвестицій. 

 У термін, 
встановлений 
МОНУ та 
розпорядження
м КМДА 

Саввін С.С., 
Борисенко Л.М. 

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) 

Гальчинська О.О. 

71. Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва галузь 
„Освіта”, „Фізична культура і спорт”,  „Молодіжна політика”  в частині 
фінансово-економічних питань 

 До 30 Стрелко В.О., 
Корольова О.І. 

72. Розрахунок грошових норм на безплатне одноразове харчування учнів і 
студентів із числа дітей-сиріт. 

 До 30 Колесникова С. Ю. 

73. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

74. Контроль стану забезпечення харчуванням в навчальних закладах міста та 
підготовка аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 
число місяця 

Колесникова С.Ю. 

75. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

76. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 
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77. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

78. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М.,      
Колесникова С.Ю. 

Травень 

79. Провести відповідні розрахунки та підготувати кошториси витрат по 
проведенню оздоровлення школярів міста влітку 2015 року 

 До 31 Корольова О.І. 

80. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

81. Підготовка інформаційних матеріалів з питань інвестиційної діяльності та 
програми соціально – економічного розвитку по галузі “Освіта”, “Молодіжна 
політика”,“Фізична культура і спорт”   

   

82. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

83. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

84. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

85. Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 

86. 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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 

87. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М., 
Колесникова С.Ю. 

88. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 
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Червень 

89.  Складання проекту бюджетних пропозицій на 2016 рік по формам КМДА  До 30 Саввін С.С., 
Борисенко Л.М., 
Корольова О.І. 

90. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

91. Підготовка інформаційних матеріалів з питань інвестиційної діяльності та 
програми соціально – економічного розвитку по галузі “Освіта”, “Молодіжна 
політика”,“Фізична культура і спорт”   

 До 30 Борисенко Л.М., 
Стрелко В.О. 

92. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

93. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

94. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

95. Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 

96. 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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 

97. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М., 
Колесникова С.Ю. 

98. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 

Липень 
99. Внесення змін до наказу паспортів бюджетних програм та складання звіту про 

виконання паспортів бюджетних програм на 2015 рік 
Наказ Мінфіну 
від 09.07.2010 
№679 

До 10 Борисенко Л.М., 
Кононенко Н. С. 
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100. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

101. Щотижневий контроль за використанням бюджетних коштів по капітальним 
видаткам  та за наданими платіжними дорученнями по капітальним видаткам 

Бюджет 
м.Києва Щоп’ятниці Кононенко Н.С. 

102. Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за ПЦМ     Постанова 
КМУ 

До 15 Борисенко Л.М., 
Кононенко Н.С. 
 

103. 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 

До 19 Баварі Л.О. 

104. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

105. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

106. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

107. Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 

108. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М. , 
Колесникова С.Ю. 

109. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 

Серпень 

110. Звірка  бюджетних  призначень  установ освіти міського підпорядкування у 
бухгалтерській звітності поточного місяця Ф.2,Ф.4 

  До 10 Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О. 

111. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

112. Щотижневий контроль за використанням бюджетних коштів по капітальним 
видаткам  та за наданими платіжними дорученнями по капітальним видаткам Бюджет Щоп’ятниці Кононенко Н.С. 
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м.Києва 

113. Провести аналіз використання коштів ПТНЗ міста за І півріччя 2015 р. (п-1)  До 16 Дзема М.О., 
Гальчинська О.О. 

114. 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 

До 19 Баварі Л.О. 

115. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

116. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

117. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

118. Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 

119. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М. , 
Колесникова С.Ю. 

120. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 
121. Підготувати інформацію Міністерству освіти і науки України  про початок 

навчального року 
 До 30 Саввін С.С., 

Прохоренко С.В. 
122. Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС.   Борисенко Л.М. 

123. Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) 
та їх корегування. 

Наказ Мінфіну 
України від 
28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 
Ганза С.В. 

124. Складання  змін до розподілу показників зведених кошторисів доходів та 
видатків на 2015 рік. 

Наказ Мінфіну 
України від 
28.01.02 № 57 

До 31 Безіна О.В., 
Гальчинська О.О. 
 

Вересень 
 

125. Збір аналітичного матеріалу по виконанню загальноміських програм районами 
міста Києва, фінансуванню зміцнення матеріально-технічної бази навчальних 

 До 03, до 10, до 
28 

Гальчинська О.О.,  
Кононенко Н. С., 
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закладів та виконанню основних загальноосвітніх заходів по районних 
управліннях освіти м. Києва 

Сорока О.В. 

126. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

127. 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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 

128. Складання звіту ф. ЗНЗ-1, Ф.ЗНЗ- 1 (інші відомства) Лист МОНУ 
від 04.12.2007 
№1/9-733 

До 20 Прохоренко С.В., 
Гальчинська О.О. 

129. Перевірка тарифікаційних списків установ  міського підпорядкування.  До 30 Борисенко Л.М., 
Сорока О.В., 
Гальчинська О.О. 

130. Складання  змін до розподілу показників зведених кошторисів доходів та 
видатків на 2015 рік. 

Наказ Мінфіну 
України від 
28.01.02 № 57 

До 30 Безіна О.В., 
Гальчинська О.О. 

131. Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача професійним 
училищам. 

 До 30 Кухтюк Л.М. 

132. Розробити мережу установ освіти у розрізі районних управлінь освіти та 
установ міського підпорядкування до проекту бюджету на 2016 рік та подати 
Головному фінансовому управлінню. 

 У терміни 
передба чені 
розпорядження
м КМДА 

Прохоренко С.В., 
Гальчинська О.О., 
Сорока О.В. 

133. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

134. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

135. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

136. Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 

137. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М. , 
Колесникова С.Ю. 
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138. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 
Жовтень 

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

 
Лист МОНУ 
від 04.12.2007 
№1/9-733 

До 01 Прохоренко С.В. 
 

140. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

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 04.12.2007 
№1/9-733 

До 05 Прохоренко С.В. 
 

142. Звітування про стан виконання заходів КМДА по виконанню програми 
“Стратегія подолання бідності”. 

Згідно 
Розпорядження 
КМДА 

До 10 Борисенко Л.М. 

143. 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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 

144. Розрахувати середню вартість харчування в дошкільних закладах міста  До 20 Колесникова С.Ю. 
 

145. Направити до районних державних адміністрацій міста та відділень державного 
казначейства у районах визначену вартість набору харчування по дитячих 
дошкільних  закладах. 

 До 21 Колесникова С.Ю. 
 

146. Складання звіту Ф.Д-9 (школи-інтернати, приватних закладів, заклади інших 
відомств ). 

Лист МОНУ 
від 04.12.2007 
№1/9-733 

До 23 Прохоренко С.В. 
 

147. Звіт про виконання плану по штатах і контингентах (Ф. 3-2) 
 

Наказ Мінфіну 
України 1998 р. 

До 23 Сорока О.В., 
Гальчинська О.О. 

148. Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва (галузь 
„Освіта” в частині фінансово-економічних питань). 

 До 31 Колесникова С.Ю., 
Борисенко Л.М. 

149. Підготовка поточних інфіормаційних матеріалів по соціально-економічному 
розвитку м. Києва (галузь „Фізична культура і спорт, “Молодіжна політика”) в 
частині фінансово-економічних питань). 

 До 31 Ганза С.В., 
Даниліна Т.В., 
Пилипчук Н.А. 

150. Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) Наказ Мінфіну До 31 Ганза С.В., 
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та їх корегування. України від 
28.01.02 № 57 

Даниліна Т.В., 
Пилипчук Н.А. 

151. Інформувати КМДА про виконання Державної програми соціально-
економічного розвитку міста Києва на період до 2015 року (система “Освіта”). 

Розпорядження 
КМДА 

До 31 Саввін С.С., 
Борисенко Л.М., 
Стрелко В.О. 

152. Розрахувати  грошові норми на безплатне одноразове харчування учнів і 
студентів із числа дітей-сиріт. 

 До 31 Колесникова С.Ю. 
 

153. Провести аналіз 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 Саввін С.С., 
Борисенко Л.М. 
 

154. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

155. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

156. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

157. Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 

158. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М. , 
Колесникова С.Ю. 

159. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 

Листопад 

160. Ф.83-РВК (денні ЗНЗ, школи-інтернати, ВСШ, приватні, інші відомства) Лист МОНУ 
від 04.12.2007 
№1/9-733 

До 11 Прохоренко С.В. 
 

161. Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

162. Підготовка та аналіз даних про стан розрахунків за електроенергію, природний 
та скраплений газ, тверде паливо, житлово-комунальні послуги  (зведення актів 

Бюджет м. 
Києва та 

До 19 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 
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звірок, фінансова звітність), (щомісячно). доручення 
163. Складання звіту: Ф.Д-6 (ЗНЗ – денні, державні, відомчі, приватні) Лист МОНУ 

від 04.12.2007 
№1/9-733 

До 27 Прохоренко С.В. 
 

164. Розробити проект бюджету (бюджетний запит) по установах освіти міського 
підпорядкування на 2016 рік в розрізі статей видатків та проект бюджету по 
освіті в цілому по місту. 

згідно 
розпорядження 
КМДА 

 Саввін С.С., 
Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О., 
Сорока О.В., 
Кононенко  Н. С. 

165. Розробити пропозиції до проекту бюджету по капітальним видаткам на 2016 рік 
(по районам та закладам підпорядкованим ДОНМС). 

Згідно 
розпорядження 
КМДА 

  
Кононенко  Н. С. 

166. Розробити проект бюджету (бюджетний запит) по установах фізичної культури 
і спорту та молодіжної політики міського підпорядкування на 2016 рік в розрізі 
статей видатків  

Згідно 
розпорядження 
КМДА 

 Корольова О.І., 
Ганза С.В. 

167. Скласти зміни до розподілу показників зведених кошторисів доходів та 
видатків на 2015 рік. 

Наказ Мінфіну 
від 28.01.02 №57 

До 30 Безіна О.В. 

168. Корегування проектів кошторисів витрат професійним училищам міста з 
розрахунками (бюджетна пропозиція на 2015 рік). 

 У терміни 
встановлені 
МОНУ 

Безіна О.В., 
Дзема М.О. 

169. Розробити проект бюджету (бюджетний запит) по Апарату ДОМНС на 2016 рік 
в розрізі статей видатків 

Згідно 
розпорядження 
КМДА 

 Борисенко Л.М. 

170. Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

171. Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 

172. Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

173. Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 

174. Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 

Постійно Борисенко Л.М. , 
Колесникова С.Ю. 
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громадян» 
175. Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 

 
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 04.12.2007 
№1/9-733 

До 05 Прохоренко С.В. 
 

 
177. 

Підготовка замовлень на фінансування по загальному та спеціальному фонду по 
установам та відділам підпорядкованих ДОМНС 

 Щотижня Гальчинська О.О. 

 
178. 

Складання тарифікаційних списків та штатних розписів з 01 грудня 2015 року 
по закладах міського підпорядкування 

 10 Сорока О.В, 
Ганза С.В. 

 
179 

Складання штатного розпису працівників Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту на 01.12.2015 

 До 10 Борисенко Л.М. 

 
180 

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 Баварі Л. О, 
Даниліна Т.В. 

 
181 

Складання звіту: Ф.1-ЗСО Наказ 
Головного 
управління 
статистики м. 
Києва  від 
08.07.97 №170 

До 25 Прохоренко С.В., 
Кухтюк Л.М. 

 
182 

Скласти зведену відомість по фінансуванню установ освіти міського 
підпорядкування на 2016 рік в розрізі кодів економічної класифікації. 

 До 27 Борисенко Л.М., 
Сорока О.В, 
Гальчинська О.О. 

 
183 

Скласти зведену відомість по фінансуванню установ фізичної культури і спорту 
та молодіжної політики міського підпорядкування на 2016 рік в розрізі кодів 
економічної класифікації. 

 До 27 Ганза С.В., 
Даниліна Т.В., 
Пилипчук Н.А. 

184 Фінансування видатків за програмою „Новорічні свята 2015 року”, програми 
«Освіта столиці.2011-2015р.р.», проект «Здоров’я через освіту»  (п-3) 

 До 31 Гальчинська О.О., 
Сорока О.В 

185 Фінансування видатків за програмою „Освіта Києва. 2011-2015 р.р.”   До 31 Саввін С.С., 
Гальчинська О.О., 
Сорока О.В 
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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 міста Києва”  

 До 31 Корольова О.І., 
Ганза С.В. 
 

187 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва  (галузь 
„Освіта”, в частині фінансово-економічних питань). 

 До 31 Борисенко Л.М., 
Стрелко В.О. 

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 Безіна О.В., 
Кухтюк Л.М. 
 

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 Корольова О.І., 
Ганза С.В. 
 

190 Основні показники проекту програми соціально – економічного та культурного 
розвитку м. Києва (галузь „Освіта” в частині фінансово-економічних питань). 

 До 31 Саввін С.С.,  
Борисенко Л.М., 
Стрелко В.О. 

191 Скласти кошториси витрат по установах освіти міського підпорядкування на 
2016 рік. Скласти кошториси витрат професійних училищ із розрахунками 
(лімітні довідки, плани асигнувань, додаток до плану асигнувань) 

 До 31 Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О., 
Сорока О.В. 

192 Скласти кошториси витрат по установах фізичної культури і спорту та 
молодіжної політики на 2016 рік. Скласти кошториси витрат  із розрахунками 
(лімітні довідки, плани асигнувань, додаток до плану асигнувань) 

 До 31 Ганза С.В., 
Даниліна Т.В., 
Пилипчук Н.А. 

193 Скласти уточнений розрахунок по заробітній платі щодо показників до проекту 
бюджету на 2016 рік по  галузі «Освіта». 

 До 31 Дзема М.О., 
Безіна О.В., 
Борисенко Л.М., 
Сорока О.В 

194 Скласти уточнений розрахунок по заробітній платі щодо показників до проекту 
бюджету на 2016 рік по  галузі «Фізична культура і спорт». 

 До 31 Ганза С.В., 
Пилипчук Н.А., 
Шевчук В.А., 
Гаврищук О.В. 

195 Скласти уточнений розрахунок по заробітній платі щодо показників до проекту 
бюджету на 2015 рік по галузі «Молодіжна політика». 

 До 31 Ганза С.В., 
Даниліна Т.В. 

196 Щомісячна фінансова звітність Згідно 
постанов уряду 

Протягом 
місяця 

Гальчинська О.О., 
Дзема М.О. 

197 Контроль виплати заробітної плати працівникам освіти міста Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 

Баварі Л.О. 
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198 Аналіз стану виплати муніципальної надбавки Бюджет м. 
Києва 

Щомісячно Колесникова С.Ю. 

199 Контроль заборгованості за харчування дітей в навчальних закладах Бюджет м. 
Києва 

Станом на 1, 
10, 20 число 
місяця 

Колесникова С.Ю. 

200 Опрацювання та надання відповіді  заявникам в межах компетенції з питань 
бюджету освіти, оплати праці, штатних нормативів, харчування, оздоровлення, 
тощо в частині фінансово-економічних питань 

Закон України 
«Про 
звернення 
громадян» 

Постійно Борисенко Л.М. , 
Колесникова С.Ю. 

201 Підготовка наказів  з фінансових питань.  Постійно Борисенко Л.М. 
 

Загальні питання 
№ 
п/п 

Назва  заходу 

На виконання 
якого 

нормативного 
акта 

проводиться 

 
Термін 

 

 
Відповідальні 

 

1 Проведення фінансування установ міського підпорядкування та підрозділів 
ДОМНС, загальноміських заходів та програм згідно заявок. 

  Мінфіну Протягом 
місяця 

Саввін С.С.,  
Борисенко Л.М. 

2 Ведення поточної роботи по виконанню 
 бюджету апарату ДОМНС 

 Щомісячно Борисенко Л.М. 

3 Підготовка даних про стан розрахунків за електроенергію, природний та 
скраплений газ, тверде паливо, житлово-комунальні послуги зв’язку 
(щомісячно). 

 До 1 числа Баварі Л. О., 
Даниліна Т.В. 

4 Постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів установ 
та закладів освіти міста. 
 

 Протягом року Саввін С.С., 
Борисенко Л.М., 
Колесникова С.Ю., 
Сорока О. В. 

5 Контроль оплати за спожиті енергоносії в установах та закладах.  Протягом року Баварі Л. О. 
 

6 Контроль виконання програм: підготовка закладів освіти до нового 
навчального та осінньо-зимового періоду (по районам та закладам 
підпорядкованим ДОНМС). 

 Протягом року 
 

Кононенко Н. С. 
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7 Постійний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати та відпускних  
працівникам установ та закладів  міста. 

 Протягом року Борисенко Л.М., 
Баварі Л.О. 

8 Складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та звітування  Щоквартально Борисенко Л.М., 
Колесникова Л.М., 
Кононенко Н. С. 

9 Наради-семінари з фінансовими службами районних управлінь освіти та 
установ освіти міського підпорядкування 

 Щомісячно Саввін С.С., 
Борисенко Л.М., 
Колесникова С.Ю. 

10 Організаційне забезпечення проведення наради-семінару   Колесникова С.Ю. 
11 Розгляд листів та скарг громадян з питань праці та заробітної плати, штатних 

нормативів 
 Протягом року Саввін С.С., 

Колесникова С.Ю. 
12 Надання практичної допомоги в організації фінансово-економічної роботи 

професійних училищ міста, контроль за ефективним використанням 
бюджетних та спеціальних коштів, виплатою заробітної плати та оплату за 
енергоносії профтехучилищами міста. 

 Протягом року Дзема М.О., 
Безіна О.В. 

13 Корегування бюджетних асигнувань установ  міського підпорядкування. 
 

 Щоквартально Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О. 

14 Надання інформації про контингент учнів професійних училищ міста. 
 

 Протягом року Кухтюк Л.М. 

 
ЩОМІСЯЧНО 

15 Контроль стану забезпечення харчуванням в навчальних закладах міста та 
підготовка аналітичних матеріалів 

 1,10,20 числа Колесникова С.Ю. 

16 Контроль виплати заробітної плати по установам та закладам м. Києва.  
До 30 числа 

Баварі Л.О., 
Ганза С.В. 

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 28.09.2001               
№ 398 

До 14 числа  Баварі Л.О. 
 

18 Ведення поточної роботи по виконанню бюджету апарату ДОМНС.  Протягом 
місяця 

Борисенко Л.М. 
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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 

Кононенко Н. С. 
 

20 Зведення оперативної інформації про стан розрахунків за спожиті енергоносії 
та житлово-комунальні послуги по закладам освіти м. Києва 

 Щомісячно Баварі Л. О. 
 

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 Баварі Л.О. 
 

22 Звірка бюджетних призначень установ освіти міського підпорядкування у 
бухгалтерській звітності поточного місяця Ф.2,Ф.4 

 До 10 числа Гальчинська О.О., 
Борисенко Л.М. 

23 Аналіз споживання тепло енергоносіїв (щодекади)  10,20,30 
числа 

Баварі Л. О. 
 

24 Складання звіту з праці (додатковий)  До 10 числа Баварі Л.О. 
25 Аналіз статистичного звіту з праці та складання інформаційних довідок  Протягом 

місяця 
Баварі Л.О., 
Борисенко Л.М. 

26 Підготовка наказів з фінансових питань. 
 

 Протягом 
місяця 

Борисенко Л.М. 

27 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва (галузь 
«Освіта» в частині фінансово-економічних питань) 

 Протягом 
місяця 

Борисенко Л.М., 
Стрелко В.О. 

28 Підготовка матеріалів по соціально-економічному розвитку м. Києва (галузь 
„Фізична культура і спорт”, “Молодіжна політика” в частині фінансово-
економічних питань). 

 Протягом 
місяця 

Корольова О.І. 
Ганза С.В. 

29 Наради-семінари з керівниками економічних груп  управлінь освіти районних у 
місті Києві державних адміністрацій. (п-1)  

Щомісячно Саввін С.С., 
Борисенко Л.М., 
Колесникова С.Ю. 

30 Складання довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) 
та їх корегування. 

Наказ Мінфіну 
України від 
28.01.02 № 57 

Протягом 
місяця 

Безіна О.В., 
Гальчинська О.О., 
Корольова О.І., 
Ганза С.В. 

31 Збирання актів-звірок по комунальним послугам професійних училищ міста та 
складання зведеного реєстру по комунальним послугам за місяць. 

 Протягом 
місяця 

Безіна О.В. 

32 Складання змін до розподілу показників зведених кошторисів доходів та 
видатків на 2015 рік. 

Наказ Мінфіну 
України від 
28.01.02 № 57 

Протягом 
місяця 

Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О., 
Безіна О.В. 
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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 
ни від 

28.01.02. № 57 

Протягом 
місяця 

Безіна О.В., 
Гальчинська О.О., 
Корольова О.І. 

34 Перевірка та реєстрація поіменних книг, книг наказів та їх видача професійним 
училищам. 

 Протягом 
місяця 

Кухтюк Л.М. 

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 
 

Баварі Л. О. 
 

Щоквартально 
36 Звіт Ф. 1 профтех. Наказ 

Головного управління 
статистики      м. Києва 
№ 207  від 
08.05.1985 р. 

До 3 числа Кухтюк Л.М. 

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 
09.07.2010 №679 

До 30 Колесникова С.Ю., 
Борисенко Л.М., 
Кононенко Н. С. 

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 Саввін С.С., 
Стрелко В.О. 

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 Борисенко Л.М., 
Колеснікова С.Ю., 
Кононенко Н. С. 

40 Звіт по показниках бюджетних програм за програмно – цільовим 
методом у програмі «1-С Бюджет» по Головному управлінню 
освіти  і науки та установах молодіжної політики комунальної 
власності територіальної громади м. Києва 

Наказ МФУ Щоквартально Ганза С.В., 
Даниліна Т.В. 

41 Підготовка інформацій щодо чисельності працівників 
підпорядкованих закладів та установ освіти, інформація щодо 
видатків по програмах, інформація про видатки на реалізацію ст.57 

 До 26 
(щоквартально) 

Гальчинська О.О. 
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Закону України «Про освіту», аналіз харчування по установах 
освіти м.Києва, звіт про виконная кошторису позабюджетних 
надходженнях та видатках по підпорядкованих установах 

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 Ганза С.В., 
Пилипчук Н.А., 
Шевчук В.А., 
Гаврищук О.В. 

43 Звітування про стан виконання заходів КМДА по виконанню 
програми “Стратегія подолання бідності”. 
 

Згідно 
Розпорядження 
КМДА 

До 10 числа Борисенко Л.М. 

44 Узгодження  форм бухгалтерського звіту. Згідно  плану 
статистичних 
робіт  МОНУ 

До 11 числа Дзема М.О., 
Безіна О.В. 

45 Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та 
контингентах освіти 

 До 12 числа Борисенко Л.М., 
Сорока О. В., 
Гальчинська О.О. 

46 Інформація щодо окремих показників по штатах закладів та 
контингентах фізичної культури і спорту та молодіжної політики 
 

 До 12 числа Ганза С.В., 
Даниліна Т.В. 

47 Інформація про окремі показники виконання бюджету по видатках 
на освіту (щоквартально).(п-1) 
 

 До 12 числа Борисенко Л.М., 
Сорока О. В., 
Гальчинська О.О. 

47 Звіт про хід виконання енергозберігаючих заходів за формою 12-ЕЗ 
та аналітична довідка по установах освіти м. Києва 

 
 
 

До 15 числа Кононенко Н. С. 
 

48 Звіт з праці (додатковий)  До 10 числа Баварі Л.О. 
49 Проведення нарад-семінарів з головними бухгалтерами управлінь 

освіти районних у місті Києві державних адміністрацій та 
головними бухгалтерами закладів освіти територіальної громади 
міста Києва. (п-1) 

 

Щоквартально Саввін С.С. 

50 Інформувати КМДА про виконання Державної програми 
соціально-економічного розвитку міста Києва на період 2015 року 
(система “Освіта”). 

Розпорядження 
КМДА 

До 15 числа Саввін С.С. , 
Борисенко Л.М., 
Стрелко В.О. 
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51 Аналіз виконання бюджетних призначень закладами освіти 
міського підпорядкування для ГФУ КМДА (п-1) 

 До 15 числа Борисенко Л.М., 
Гальчинська О.О., 
Сорока О.В. 

52 Складання звіту з праці 1-ПВ (квартальна) 
 

Наказ Держкомстату 
України від 28.09.01 №398 

До 14 Баварі Л.О. 
 

53 Направити до районних державних адміністрацій міста та виділень 
державного казначейства у районах визначену вартість набору 
харчування по дитячих дошкільних  закладах.  

 До 21 числа Колесникова С. Ю. 

54 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах   (Ф. 3-2) Наказ Мінфіну України 
1998 р. 

До 23 числа Безіна О.В. 

55 Контроль  вартості харчування в навчальних закладах міста   До 24 числа Колесникова С. Ю. 
 

 

 УПРАВЛІННЯ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

Аналіз роботи за 2014 рік 
Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням статистики у м. Києві, станом на 01 січня 2014 року в столиці чисельність 

населення віком 14-35 років становить  929660 осіб.  
Кількість студентів на початок 2013/2014 навчального року у вищих навчальних закладах – 453799, з них: І-ІІ рівнів акредитації – 28233 

осіб; ІІІ-ІV рівнів акредитації – 425566 осіб. 
Рівень безробіття серед молоді віком 18-35 років у місті Києві становить – 7,25% (кожен другий зареєстрований безробітний – молода 

людина). 
З метою створення сприятливих політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних і фінансових умов для поліпшення 

соціального захисту та всебічного розвитку сім’ї, дітей та молоді столиці, рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 8289 
затверджено Міську цільову програму підтримки сім’ї та молоді на 2012-2016 роки. 

Враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 березня 2014 
року  № 320 «Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економічного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році» та незважаючи на низький рівень фінансування заходів програми, більшість заходів реалізовано 
на безкоштовній основі та підтримано ряд ініціатив громадських організацій.  

Інформація про проведені заходи постійно висвітлювалася на веб-порталі управління, в соціальних мережах, на сайтах партнерів та 
громадських організацій. 
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Постійно організовувалися зустрічі з молоддю з метою врахування думки громадськості в напрямку формування державної молодіжної 
політики. 
 
Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік: 

Враховуючи цілу низку проблем, що стосуються молоді, програму мера столиці В.Кличка та завдання й заходи Міської цільової 
програми підтримки сім’ї та молоді на 2012-2016 роки, пріоритетними напрямками роботи на 2015 рік є: 

національно-патріотичне виховання молоді; 
створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримку творчих ініціатив молоді, підтримку талановитої та обдарованої 

молоді; 
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; 
забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики у сфері зайнятості молоді; 
залучення молоді до державної служби; 
активізація роботи щодо пропаганди та формування здорового способу життя серед молоді, профілактика негативних явищ в 

молодіжному середовищі; 
надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування; 
формування екологічної свідомості молоді, залучення молоді до участі в заходах, що спрямовані на благоустрій та озеленення столиці; 
формування відкритої та прозорої державної молодіжної політики, організація офіційних зустрічей молоді з керівництвом міста, 

залучення молоді до участі в формуванні та реалізації державної молодіжної політики; 
науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики. 

 
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

№ з/п  
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 Групове заняття: «Цікаві професії» із залученням 

представників різних професій 
 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016 роки  

Щотижня  Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 

2 Семінар на тему: «Персональний та професійний розвиток» 
 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

3 Вечір кіно (висвітлення наочної інформації про зміст та 
сутність професій) 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

4 Оголошення про проведення Конкурсу бізнес-планів Спільний наказ Міністерства 22 Куценко А.С., 
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підприємницької діяльності серед молоді міста Києва України у справах сім'ї, молоді та 
спорту,  Державного комітету 
України з питань регуляторної 
політики та підприємництва               
(N 1031/45 від 05.04.2007) "Про 
затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс бізнес-
планів підприємницької діяльності 
серед молоді» 

Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

Лютий 
5 Засідання Комісії з відбору та висунення кандидатів від 

міста Києва на присудження Премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у 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 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

6 Визначення та відзначення переможців Конкурсу бізнес-
планів підприємницької діяльності серед молоді міста Києва 

Спільний наказ Міністерства 
України у справах сім'ї, молоді та 
спорту,  Державного комітету 
України з питань регуляторної 
політики та підприємництва               
(N 1031/45 від 05.04.2007)  

25 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

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 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

8 Групове заняття: «Цікаві професії» із залученням 
представників різних професій 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016  

Щотижня Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

9 Курси ораторського мистецтва (з метою підвищення 
кваліфікації молоді) 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016  

Щотижня Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
О.стровська С.М 

Березень 
10 Оголошення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених молодіжними та дитячими 
Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12.10.2011 № 1049  

Протягом місяця Оскома М.М., 
Булатович Г.П.  
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громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансової підтримка  

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  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

12 Майстер-класи на теми: «Інструменти розвитку бізнесу», 
«Соціальне підприємництво» 
 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська М.М. 
 

13 
 
 
 
 
 

14 

Курси української мови 
 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

Вечір кіно (висвітлення наочної інформації про зміст та 
сутність професій) 
 
 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

15 Організація діяльності молодіжних трудових загонів 
(організація робіт із благоустрою міста Києва) 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 2012 
– 2016 роки 

30 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

Квітень 
16 Засідання конкурсної комісії з  розгляду програм (проектів, 

заходів), розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка у 2015 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12.10.2011 № 1049  

07 Оскома М.М., 
Булатович Г.П. 

17 Засідання конкурсної комісії з  розгляду програм (проектів, 
заходів), розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка у 2015 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12.10.2011 № 1049  

14 Оскома М.М., 
Булатович Г.П. 
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18 Засідання конкурсної комісії з присудження стипендії 
Київської міського голови для обдарованої молоді у 2014 
році 

Розпорядження Київського 
міського голови від 19.11.2002 
 № 339, 
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

16 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

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 12.11.2011 № 1049  

17 Оскома М.М., 
Булатович Г.П. 

20 Проведення комп’ютерного тестування учасників на базі 
комп’ютеризованого діагностичного комплексу «Консул-
Інтегратор», призначеного для визначення управлінських 
якостей, лідерського потенціалу та  інтелектуальних 
здібностей в рамках реалізації програми «Залучення молоді 
до державної служби». 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
 

21 Групове заняття: «Цікаві професії» із залученням 
представників різних професій 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

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  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

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  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

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 12.10.2011 № 1049  

01 Оскома М.М., 
Булатович Г.П. 

25 Відбір (згідно рейтингу учасників програми) кандидатур для Міська цільова програма До 10 Куценко А.С., 
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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. 

підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

 Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

26 Ярмарка вакансій «Освіта. Робота. Підприємництво» на базі 
ВНЗ м. Києва 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

29 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

27 Майстер-клас на тему: «Інструменти розвитку бізнесу» Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

28 Вечір кіно (висвітлення наочної інформації про зміст та 
сутність професій) 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

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 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

30 Фестиваль молодіжних трудових загонів «Київ-столиця 
чистоти» 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

05 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

31 Проведення офіційних зустрічей молоді з керівництвом 
міста 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

25-26 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П. 

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  Оскома М.М., 
Булатович Г.П., 
Макаревич І.Р., 
Островська С.М,. 
Федоренко О.О. 
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33 Проведення молодіжного заходу з нагоди Дня Конституції 
України 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

28  Оскома М.М., 
Булатович Г.П., 
Макаревич І.Р., 
Островська С.М., 
Федоренко О.О. 

34 Майстер-клас на тему: «Інструменти розвитку бізнесу» Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

Липень 
35 Проведення засідання Комісії з попереднього відбору та 

висунення кандидатів на призначення Премії Київської 
міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого 
самоврядування 

Рішення Київської міської ради від 
27.10.2005 № 256/3717  
 

15  
 

Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

36 Семінар на тему «Персональний та професійний розвиток» Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

37 Оголошення про  проведення Київського міського конкурсу 
«Молодий підприємець року» 

Розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 
05.11.2002 № 2005  

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська М.М. 

Серпень 
38 Визначення та відзначення переможців Київського міського 

конкурсу «Молодий підприємець року» 
Розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 
05.11.2002 № 2005  

20 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

39 Проведення молодіжного заходу з нагоди Дня Незалежності 
України 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

24 Оскома М.М., 
Булатович Г.П., 
Макаревич І.Р. 
Островська С.М., 
Федоренко О.О. 

40 Майстер-клас на тему: «Пошук інвестора від А до Я» Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

Вересень 
41 Проведення фіналу міського етапу Всеукраїнського Державна цільова соціальна Орієнтовно  Оскома М.М., 
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фотоконкурсу «Молоде обличчя України» програма «Молодь України» на 
2009-2015 роки, 
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

16 Макаревич І.Р. 

42 Ярмарка вакансій «Освіта. Робота. Підприємництво» на базі 
ВНЗ м. Києва 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

 24 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

43 Вечір кіно (висвітлення наочної інформації про зміст та 
сутність професій) 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

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  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

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  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

Жовтень 
46 Засідання конкурсної комісії із призначення стипендій та 

премій Київського міського голови студентам міста 
Розпорядження Київського 
міського голови від 12.11.2002  
№ та № 330  

15 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

47 Ярмарка вакансій «Освіта. Робота. Підприємництво» на базі 
ВНЗ м. Києва 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

29 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

48 Вечір кіно (висвітлення наочної інформації про зміст та 
сутність професій) 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

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  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська М.М. 

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  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
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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 05.04.2007)  

10 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

52 Організація 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 

17  Оскома М.М., 
Булатович Г.П., 
Макаревич І.Р., 
Островська С.М., 
Федоренко О.О. 
 

53 Проведення офіційних зустрічей молоді з керівництвом 
міста 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

19  Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П. 

54 Проведення молодіжного заходу з нагоди Дня Гідності та 
Свободи 

Указ Президента України від 
13.11. 2014 № 872/2014 «Про День 
Гідності та Свободи», 
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

21  Оскома М.М., 
Булатович Г.П., 
Макаревич І.Р., 
Островська С.М., 
Федоренко О.О. 

55 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 

28  Оскома М.М., 
Булатович Г.П., 
Макаревич І.Р., 
Островська С.М., 
Федоренко О.О. 

56 Майстер-класи на тему: «Інструменти розвитку бізнесу», 
«Соціальне підприємництво» 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М.  

57 Курси української мови Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

58 Семінар на тему: «Забезпечення прав та інтересів молодих Міська цільова програма Щотижня Куценко А.С., 
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громадян на ринку праці» підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Оскома М.М., 
Островська С.М. 

Грудень 
59 Проведення офіційних зустрічей молоді з керівництвом 

міста 
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

07 
 

Оскома М.М., 
Булатович Г.П., 
Макаревич І.Р. 

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 05.04.2007)  

 18 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

61 Курси української мови Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

62 Курси ораторського мистецтва Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Щотижня Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 

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  Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська М.М. 

  
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

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  

Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Островська С.М. 

2 Підготовка звіту щодо реалізації програми Соціально-
економічного розвитку в частині, що стосується 
молоді. 

Відповідне рішення Київської 
міської ради 

Щоквартально Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

3 Підготовка звіту щодо проведення зустрічей з Доручення Прем’єр - Міністра Щоквартально Оскома М.М., 
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молоддю  України від 26.12.2013  
№ 49101/1/1-13 і з урахуванням 
доручення від 16.12. 2013  
№ 42138 

До 10.04.2015, 
10.07.2015, 

10.10.2015,10.01.2016 

Макаревич І.Р. 

4 Збір квартальних творчих звітів щодо реалізації 
проектів за кошти гранту Президента України для 
обдарованої молоді 

Наказ Міністерства молоді та 
спорту України від 15.10. 2013  
№ 619  

Щоквартально  
До 5 числа 

наступного за 
звітним періодом 

Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

5 Підготовка звіту по заходам щодо патріотичного 
виховання молоді  

Доручення заступника голови 
Київської міської державної 
адміністрації від 26.10 2011  
№ 46834 до листа Державної 
служби з питань інвалідів та 
ветеранів України від 
11.10.2011 № 2944/01/222-11  

Щоквартально Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

6 Організаційна робота з переможцями конкурсу  з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими 
організаціями, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансової 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. 2011 № 1049  

Постійно, 
починаючи з травня 

2015 року 

Оскома М.М., 
Булатович Г.П. 

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 Оскома М.М., 
Островська С.М. 

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 Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
 

9 Формування банку даних вакансій з тимчасовим 
характером роботи з метою вторинної зайнятості 
студентської молоді у вільний від навчання час 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом року Куценко А.С., 
Оскома М.М., 
Островська С.М. 
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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 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 

11 Популяризація підприємництва серед молоді; 
підтримка підприємницьких ініціатив молоді. 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом року Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 

12 Дослідження ринку праці у 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 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 

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 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

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 26.01.2012 № 16/7353 

До 15 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

15 Підготовка інформації в частині, що стосується 
молоді, відповідно Доручення Президента від 
12.11.2013 №1-1/2944 

Доручення Президента України 
від 12.11.2013 №1-1/2944 
Доручення в.о. голови 
Київської міської державної 
адміністрації від 14.11.2013 
№38472 

До 15 Оскома М.М., 
Островська С.М. 

16 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» 

Указ Президента України від 
06.01.2010 № 6/2010  

20-23  
 
 

 

Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

17 Інформування щодо можливості здобуття грантів 
Президента України для обдарованої молоді 

Указ Президента України від 
02.08.2000 № 945  
Наказ Міністерства молоді та 
спорту України від 15.10.2013 
 № 619  

Протягом місяця Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 
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18 Збір та узагальнення заявок кандидатів, що 
претендують на здобуття Премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у розбудові 
України  

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2007 № 1333, 
Розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) від 01.03.2012  
№ 333  

Протягом місяця Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

Лютий 
19 Підготовка інформації про захист прав ромських 

меншин  
Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
11.09.2013 № 701-р  

До 01  Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

20 Підготовка інформації про стан виконання Плану 
заходів з реалізації Концепції державної міграційної 
політики  

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12.10. 
2012 № 1058-р 

До 08  Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

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 
роки 

До 14 Оскома М.М.,  
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
 

22 Підготовка звіту за рік про хід виконання Програми 
зайнятості населення  м. Києва на період до 2017 
року. 

Рішення Київської міської ради 
від 02.10.2013 № 27/9615 Про 
затвердження Програми 
зайнятості населення  м. Києва 
на період до 2017 року 

До 15 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
 

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 містах 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 22.08.2014 
№5826/4.2, 
Доручення Голови Київської 
міської державної адміністрації 
від 03.09.2014 № 22774 

До 20 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
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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 12.09.2011 №1130, 
Доручення Київської міської 
державної адміністрації від 
07.11.2011 №49476. 

До 20 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
 

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 15.10.2013  
№ 619  

До 27  Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

26 Узагальнення інформації щодо виконання Державної 
цільової програми «Молодь України на 2009 - 2015» 

Державна цільова програма 
«Молодь України на 2009 - 
2015», 
Щорічний лист Міністерства 
молоді та спорту України 

До 28 Оскома М.М., 
Булатович Г.П. 

Березень 
27 Збір заявок щодо здобуття стипендій Київського 

міського голови для обдарованої молоді 
Розпорядження Київського 
міського голови від 19.11.2002 
 № 339, 
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

28 Збір заявок від м. Києва щодо здобуття грантів 
Президента України для обдарованої молоді 

Наказ Міністерства молоді та 
спорту України від 15.10.2013  
№ 619  

До 05 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

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 20.09.2012 № 5/8289 

До 05 Оскома М.М.,  
Булатович Г.П. 

30 Підготовка інформації щодо виконання у 2014 році 
Міської цільової програми правової освіти населення 
міста Києва на 2012-2016 роки  

Рішення Київської міської ради 
від 29.12.2011 № 1005/7241  

До 20 Оскома М.М., 
Булатович Г.П.  

31 Підготовка звіту по патріотичному вихованню молоді 
за 2014 рік 

Програма поліпшення 
організаційної підготовки 

До 25 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 
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громадян до військової служби, 
приписки до призовної 
дільниці, призову на строкову 
службу та військово – 
патріотичного виховання 
молоді на 2011-2015 роки 

Квітень 
32 Узагальнення інформації щодо кандидатів, що 

претендують на здобуття стипендії Київського 
міського голови для обдарованої молоді. Формування 
складу комісії. Підготовка до засідання комісії. 

Розпорядження Київського 
міського голови від 19.11.2002  
№ 339,  
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

До 16 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

33 Підготовка розпорядження Київського міського 
голови «Про призначення стипендії київського 
міського голови для обдарованої молоді» 

Розпорядження Київського 
міського голови від 19.11.2002 
№ 339»,  
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

17 – 22 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

34 Підготовка наказу про проведення міського етапу 
Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде обличчя 
України».  

Державна цільова програма 
«Молодь України на 2009 - 
2015» 

24-29 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

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 Оскома М.М., 
Булатович Г.П. 

36 Проведення організаційної роботи щодо проведення 
міського етапу фотоконкурсу Всеукраїнського 
фотоконкурсу «Молоде обличчя України» 

Державна цільова програма 
«Молодь України на 2009 - 
2015» 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

37 Підготовка наказу про переможців конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими 
організаціями, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансової підтримка у 2015 році 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12.10.2011 № 1049  

До 01  Оскома М.М., 
Булатович Г.П. 
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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 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
 

Червень 
39 Організаційна робота щодо проведення офіційної 

зустрічі молоді з керівництвом міста  
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П. 

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 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П., 
Островська С.М., 
Федоренко О.О. 

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 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П., 
Островська С.В., 
Федоренко О.О. 

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. 2009 № 41 

До 20 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

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, 
психотропних речовин та прекурсорів  

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
22.11.2010 № 2140-р 

До 20 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

44 Збір матеріалів від кандидатів, що претендують на 
здобуття Премії Київської міської ради за внесок 
молоді у розвиток місцевого самоврядування 

Рішення Київської міської ради 
від 27.10.2005 № 256/3717  

До 01 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

45 Підготовка звіту  за І півріччя щодо виконання 
заходів Указу Президента України від 15.07.2000 
№906 (по п.1.11) «Про заходи щодо забезпечення 

Указ Президента України від 
15.07.2000 №906, 
Доручення голови Київської 

До 24 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
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підтримки та дальшого розвитку підприємницької 
діяльності» 

міської державної адміністрації 
від 24.07.2000 №16516, 
Доручення Прем’єр-Міністра 
України від 21.07.2000 
№12640/1 

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 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
 

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 26.01.2012 № 16/7353 

До 15 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

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 27.10.2005 № 256/3717 «Про 
Премію Київської міської ради 
за внесок молоді у розвиток 
місцевого самоврядування» 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

Серпень 
49 Підготовка звіту за  півріччя про хід виконання 

Програми зайнятості населення  м. Києва на період до 
2017 року. 

Рішення Київської міської ради 
від 02.10.2013 № 27/9615  

До 15 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
 

50 Організаційна робота щодо підготовки до проведення 
молодіжного заходу з нагоди Дня Незалежності 
України 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Федоренко О.О., 
Булатович Г.П., 
Макаревич І.Р., 
Островська С.М. 

Вересень 
51 Проведення засідання комісії з визначення 

переможців міського етапу Всеукраїнського 
фотоконкурсу  «Молоде обличчя України» 

Державна цільова програма 
«Молодь України на 2009 - 
2015» 

10 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 
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52 Подання документів на кандидатів, що претендують 
на здобуття Премії Київської міської ради за внесок 
молоді у розвиток місцевого самоврядування 
Київській міській раді 

Рішення Київської міської ради 
від  27.10.2005 № 256/3717  

До 15 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

53 Підготовка інформації щодо виконання у І півріччі 
2015 року Міської цільової програми правової освіти 
населення міста Києва на 2012-2016 роки  

Рішення Київської міської ради 
від 29.12.2011 № 1005/7241  

До 20 Оскома М.М., 
Булатович Г.П.  

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 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

55 Формування списку учасників для участі у 
Всеукраїнському молодіжному мистецькому пленері 
«Мальовнича Україна» 

Державна цільова соціальна 
програма «Молодь України» на 
2009-2015 роки 

До 30 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

Жовтень 
56 Збір та узагальнення інформації щодо студентів, які 

претендують на здобуття стипендії та премії 
Київського міського голови студентам міста. 
Формування складу конкурсної комісії. Підготовка до 
засідання конкурсної комісії. 

Розпорядження Київського 
міського голови від 12.11.2002 
року № 331 та № 330  

01 – 15  Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

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 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 
 

58 Підготовка розпоряджень Київського міського голови 
«Про призначення стипендії Київського міського 
голови студентам міста», «Про призначення премії 
Київського міського голови студентам міста» 

Розпорядження Київського 
міського голови від 12.11.2002  
№ 331 та № 330  

16-21 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 

Листопад 
59 Організаційна робота щодо проведення офіційної Міська цільова програма Протягом місяця Оскома М.М., 
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зустрічі молоді з керівництвом міста до Дня студента підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П. 

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 Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П., 
Островська С.М., 
Федоренко О.О. 

61 Організаційна робота щодо проведення молодіжного 
заходу з нагоди Дня Гідності та Свободи 

Указ Президента України від 
13.11.2014 № 872/2014 «Про 
День Гідності та Свободи», 
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Федоренко О.О., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П., 
Островська С.М., 
 

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 Оскома М.М., 
Федоренко О.О., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П., 
Островська С.М. 

63 Організаційна робота щодо проведення офіційної 
зустрічі молоді з керівництвом міста до Дня місцевого 
самоврядування 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П. 

Грудень 
64 Організаційна робота щодо проведення офіційної 

зустрічі молоді з керівництвом міста до Дня місцевого 
самоврядування 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на  
2012 – 2016 роки 

Протягом місяця Оскома М.М., 
Макаревич І.Р., 
Булатович Г.П. 

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 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

66 Збір та узагальнення інформації щодо виконання 
статті 2 Указу Президента України від 06.01.2010 № 
6/2010 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню 

План організації виконання 
Указу Президента України від 
06.01.2010 № 6/2010  

До 15 
 
 

Оскома М.М., 
Макаревич І.Р. 
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актуальних питань молоді»   
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 28.01.2009 № 41 

До 20 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

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 
22.11.2010 № 2140-р 

До 20 Оскома М.М., 
Федоренко О.О. 

69 Підготовка звіту  за рік щодо виконання заходів Указу 
Президента України від 15.07.2000 №906 (по п.1.11) 
«Про заходи щодо забезпечення підтримки та 
дальшого розвитку підприємницької діяльності» 

Указ Президента України від 
15.07.2000 № 906 
Доручення голови Київської 
міської державної адміністрації 
від 24.07.2000 № 16516 
Доручення Прем’єр-Міністра 
України від 21.07.2000 
№12640/1 

До 23 Оскома М.М., 
Островська С.М., 
Куценко А.С. 

70 Підготовка пропозицій до бюджету Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту на 2016 рік 

Інформація подається для 
подальшого узагальнення та 
інформування Департаменту 
економіки та інвестицій 

До 25 Оскома М.М. 

 
Сектор сімейної політики  

Аналіз роботи за 2014 рік 

Станом на 01.12.2014 в м. Києві нараховувалося 10605 багатодітних сімей, в яких виховувалося 33758 дітей. З метою підтвердження статусу 
багатодітної родини для отримання пільг, встановлених законодавчими актами України, видаються відповідні посвідчення. Видано 4474 
посвідчення дитини та 874 посвідчення батьків з багатодітної сім'ї, 1363 довідки батькам багатодітної сім’ї (у зв’язку із відсутністю посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї з лютого 2014 року тимчасово видаються довідки).  

Станом на 01.10.2014 надійшло 6944 звернення щодо насильства в сім’ї, на корекційні програми службами дільничних інспекторів міліції 
направлено 295 осіб, пройшли корекційні програми 41 особа. Встановлено статус 1 особі, що постраждала від торгівлі людьми. 
 
  
 162 



Протягом 2014 року реалізація державної сімейної політики в м. Києві здійснювалась за напрямками: підтримка молоді, яка бажає 
створити сім’ю; підвищення ролі сім'ї у суспільстві, пропаганда сімейних цінностей; підтримка багатодітних сімей; підтримка одиноких батьків 
та матерів, які самі виховують дітей; попередження насильства в сім'ї та протидія торгівлі людьми; інформування населення про соціальні 
послуги, які надаються сім'ям;  реалізація соціальних програм, направлених на підтримку становлення та розвитку сімей. 

Незважаючи на низький рівень фінансування програм у галузі сімейної політики, більшість заходів, по можливості, реалізовано на 
безоплатній основі або за рахунок фінансової підтримки громадських організацій.  

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання заходів (програм) по вищевказаним напрямкам, 
кількість проведених заходів та кількість осіб, охоплених ними, у порівнянні з минулим роком, незважаючи на відсутність або мінімальне 
фінансування, залишилась майже незмінною.  

Протягом року по галузі сімейної політики проведено низку інформаційно-просвітницьких, освітньо-виховних  програм, семінарів, 
лекцій, тренінгів, засідань за «круглим столом», культурно-мистецьких акцій, конкурсів, майстер-класів та інших заходів, спрямованих на 
підготовку молоді до подружнього життя та відповідальне батьківство, підтримку багатодітних та неповних сімей, підвищення престижу сім’ї, 
виховання культури сімейних відносин, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, поширення інформаційного поля серед сімей щодо їх соціальних гарантій. 

 
Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік: 

1. Формування позитивного ставлення до сімейних цінностей, розвиток гармонійних відносин у сім’ях, виховання відповідального 
батьківства. 
2. Реалізація політики щодо забезпечення  рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
3. Робота з багатодітними сім'ями. 
4. Соціальна підтримка неповних сімей. 
5. Зменшення проявів насильства у сім’ї та жорстокого поводження з дітьми 
6. Підвищення обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми. 
7. Створення умов для змістовного дозвілля дітей та батьків. 
8. Співпраця з громадськими організації у галузі реалізації державної сімейної політики в місті Києві. 
9. Координація діяльності та реалізація програм КМЦС "Родинний дім". 

        

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Лютий 
1 Міський конкурс «Сім’я року» Міська цільова програма 

підтримки сім’ї та молоді на 
Протягом місяця Вовк В.С., 

Ягова О.М. 
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2012-2016 роки,  
Розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 
05.09.2007 № 1170  

2 Визначення кандидатів на здобуття премії Київського 
міського голови одиноким батькам/матерям, які самі 
виховують дітей 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки, 
Розпорядження Київського 
міського голови від 18.09.2007 
 № 528  

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

Березень 
3 Всеукраїнський конкурс «Таланти багатодітної 

родини» (регіональний рівень) 
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки 

Протягом місяця Вовк В.С.,  
Ягова О.М.,  
Козлова Г.М. 

Травень 
4 Нагородження переможців міського конкурсу «Сім'я 

року», вшанування сімей, які прожили в шлюбі більше 
50 років; нагородження преміями Київського міського 
голови одиноких батьків/матерів, які самі виховують 
дітей 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки 

15  Вовк В.С.,  
Ягова О.М.,  
Козлова Г.М. 
 
 

Серпень 
5 Міський конкурс творчих робіт родин  м. Києва до Дня 

незалежності України «Україна – держава моя» в 
рамках реалізації програми «Клуб родинної культури» 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Козлова Г.М., 
Громадські організації-
партнери, які працюють 
в галузі сімейної 
політики 

Листопад 
6 Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» 

(регіональний компонент) 
Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки  
План заходів з проведення 
національної кампанії «Стоп 
насильству!» на період до 2015 
року  

25-30 

 

Вовк В.С., 
Ягова О.М.,  
Козлова Г.М., 
Громадські організації-
партнери, які працюють 
в галузі сімейної 
політики 
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Грудень 
7 Міський конкурс дитячого малюнку «Світ без 

насильства очима дітей» в рамках проведення  
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Козлова Г.М., 
Громадські організації-
партнери, які працюють 
в галузі сімейної 
політики 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
з/п 

 

Назва заходу 

На виконання якого 
нормативно-правового акту 

проводиться 

 

Термін 

 

Відповідальні 

Січень 
1 Аналіз стану реалізації державної сімейної політики в 

місті Києві 
Положення про сектор сімейної 
політики управління сім’ї, 
молоді та спорту Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту 

До 30 Вовк В.С., 
Ягова О.М., 
Козлова Г.М. 

2 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

3 Узагальнення інформації про стан видачі посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї від районних 
структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та 
спорту 

Наказ  Міністерства сім’ї, 
молоді та спорту України від 
29.06.2010 № 1947  

До 10 Ягова О.М. 

4 Складання заявки на потребу в бланках посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї  

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 10 Ягова О.М. 

5 Збір та узагальнення інформації про здійснені заходи 
щодо попередження насильства в сім’ї 

Закон України «Про 
попередження насильства в 
сім'ї», Спільний наказ 
Міністерства сім’ї, молоді та 
спорту України та МВС України 
від 07.09.2009 № 3131/386 

До 10 Ягова О.М. 
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6 Підготовка аналітичної інформації щодо підтримки 
багатодітних сімей на місцевому рівні 

Укази Президента України: 
- від 12.11.1999 № 1460,  
- від 30.12.2000 № 1396  

До 20 Ягова О.М. 

7 Узагальнення інформації та аналіз проведення обліку 
багатодітних сімей в м. Києві 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 13.08.2008 
№ 3337  

До 20 Ягова О.М. 

8 Узагальнення інформації та аналіз проведення обліку 
багатодітних сімей в м. Києві 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 02.03.2009 
№ 622  

До 20 Ягова О.М. 

9 Збір та узагальнення інформації щодо здійснення 
вибіркового обстеження умов утримання й виховання 
дітей у сім'ях, яким виплачується державна допомога 
при народженні дитини 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 01.03.2010 
№ 562  

До 20 Ягова О.М. 

10 Інформування про стан виконання Державної цільової 
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 
до 2015 року 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.03.2012 № 350  

До 20 Ягова О.М. 

11 Збір та узагальнення інформації щодо осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2012 № 783  

До 20 Ягова О.М. 

12 Інформування про стан виконання Державної цільової 
соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 15.05.2013 № 341  

До 20 Ягова О.М. 

13 Підготовка інформації про хід реалізації Державної 
цільової соціальної програми подолання та запобігання 
бідності на період до 2015 року та Основних напрямів 
запобігання бездомності до 2017 року 

Постанови Кабінету Міністрів 
України: 
- від 31.08.2011 № 1057, 
- від 13.03.2013 № 162  

До 05 Ягова О.М. 

14 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

15 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Лютий 
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16 Інформування про хід реалізації Плану заходів щодо 
реалізації Стратегії демографічного розвитку на період 
до 2015 року 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 06.06.2007 
№ 382-р  

До 01 Ягова О.М. 

17 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

18 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

19 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Березень 
20 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010  
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

21 Збір та узагальнення інформації про виконання Міської 
цільової програми підтримки сім’ї та молоді на 2012-
2016 роки, затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 20.09.2012 № 5/8289, в напрямку сімейної 
політики 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки 

До 25 Ягова О.М. 

22 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

23 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
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Квітень 
24 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

25 Узагальнення інформації про стан видачі посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї від районних 
структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та 
спорту 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 10 Ягова О.М. 

26 Складання заявки на потребу в бланках посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї  

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 10 Ягова О.М. 

27 Збір та узагальнення інформації про здійснені заходи 
щодо попередження насильства в сім’ї 

Закон України «Про 
попередження насильства в 
сім'ї», Спільний наказ 
Міністерства сім’ї, молоді та 
спорту України та МВС України 
від 07.09.2009 № 3131/386 

До 10 Ягова О.М. 

28 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

29 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Травень 
30 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010  
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

31 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 
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32 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Червень 
33 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

34 Підготовка брошури «Соціальні послуги для населення» 
(10-й випуск) 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки  

Протягом місяця Ягова О.М. 

35 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

36 Збір та узагальнення інформації щодо дослідження 
проблематики сучасної сім’ї 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки 

Протягом місяця Козлова Г.М. 

37 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Липень 
38 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

39 Узагальнення інформації про стан видачі посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї від районних 
структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та 
спорту 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 10 Ягова О.М. 

40 Складання заявки на потребу в бланках посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї  

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 10 Ягова О.М. 

41 Збір та узагальнення інформації про здійснені заходи 
щодо попередження насильства в сім’ї 

Закон України «Про 
попередження насильства в 

До 10 Ягова О.М. 
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сім'ї», спільниЙ наказ 
Міністерства сім’ї, молоді та 
спорту України та МВС України 
від 07.09.2009 № 3131/386 

42 Узагальнення інформації та аналіз проведення обліку 
багатодітних сімей в м. Києві 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 13.08.2008 
№ 3337  

До 20 Ягова О.М. 

43 Збір та узагальнення інформації щодо здійснення 
вибіркового обстеження умов утримання й виховання 
дітей у сім'ях, яким виплачується державна допомога 
при народженні дитини 

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 01.03.2010 
№ 562  

До 20 Ягова О.М. 

44 Інформування про стан виконання Державної цільової 
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 
до 2015 року 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.03.2012 № 350  

До 20 Ягова О.М. 

45 Збір та узагальнення інформації щодо осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2012 № 783  

До 20 Ягова О.М. 

46 Інформування про стан виконання Державної цільової 
соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 15.05.2013 № 341  

До 20 Ягова О.М. 

47 Підготовка інформації про хід реалізації Державної 
цільової соціальної програми подолання та запобігання 
бідності на період до 2015 року та Основних напрямів 
запобігання бездомності до 2017 року 

Постанови Кабінету Міністрів 
України: 
- від 31.08.2011 № 1057,  
- від 13.03.2013 № 162  

До 05 Ягова О.М. 

48 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

49 Формування інформаційної бази державних установ та 
неурядових організацій, що працюють у напрямку 
попередження та протидії насильству в сім’ї і торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки,  
Положення про Київський 
міський центр сім’ї «Родинний 
дім» 

Протягом місяця Козлова Г.М. 

50 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
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Серпень 
51 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України  від 
29.06.2010 № 1947  

До 05 Ягова О.М. 

52 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

53 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Вересень 
54 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

55 Збір та узагальнення інформації про виконання Міської 
цільової програми підтримки сім’ї та молоді на 2012-
2016 роки, затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 20.09.2012 № 5/8289, в напрямку сімейної 
політики 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки 

До 25 Ягова О.М. 

56 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

57 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Жовтень 
58 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

59 Узагальнення інформації про стан видачі посвідчень Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 

До 10 Ягова О.М. 
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батьків та дитини з багатодітної сім’ї від районних 
структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та 
спорту 

№ 1947  

60 Складання заявки на потребу в бланках посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї  

Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 10 Ягова О.М. 

61 Збір та узагальнення інформації про здійснені заходи 
щодо попередження насильства в сім’ї 

Закон України «Про 
попередження насильства в 
сім'ї», спільний наказ 
Міністерства сім’ї, молоді та 
спорту України та МВС України 
від 07.09.2009 № 3131/386 

До 10 Ягова О.М. 

62 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

63 Збір та узагальнення інформації щодо реалізації 
навчальних програм з впровадження гендерних підходів 
в районах міста Києва 

Міська цільова програма 
підтримки сім’ї та молоді на 
2012-2016 роки, Закон України 
"Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і 
чоловіків" 

Протягом місяця Козлова Г.М. 

64 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Листопад 
65 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

66 Складання плану проведення Всеукраїнської акції «16 
днів проти насильства» в м. Києві 

Розпорядження КМУ від 
01.12.2010 № 2154-р, 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України від 17.09.2012 
№ 581 

До 15 Ягова О.М. 
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67 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

68 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

Грудень 
69 Моніторинг видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 
Наказ Міністерства сім’ї, молоді 
та спорту України від 29.06.2010 
№ 1947  

До 05 Ягова О.М. 

70 Узагальнення інформації щодо проведення 
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в м. 
Києві 

Розпорядження КМУ від 
01.12.2010 № 2154-р, 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України від 17.09.2012 
№ 581 

До 20 Ягова О.М. 

71 Координація роботи районних структурних підрозділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту та надання їм 
методичної підтримки в напрямку видачі посвідчень 
багатодітним сім’ям, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С., 
Ягова О.М. 

72 Координація діяльності Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» 

Положення про сектор сімейної 
політики 

Протягом місяця Вовк В.С. 
 

 
Київський міський центр сім’ї «Родинний дім» 

Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік        
Надання практичної допомоги сім'ям, дітям, молоді, що опинилась в складних життєвих обставинах, шляхом надання індивідуальних 

консультацій   спеціалістами центру. 
Підвищення ролі сім’ї у суспільстві, підтримка  та популяризація кращих родинних традицій у виховані дітей, збереження народних 

традицій в сім’ях; запобігання негативних явищ у сім’ях.  
Попередження насильства в сім’ї, запобігання торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
Співпраця з державними установами та неурядовими організаціями щодо реалізації державної сімейної політики. 
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ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  
 

№ 
з/п 

 
Назва заходу 

На виконання якого нормативно-
правового акту проводиться 

 
Термін 

 
Відповідальні 

Січень 
1 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 
№ 5/8289,  Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2006 № 1849, 
Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 01.12.2010 № 2154-р, Закон України «Про 
попередження насильства в сім'ї», Закон 
України «Про протидію торгівлі людьми»,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

2 Надання консультацій для родин, дітей  міста 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

3 Культурно-мистецькі акції для дітей м. Києва 
до новорічно-різдвяних свят 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім», 
Міська програма «Клуб родинної культури» 

Згідно з графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

4 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

5 Інформаційна акція з питань протидії торгівлі 
людьми для молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

1 раз на місяць Відділ з гендерних 
питань 

6 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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7 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 
«Школа життя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

8 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

9 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м. Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

10 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

11 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 22.10.2007 № 1399, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

12 Розробка та проведення циклу лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

13 Проведення   арт-терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця   Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

14 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця   Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

15 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця   Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

16 Розробка та проведення семінарів, лекцій для Міська цільова програма підтримки сім’ї та Протягом місяця Відділ планування та 
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батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

17 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

18 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця   Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

19 Проведення майстер-класів на зимових, 
весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

За графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

20 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

21 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

22 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

23 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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24 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

25 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

26 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця   Відділ  з гендерних 
питань 

27 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

28 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

29 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Закон України «Про попередження 
насильства в сім'ї», 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

30 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Закон України «Про попередження 
насильства в сім'ї»,  
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

31 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Закон України «Про попередження 
насильства в сім'ї»,  
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

32 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

Лютий 
33 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

34 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 
родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

35 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

36 Проведення молодіжної акції «Запали свічку Міська цільова програма підтримки сім’ї та Щотижня Відділ планування та 
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нашим Героям» молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

37 Інформаційна акція з питань протидії торгівлі 
людьми для молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 

1 раз на місяць Відділ з гендерних 
питань 

38 Проведення робочої семінар-наради з 
представниками влади та громади 
«Налагодження співпраці в реалізації 
державної сімейної політики» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

15-30 Відділ планування та 
роботи з сім’ями, відділ 
з гендерних питань 

39 Проведення круглого столу для заступників 
ректорів з виховної роботи, на тему: «Сім'я – 
це те з чого починається розбудова 
цивілізованого суспільства»   

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

15-25 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

40 Презентація міської програми підготовки 
молоді до подружнього життя «Щаслива 
сім’я» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

20-28 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

41                                                                                                                                                                                                                                                                        Майстер-клас з методики форум-театру для 
психологів та молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця відділ з гендерних 
питань 

42 Проведення тренінгів з питань торгівлі 
людьми для молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

43 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

44 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

45 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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«Школа життя» Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

46 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

47 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м.Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

48 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

49 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця відділ планування та 
роботи з сім’ями 

50 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

51 Проведення   арт –терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

52 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

53 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

54 Розробка та проведення семінарів, лекцій для Міська цільова програма підтримки сім’ї та Протягом місяця  Відділ планування та 
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батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

55 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

56 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми; 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

57 Проведення майстер-класів на зимових, 
весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

За графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

58 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

59 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

60 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці; 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

61 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці; 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

 181 



гендерно-освітньому центрі Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

62 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

63 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ  з гендерних 
питань 

64 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

65 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

66 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

67 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

68 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 

Протягом місяця  Відділ  з гендерних 
питань 

 182 



сім’ї» в усіх районах міста Києва сім’ї «Родинний дім» 
69 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 

домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

Березень 
70 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

71 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 
родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

72 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

73 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

74 Інформаційна акція з питань протидії торгівлі 
людьми для молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 

1 раз на місяць Відділ з гендерних 
питань 

75 Проведення Всеукраїнського дитячого 
фестивалю «Таланти багатодітної родини» в 
співпраці з громадськими організаціями 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

76 Проведення персональних виставок робіт 
кращих родин м. Києва в рамках галереї 
«Родина» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

77 Проведення робочої семінар-наради 
«Алгоритм взаємодії структур, 
відповідальних за реалізацію соціально-

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 
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корекційної роботи з особами, які вчинили 
насильство в сімї» 

сім’ї «Родинний дім» 

78 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

79 Майстер-клас з методики форум-театру для 
психологів та молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

80 Проведення тренінгів з питань торгівлі 
людьми для молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

81 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

82 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 
«Школа життя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

83 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

84 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м. Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

85 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

86 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  Міська цільова програма підтримки сім’ї та Протягом місяця Відділ планування та 
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гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

87 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  

88 Проведення   арт –терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

89 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

90 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

91 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

92 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

93 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми; 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

94 Проведення майстер-класів на зимових, 
весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

За графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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95 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

96 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

97 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

98 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

99 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

100 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

101 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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сім’ї «Родинний дім» 
102 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 

гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

103 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

104 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

105 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

 
106 

Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

107 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

108 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

109 Інформаційна робота щодо залучення 
молоді та сімей до участі у програмі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

110 Проведення занять з молодими парами Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Квітень 
111 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

112 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

113 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

114 Майстер-клас з методики форум-театру для 
психологів та молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

115 Проведення тренінгів з питань торгівлі 
людьми для молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

 116 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

117 Інформаційна акція з питань протидії торгівлі 
людьми для молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

1 раз на місяць Відділ з гендерних 
питань 

118 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

119 Організація та проведення засідань 
Координаційної ради з питань протидії 
торгівлі людьми при КМДА 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

120 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

121 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 
«Школа життя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

122 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

123 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м. Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

124 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

125 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

126 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

127 Проведення   арт –терапії для жінок та членів Міська цільова програма підтримки сім’ї та Протягом місяця Відділ планування та 
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родини, які чекають народження дитини молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім 

роботи з сім’ями 

128 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

129 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

130 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

131 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

132 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

133 Проведення майстер-класів на зимових, 
весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

За графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

134 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

135 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

136 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

137 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

138 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

139 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

140 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

141 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

142 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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сфери міста Києва Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

143 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

144 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

145 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

146 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

147 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

148 Інформаційна робота щодо залучення 
молоді та сімей до участі у програмі,  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

149 Проведення занять з молодими парами Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

Травень 
150 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 
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151 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

152 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

153 Майстер-клас з методики форум-театру для 
психологів та молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

154 Проведення тренінгів з питань торгівлі 
людьми для молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

155 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 
№ 5/8289 «Про затвердження Міської 
цільової програми підтримки сім’ї та молоді 
на 2012- 2016 роки»,  

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

 156 Інформаційна акція з питань протидії торгівлі 
людьми для молоді 

Закон України «Про попередження 
насильства в сім» від 15.11.2001 № 2789-III, 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 
 

1 раз на місяць Відділ з гендерних 
питань 

 157 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 
родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5, МіськА цільовА 
програмА підтримки сім’ї та молоді на 2012- 
2016 роки» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

158 Проведення культурно-мистецької акції для  
вшанування ветеранів  (до Дня Перемоги) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 

1-8 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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сім’ї «Родинний дім» 
159 Культурно-мистецька акція «Київські родини 

за мир» 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

160 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

161 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 
«Школа життя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

162 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

163 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м. Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

 Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

164 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

 
165 

Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

166 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

167 Проведення   арт – терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

168 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

169 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

170 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

171 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

172 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми; 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

173 Проведення майстер-класів на зимових, 
весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

За графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

174 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

175 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 
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молодь, діти) 
176 Проведення навчальних занять з курсу 

підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

177 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

178 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

179 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки 
 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

180 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Закон України «Про попередження 
насильства в сім» від 15.11.2001 № 2789-III, 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

1 раз на місяць Відділ з гендерних 
питань 

181 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5,  
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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182 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім 

1-8 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

183 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

184 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

185 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Мідділ планування та 
роботи з сім’ями 

186 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

187 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

188 Інформаційна робота щодо залучення 
молоді та сімей до участі у програмі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

189 Проведення занять з молодими парами Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

Червень    
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190 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

191 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

192 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

193 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

194 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 
родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

 195 Проведення культурно-мистецької акції до Дня 
захисту дітей,  з представниками громадських 
організацій 
  

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

196 Проведення персональних виставок робіт Міська цільова програма підтримки сім’ї За графіком Відділ планування та 
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кращих родин м. Києва в рамках галереї 
«Родина» 

та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

197 Проведення робочої семінар-наради «Алгоритм 
взаємодії структур, відповідальних за реалізацію 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили насильство в сімї» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

198 Проведення міського конкурсу творчих робіт 
родин  м. Києва до Дня незалежності України 
«Україна – держава моя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

 199 Культурно-мистецька акція «Київські родини за 
мир» 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

200 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

201 Проведення тренінгів, семінарів для працівників 
соціальної сфери на тему: «Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

202 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

203 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин які 
чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

204 Проведення   арт – терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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205 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» для 
пар, які знаходяться на стадії розлучення. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця відділ планування та 
роботи з сім’ями 

206 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

207 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

208 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

209 Організація і проведення уроків патріотичного 
виховання для дітей дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

210 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

211 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

212 Проведення майстер-класів з курсу підпрограми 
«Почни власну справу» для ресоціалізації жінок 
та чоловіків, які знаходяться в декретній 
відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

213 Організація та проведення тематичних Міська цільова програма підтримки сім’ї Протягом місяця Відділ  з гендерних 
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літературних виставок в Ресурсному гендерно-
освітньому центрі 

та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

питань 

214 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація літератури 
в ресурсному гендерно-освітньому 
центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

215 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

216 Організація та проведення тематичних майстер-
класів для психологів соціальної сфери міста 
Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

217 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують соціально-
корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

218 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

219 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання Закону 
України «Про протидію насильству в сім’ї» в 
усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

220 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження Міська цільова програма підтримки сім’ї Протягом місяця Відділ  з гендерних 
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домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

питань 

221 Інформаційна робота щодо залучення молоді та 
сімей до участі у програмі  

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

222 Проведення занять з молодими парами Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

Липень 
223 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

 Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків»,    
розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 22.10.2007  
№ 1399, Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2006 № 1849, 
Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 01.12.2010 № 2154-р, Закон 
України «Про попередження насильства в 
сім'ї» від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ, 
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

224 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

225 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

226 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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227 Культурно-мистецька акція «Київські родини за 
мир» 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім»,  розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, міська програма 
Клуб родинної культури 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

228 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Міська програма «Школа життя» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

229 Проведення тренінгів, семінарів для працівників 
соціальної сфери на тему: «Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Міська програма «Школа життя» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

230 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Міська програма «Школа життя» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

231 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин які 
чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї 
та молоді на 2012-2016 роки,  
Міська програма «Школа життя», 
розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 22.10.2007  
№ 1399, Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2006 № 1849,   

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

232 Проведення   арт – терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини 

Рішення Київської міської ради від 
20.09.2012 № 5/8289, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

233 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» для 
пар, які знаходяться на стадії розлучення 

Розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 22.10.2007  
№ 1399, Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2006 № 1849,  
Положення про Київський міський центр 
сім’ї 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

234 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 

Рішення Київської міської ради від 
20.09.2012 № 5/8289, розпорядження 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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спілкування  Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 

235 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Рішення Київської міської ради від 
20.09.2012 № 5/8289, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

236 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми 

Рішення Київської міської ради від 
20.09.2012 № 5/8289, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

237 Організація і проведення уроків патріотичного 
виховання для дітей дошкільного віку 

Рішення Київської міської ради від 
20.09.2012 № 5/8289, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

238 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Рішення Київської міської ради від 
20.09.2012 № 5/8289, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

239 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Рішення Київської міської ради від 
20.09.2012 № 5/8289, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

240 Проведення майстер-класів з курсу підпрограми 
«Почни власну справу» для ресоціалізації жінок 
та чоловіків, які знаходяться в декретній 
відпустці 

Рішення Київської міської ради від 
20.09.2012 № 5/8289, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
від 22.10.2007 № 1399, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

241 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному гендерно-

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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освітньому центрі виконання  розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 
22.10.2007  № 1399, Положення про 
Київський міський центр сім’ї «Родинний 
дім»,міська програма Гендерна освіта 
населення 

242 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація літератури 
в ресурсному гендерно-освітньому 
центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
виконання  розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 
22.10.2007  № 1399, Положення про 
Київський міський центр сім’ї «Родинний 
дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

243 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
виконання  розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 
22.10.2007  № 1399, Положення про 
Київський міський центр сім’ї «Родинний 
дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

244 Організація та проведення тематичних майстер-
класів для психологів соціальної сфери міста 
Києва 

Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
виконання  розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 
22.10.2007  № 1399, Положення про 
Київський міський центр сім’ї «Родинний 
дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

245 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують соціально-
корекційну програму 

Міська програма Попередження 
домашнього насильства, корекційної 
роботи з особами, які вчинили насильство 
в сім’ї та протидія торгівлі людьми 

Протягом місяця  Відділ  з гендерних 
питань 

246 Проведення тренінгових занять в рамках Міська програма Попередження Протягом місяця Відділ  з гендерних 
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соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

домашнього насильства, корекційної 
роботи з особами, які вчинили насильство 
в сім’ї та протидія торгівлі людьми 

питань 

247 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання Закону 
України «Про протидію насильству в сім’ї» в 
усіх районах міста Києва 

Міська програма Попередження 
домашнього насильства, корекційної 
роботи з особами, які вчинили насильство 
в сім’ї та протидія торгівлі людьми 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

248 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська програма Попередження 
домашнього насильства, корекційної 
роботи з особами, які вчинили насильство 
в сім’ї та протидія торгівлі людьми 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

249 Інформаційна робота щодо залучення молоді та 
сімей до участі у програмі 

  Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім»,міська програма 
«Щаслива сім’я» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

250 Запис учасників на участь у програмі Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім»,міська програма 
«Щаслива сім’я» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

251 Консультації щодо змісту програми Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім»,міська програма 
«Щаслива сім’я» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

252 Проведення занять з молодими парами Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім»,міська програма 
«Щаслива сім’я» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

Серпень 
253 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

254 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

255 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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приймали участь в АТО сім’ї «Родинний дім» 
256 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 

нашим Героям» 
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

257 Культурно-мистецька акція «Київські родини 
за мир» 

Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

258 Організація та проведення урочистого 
нагородження переможців міського конкурсу 
творчих робіт родин  м. Києва до Дня 
незалежності України «Україна – держава 
моя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки» 
 

2 половина місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

259 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

260 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

261 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

262 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

263 Проведення   арт – терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

264 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

265 Розробка та проведення семінарів, лекцій для Міська цільова програма підтримки сім’ї та Протягом місяця Відділ планування та 
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батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

266 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

267 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

268 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

269 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

270 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

271 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

272 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

273 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 
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- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді. 

Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

274 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

275 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

276 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

277 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

278 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

279 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

280 Інформаційна робота щодо залучення 
молоді та сімей до участі у програмі  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Вересень 
281 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

282 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

283 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

284 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

285 Культурно-мистецька акція «Київські родини 
за мир» 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

286 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 
родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

287 Проведення та участь в міському заході 
«Юнь Києва запрошує» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

15-30 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

288 Проведення та участь у заході присвяченому 
Національному Дню батька 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

1-15 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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289 Культурно-мистецька акція до дня здоров’я, з 
питань збереження репродуктивного здоров’я 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

15-30 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

290 Проведення круглого столу з забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Начальник відділу з 
гендерних питань 

291 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

292 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 
«Школа життя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

293 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

294 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м. Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

295 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця відділ планування та 
роботи з сім’ями 

296 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

297 Розробка та проведення цикл лекцій та Міська цільова програма підтримки сім’ї та Протягом місяця Відділ планування та 
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семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини 

молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

298 Проведення   арт – терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини 

Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 
№ 5/8289 «Про затвердження Міської 
цільової програми підтримки сім’ї та молоді 
на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  відділ планування та 
роботи з сім’ями 

299 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення 

Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 
№ 5 /8289 «Про затвердження Міської 
цільової програми підтримки сім’ї та молоді 
на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

300 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 
№ 5/8289 «Про затвердження Міської 
цільової програми підтримки сім’ї та молоді 
на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

301 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 
№ 5/8289 «Про затвердження Міської 
цільової програми підтримки сім’ї та молоді 
на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

302 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 
№ 5/8289 «Про затвердження Міської 
цільової програми підтримки сім’ї та молоді 
на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

303 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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педагогічній роботі з дітьми сім’ї «Родинний дім» 
304 Проведення майстер-класів на зимових, 

весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

За графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

305 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

306 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

307 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

308 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

309 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

310 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 
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гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді. 

311 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

312 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

313 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

314 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

315 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

316 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

317 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

318 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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сім’ї «Родинний дім» 
319 Інформаційна робота щодо залучення молоді 

та сімей до участі у програмі  
Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

320 Запис учасників на участь у програмі Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

321 Консультації щодо змісту програми Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

322 Проведення занять з молодими парами Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

Жовтень 
323 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

324 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Психологи, юристи 

325 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

326 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

327 Культурно-мистецька акція «Київські родини Міська цільова програма підтримки сім’ї та Щотижня Відділ планування та 
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за мир» 
 

молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

328 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 
родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

329 Проведення та участь в заключному конкурсі 
патріотичної пісня «Юні серця пам’ятають», 
присвяченого до дня вигнання нацистських 
окупантів з України  з представниками 
громадських організацій 
  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

15-30 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

330 Проведення персональних виставок робіт 
кращих родин м. Києва в рамках галереї 
«Родина» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

331 Організація та проведення засідань 
Координаційної ради з питань протидії 
торгівлі людьми при КМДА 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

332 Проведення міського конкурсу дитячого 
малюнку «Світ без насильства очима дітей» в 
рамках проведення  національної акції «16 
днів проти гендерного насильства» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Начальник відділу з 
гендерних питань 

333 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

334 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 
«Школа життя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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335 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

336 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м. Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

337 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

338 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

339 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

340 Проведення   арт – терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

341 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

342 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

343 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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сім’ї «Родинний дім» 
344 Проведення арт-практикумів  для працівників 

соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

345 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

346 Проведення майстер-класів на зимових, 
весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

За графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

347 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

348 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

349 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

350 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

351 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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352 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

353 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

354 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

355 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

356 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

357 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

358 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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359 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

360 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

361 Інформаційна робота щодо залучення молоді 
та сімей до участі у програмі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

362 Проведення занять з молодими парами Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

Листопад 
363 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Психологи, юристи 

364 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

365 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

366 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

367 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 
родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

368 Проведення культурно-мистецьких акцій 
вшанування ветеранів  (до Дня визволення 
Києва) 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

15-30 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

369 Проведення робочої семінар-наради 
«Алгоритм взаємодії структур, 
відповідальних за реалізацію соціально-
корекційної роботи з особами, які вчинили 
насильство в сім’ї» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця відділ з гендерних 
питань 

370 Проведення національної акції «16 днів проти 
гендерного насильства» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

25-30  
(За окремим 

графіком) 

Начальник відділу з 
гендерних питань 

371 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

372 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 
«Школа життя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

373 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

374 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м. Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

375 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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АТО Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

376 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

377 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця 
Протягом місяця 

Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

378 Проведення   арт – терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

379 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

380 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

381 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

382 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

383 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

384 Проведення майстер-класів на зимових, Міська цільова програма підтримки сім’ї та За графіком Відділ планування та 
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весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

роботи з сім’ями 

385 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

386 Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 
молодь, діти) 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

387 Проведення навчальних занять з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

388 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

389 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

390 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  

- поповнення та систематизація 
літератури в ресурсному гендерно-
освітньому центрі;:  

- надання інформаційно-методичних 
консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді. 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 
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391 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

392 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

393 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

394 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

395 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

396 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

397 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

398 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

399 Інформаційна робота щодо залучення молоді 
та сімей до участі у програмі  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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сім’ї «Родинний дім» 
400 Проведення занять з молодими парами Міська цільова програма підтримки сім’ї та 

молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

Грудень 
401 Надання індивідуальних  консультацій  

спеціалістами  Центру 
 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Психологи, юристи 

402 Надання консультацій для родин, дітей  м. 
Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5 

Протягом місяця Психологи, юристи 

403 Культурно-мистецькі акції для родин, дітей  
м. Києва,  тимчасово переміщених зі східних 
регіонів України та родин і дітей батьки яких 
приймали участь в АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

404 Проведення молодіжної акції «Запали свічку 
нашим Героям» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Щотижня Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

405 Проведення занять з рідної мови та 
народознавства для родин та батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку  тимчасово 
переміщених зі східних регіонів України та 
родин і дітей батьки яких приймали участь в 
АТО 

Доручення заступника голови Київської 
міської державної адміністрації від 
20.03.2014 № 2288/0/14-14/5,  
 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

                   
406 

Проведення національної акції «16 днів проти 
гендерного насильства» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

1-10  
(За окремим 

графіком) 

Начальник відділу з 
гендерних питань 

407 Організація та проведення урочистого 
нагородження переможців міського конкурсу 
дитячого малюнку «Світ без насильства 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 

1-15 Начальник відділу з 
гендерних питань 
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очима дітей» сім’ї «Родинний дім» 
408 Проведення культурно-мистецьких акцій для 

дітей до  Дня  Святого Миколая, новорічно-
різдяних свят 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

19-30  
(За окремим 

графіком) 

Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

409 Проведення тренінгів, семінарів для батьків 
ЗОШ м. Києва на тему: «Сімейні цінності» 

 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

410 Проведення курсу занять для дітей 
підліткового віку в рамках міської програми 
«Школа життя» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

411 Проведення тренінгів, семінарів для 
працівників соціальної сфери на тему: 
«Сімейні цінності» 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

412 Культурно-мистецька акція  «Юний посол 
миру» для учнів ЗОШ м. Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

413 Проведення творчих майстер-класів по 
виготовленню оберегів для учасників зони 
АТО 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

414 Висвітлення в ЗМІ інформації з питань  
гармонізації  родинних стосунків,  послуг, які 
надаються  центром та інші 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

415 Розробка та проведення цикл лекцій та 
семінарсько-тренінгових  занять  для  родин 
які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

416 Проведення   арт – терапії для жінок та членів 
родини, які чекають народження дитини 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 
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Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

417 Заняття з  підпрограми «Життя в гармонії» 
для пар, які знаходяться на стадії розлучення 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

418 Впровадження курсу навчальних занять для 
учнів старшої школи та молоді з питань 
формування здорового способу життя 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

419 Розробка та проведення семінарів, лекцій для 
батьків в рамках Клубу батьківського 
спілкування  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

420 Проведення арт-практикумів  для працівників 
соціальної сфери, представників громадських 
організацій, які займаються питанням 
гармонізації родинних стосунків 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

421 Проведення майстер-класів для батьків, які 
виховують дітей дошкільного віку з метою 
надання практичної допомоги в психолого-
педагогічній роботі з дітьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

 Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

422 Проведення майстер-класів на зимових, 
весняних канікулах та для дітей, що 
відвідують літні оздоровчі табори 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

За графіком Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

423 Організація і проведення уроків 
патріотичного виховання для дітей 
дошкільного віку 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ планування та 
роботи з сім’ями 

 
424 

Організація та проведення навчальних, 
семінарських, тренінгових занять з ґендерної 
тематики для різних категорій громадян 
(держслужбовці, представники громадських 
організацій, батьки, шкільна та студентська 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 
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молодь, діти) 
425 Проведення навчальних занять з курсу 

підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

426 Проведення майстер-класів з курсу 
підпрограми «Почни власну справу» для 
ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

427 Організація та проведення тематичних 
літературних виставок в Ресурсному 
гендерно-освітньому центрі 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

428 Послуги ресурсного гендерно-освітнього 
центру:  
- поповнення та систематизація літератури в 

ресурсному гендерно-освітньому центрі;:  
- надання інформаційно-методичних 

консультацій з питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури 
для представників  державних 
установ,неурядових організацій, дітям, 
молоді 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ  з гендерних 
питань 

429 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

430 Висвітлення в  ЗМІ питань впровадження 
гендерної освіти та гендерної культури серед 
населення та діяльності центру 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

431 Організація та проведення тематичних 
майстер-класів для психологів соціальної 
сфери міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 
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432 Надання індивідуальних психологічних 
консультацій для осіб, які відвідують 
соціально-корекційну програму 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

433 Проведення тренінгових занять в рамках 
соціально-корекційної роботи з особами, які 
вчинили домашнє насильство  

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця  Відділ з гендерних 
питань 

434 Проведення виїзних семінарів щодо співпраці 
державних структур в рамках виконання 
Закону України «Про протидію насильству в 
сім’ї» в усіх районах міста Києва 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 

435 Висвітлення в  ЗМІ питань попередження 
домашнього насильства та протидії торгівлі 
людьми 

Міська цільова програма підтримки сім’ї та 
молоді на 2012- 2016 роки»,   
Положення про Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім» 

Протягом місяця Відділ з гендерних 
питань 
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