
Перелік питань  для розгляду на засіданнях колегій 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  у 2015 році 

 

№ Зміст питання На виконання яких 

нормативних документів 

Відповідальні за 

підготовку та 

проведення 

Колегії 

лютий 

1 Затвердження плану 

роботи Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва 2011-

2015рр.» 

Павленко О.П. 

2 Удосконалення 

функціонування програми 

електронного запису дітей 

до дошкільних 

навчальних закладів 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва 

Розпорядження Кабміну 

від 18.07.2012 № 514-р 

«Партнерство 

«Відкритий уряд», 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва 2011-

2015рр.»,  

розпорядження КМДА 

від 23.05.2013 № 760 

«Про запровадження 

електронного запису 

дітей до дошкільних 

навчальних закладів» 

Бохно О.В. 

Баглай Б.Г. 

Резенчук Н.В. 

Жиліна Т.І. 

3 Про хід впровадження 

електронної  програми 

організації харчування в 

дошкільних навчальних 

закладах міста Києва 

Розпорядження Кабміну 

від 18.07.2012 № 514-р 

«Партнерство 

«Відкритий уряд», 

Міська цільова програма 

«Освіта Києва 2011-

2015рр.» 

Бохно О.В. 

Баглай Б.Г. 

Резенчук Н.В. 

Чикало О.А. 

 

4 Про порядок розроблення 

та затвердження Міської 

цільової програми 

розвитку столичної освіти 

на 2016-2020 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

13.11.2014 № 361/361 

«Про Порядок 

розроблення, 

затвердження та 

виконання міських 

цільових програм у місті 

Києві» 

Павленко О.П. 

квітень 

1 Про результати вивчення 

роботи Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

Конституція України, 

Закони України «Про 

освіту», «Про загальну 

Бахно О.В. 

 



спорту виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

щодо реалізації державної 

політики у сфері освіти та 

ефективності управління 

підпорядкованими 

навчальними закладами в 

частині питань, 

порушених у зверненнях 

окремих громадян 

середню освіту», «Про 

звернення громадян» 

2 Визначення стану 

організаційно-кадрової, 

правової роботи та 

документального 

забезпечення у 

навчальних закладах і 

установах освіти, 

підпорядкованих 

ДОіНМС за період 2012-

2014 рр. 

Закони України «Про 

освіту», «Про 

позашкільну освіту», 

Міська  цільова 

програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

 

Біба Л.М. 

червень 

1 Оптимізація мережі ДНЗ, 

ЗНЗ, ПТНЗ 

Міська  цільова 

програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

 

Кучинський М.С. 

Бахно О.В. 

2. Виконання бюджету міста 

Києва по галузі «Освіта» 

за 2014 рік  

Рішення Київської 

міської ради від 

04.02.2014 № 6/10152 

«Про бюджет міста 

Києва на 2014 рік» 

Саввін С.С. 

3. Підготовка до нового 

2015-2016 навчального 

року 

Міська  цільова 

програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

 

Челомбітько 

В.Ю. 

Саввін С.С. 

Бахно О.Г. 

Біба Л.М. 

Остапенко Т.В. 

4. Обговорення проекту 

Міської цільової 

програми розвитку 

столичної освіти на 2016-

2020 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

13.11.2014 № 361/361 

«Про Порядок 

розроблення, 

затвердження та 

виконання міських 

цільових програм у місті 

Києві» 

Павленко О.П. 

грудень 



1. Удосконалення та 

розвиток мережі дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл 

  Трохимов О.С. 

 

2. Впровадження Концепції 

розвитку української 

мови, культури та 

виховання історичної 

пам’яті у жителів міста 

Києва на 2015-2020 роки  

Рішення Київської 

міської ради від 

28.05.2015 №571/1435 

Бохно О.В. 

3. Стан роботи навчальних 

закладів з питань 

цивільного захисту та 

техногенно-екологічної 

безпеки 

Міська  цільова 

програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

 

Череньова О.О. 

Мельник С.Б. 

4. Погодження звітів  та 

плану роботи 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

Міська  цільова 

програма «Освіта Києва 

2011-2015 роки» 

 

Павленко О.П. 

 
 


