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Пояснювальна записка
до звіту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за 2017 рік
Протягом 2017 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх послуг
за пріоритетними напрямами.
Дошкільна освіта
Збережено контингент вихованців у дошкільних навчальних закладах ‒ за
оперативними даними РУО понад 112,2 тисяч дітей дошкільного віку навчається у
закладах різних типів і форм власності, із них 3,3 тис. дітей батьків, які мають статус
тимчасово переміщених осіб і прийняті у заклади дошкільної освіти поза чергою.
Відкрито дошкільні навчальні заклади: № 370 (120 місць) у Дарницькому
районі, № 362 (280 місць) у Деснянському районі, № 106 (110 місць) у
Голосіївському районі; відновлено роботу ліквідованого дошкільного навчального
закладу № 384 у складі НВК «ОРТ № 141» (110 місць) у Дніпровському районі та
дошкільного навчального закладу № 585 (180 місць) після тривалої реконструкції у
Оболонському районі, відкрито після реконструкції державний заклад дошкільної
освіти № 266 (95 місць) у Святошинському районі (власник – ДП «Антонов»);
видано ліцензії на право надання дошкільної освіти 10 приватним закладам з
ліцензійним обсягом 1048 місць та внесено їх до мережі навчальних закладів міста:
приватний навчальний заклад «НВК Школа І ступеня-дошкільний навчальний
заклад «Рудий будиночок» у Голосіївському районі (40 місць); приватний НВК
«Клевер скул» у Дарницькому районі (210 місць); приватний ДНЗ «Країна
дитинства» у Дніпровському районі (200 місць), ТОВ «Приватний ДНЗ «Урбан
кідс» у Печерському районі (50 місць), приватний НВК «Плекальня» в
Солом'янському районі (15 місць); приватний НВК «Єнот» у Солом'янському районі
(30 місць); ТОВ ДНЗ «Академія щастя «Ліпкідз» у Печерському районі (192 місця);
ДНЗ «МО Кідс ворл» у Шевченківському районі (90 місць); ДНЗ «Академія сучасної
освіти» в Дніпровському районі (200 місць); ДНЗ «Креативні діти» в Печерському
районі (21 місце). Завершується будівництво нового закладу дошкільної освіти на
ж/м «Позняки», 9, мкр.15 у Дарницькому районі (№ 315).
Відновлено роботу 84 груп (1675 місць) у працюючих дошкільних закладах, із
них у ході реалізації Проекту «УФСІ» – 53 групи (1060 місць).
У всіх районах міста продовжено виплати вихователям дошкільних навчальних
закладів за перевищення планових нормативів наповнюваності груп.
Забезпечено організацію харчування дітей відповідно до встановлених
законодавством норм та покращено показник виконання у порівнянні з 2016 роком
на 0,6% (виконання за 9 місяців 2017 року – 98,2%); збережено пільгу для сплати за
харчування (1 грн.) понад 2,9 тис. дітей, батьки яких мають статус учасників АТО,
та безкоштовне харчування для 9,2 тис. дітей у санаторних (для дітей із латентною
тубінфекцією) та спеціальних ДНЗ (групах), для 91 дитини-сироти і дітей,
позбавлених батьківського піклування, для 333 дітей-інвалідів, для 457 дітей із
малозабезпечених сімей. Усього в дитячих садках безкоштовним харчуванням
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забезпечено 10012 дітей, ще 5 тисяч дітей із багатодітних родин отримують
харчування за 50% від встановленої батьківської плати.
Оновлено платформу системи електронного запису дітей до дошкільних
навчальних закладів комунальної форми власності (СЕЗ ДНЗ), опрацьовано
«Посібник користувача», відеоурок «Як записати дитину в ДНЗ», Інструкцію для
керівників, відповіді на типові запитання. Виконавець робіт з програмування ‒
компанія ТОВ «Комп'ютерні Інформаційні Технології». Протягом 2017 року
обліковано 105802 заяви, фактично оформлено до закладів 30926 дітей, у черзі
обліковується 5643 дитини, які потребують зарахування у дитячий садок.
Проведено моніторинг оновлення технологічного обладнання в закладах
дошкільної освіти. Управліннями освіти районних в м. Києві державних
адміністрацій протягом року закуплено наступне технологічне обладнання для
харчоблоків: плити варочні (157), електричні сковороди (92), духові та жарочні
шафи (123), м’ясорубки (183), картоплечистки (106), овочерізки (127), морозильні
камери (74), холодильники (227) та холодильні шафи (144), фільтри для води,
електрокотли (55), хліборізки (40), посудомийні машини (5), тістоміси (24).
За результатами моніторингу, 351 харчоблок комунальних закладів дошкільної
освіти забезпечений резервним водопостачанням, що становить 64,5% від загальної
кількості працюючих закладів. Повністю забезпечені харчоблоки у Голосіївському,
Деснянському, Печерському, Шевченківському районах. Найнижчий показник
забезпечення резервним гарячим водопостачанням у Подільському (17%) та
Святошинському (19%) районах. Придбано 46 водонагрівачів.
Протягом року продовжено роботу із забезпечення цілодобової охорони
приміщень дошкільних закладів шляхом підключення їх до системи «Тривожна
кнопка» та встановлення камер відеоспостереження.
Збережено та розширено мережу груп спеціального та інклюзивного навчання в
закладах дошкільної освіти міста. У 2017 році в мережі навчальних закладів
обліковується 34 спеціальні дитячі садки та 68 закладів комбінованого типу для
дітей із вадами мовлення, зору, слуху, розумового та психічного розвитку,
порушеннями опорно-рухового апарату, у яких навчається та отримує корекційну
допомогу 6,5 тис. дітей віком від 2 до 6(8) років. Також у 39 садках загального типу
працює 70 груп інклюзивного навчання, у яких виховується 128 дітей. Інклюзивне
та спеціальне навчання надається лише за бажанням батьків. У всі інклюзивні групи
введено посаду асистента вихователя.
Проведено аналіз кількості дітей з особливими освітніми потребами у закладах
дошкільної освіти загального типу. Протягом 2017 року в них навчалося й
виховувалося 826 дітей з інвалідністю різної нозології, із них 108 дітей із синдромом
Дауна та 139 – із розладами спектру аутизму.
Взяли участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін у законодавство про
освіту та Закон України «Про дошкільну освіту» та в засіданнях робочої групи при
Міністерстві освіти і науки України.
Проведено семінари, лекції, тренінги-панорами, спільні робочі наради, круглі
столи для керівників та медичних сестер, керівників дошкільних навчальних
закладів, стаж роботи яких на даній посаді не перевищує 3 років, з питань:
- управлінської компетентності керівника ДНЗ, оновлення електронної системи
запису до дошкільних навчальних закладів міста, надання додаткових освітніх
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послуг, організації харчування дітей у ДНЗ; підготовки конкурсу з музичного
виховання; модернізації системи запису дітей до дошкільних навчальних закладів;
взаємодії педагогів дошкільних навчальних закладів і батьків вихованців у реалізації
проекту «Афлатот»; упровадження ЛЕГО-технологій у ДНЗ; проведення аналізу
стану та розробки підходів до вирішення інфраструктурних проблем дошкільної
освіти; атестації приватних ДНЗ; підготовки до нового навчального року та
виконання ремонтних робіт; експертизи громадських проектів та участь у їх
обговоренні на засіданнях при КМДА; нормативного забезпечення інклюзивного
навчання та розробки індивідуальної програми розвитку дитини.
Загальна середня освіта та інклюзивне навчання
Якщо кількість школярів у країні має тенденцію до зменшення, то кількість
учнів у закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) столиці з 2011-2012
навчального року щорічно збільшується. У 2017-2018 навчальному році кількість
школярів, у порівнянні з минулим навчальним роком, збільшилася на 9,9 тис., що
становить майже 4% від їх загальної кількості. Найбільша кількість учнів у ЗЗСО
Дарницького (40,9 тис. учнів), Деснянського (35,2 тис. учнів) та Дніпровського (34,3
тис. учнів) районів, найменша кількість ‒ у Печерському (18,7 тис. учнів) та
Подільському (19,3 тис. учнів) районах.
Кількість учнів у ЗЗСО
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Щорічно зростає середня наповнюваність класів ЗЗСО. У 2017-2018
навчальному році середня наповнюваність класів по місту Києву становить 27,8
учнів. Перевантажені (понад 30 учнів) класи в Дарницькому районі. Велика
наповнюваність ЗЗСО Святошинського (28,4), Дніпровського (27,9) районів.
Найменша наповнюваність у ЗЗСО Шевченківського (25,6) та Печерського (25,8)
районів.
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Середня наповнюваність класів по місту Києву
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Щорічно збільшується й кількість першокласників. У 2017-2018 навчальному
році розпочали здобувати освіту 32311 першокласників, що на 7% більше, у
порівнянні з минулим навчальним роком.
Кількість першокласників (тис. учнів)
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Мережа ЗЗСО у 2017-2018 навчальному році складається з 491 закладу різного
типу та форм власності, із них 428 – комунальних. Серед загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної форми власності 29 ліцеїв, 42 гімназії, 140
спеціалізованих шкіл, 43 навчально-виховні комплекси, 12 шкіл-дитячих садків, 8
вечірніх (змінних) шкіл, 21школа-інтернат, 3 спеціальні школи, навчальнореабілітаційний центр № 6, дитячий будинок «Малятко» та 128 шкіл І-ІІІ ступенів. У
2017 році введено до мережі новобудову ‒ комунальний заклад «Школа І ступеня №
333 Дарницького району м. Києва» за адресою: вулиця Єлизавети Чавдар, 16;
збудовані нові приміщення для НВК «Ерудит» та початкової школи гімназії
«Київська Русь». Таким чином збільшено кількість місць у ЗЗСО. Здійснено
реорганізацію 2-х ЗЗСО.
На 8% збільшилась кількість приватних закладів. Уведено до мережі 6
приватних ЗЗСО.
Для забезпечення рівного доступу до загальної середньої освіти мережа ЗЗСО
потребує подальшої оптимізації.
Для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами у 2017-2018
навчальному році в місті Києві розширено мережу інклюзивних класів. У порівнянні
з 2016-2017 навчальним роком, кількість загальноосвітніх навчальних закладів (далі
ЗНЗ) з інклюзивним навчанням збільшилася на 80% і становить 64 ЗНЗ; кількість
інклюзивних класів збільшилася майже на 67%. Функціонує 223 класи, у яких
навчаються 525 учнів з особливими освітніми потребами.
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Розширення мережі класів з інклюзивною формою навчання та кількості учнів
у них
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У 21 закладі загальної середньої освіти функціонує 67 спеціальних класів для
668 дітей з особливими освітніми потребами.
Для роботи інклюзивних класів станом на 01.09.2017 до штатних розписів ЗНЗ
введено 126 ставок асистентів учителів, що на 47% більше, у порівнянні з І
кварталом 2017 року. Для кожного учня з інвалідністю групою фахівців з числа
педагогів, психологів, за участю батьків дитини розроблена Індивідуальна програма
розвитку, здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів.
Для забезпечення прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами
необхідне розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів, надання
методичної підтримки освітянам щодо впровадження інклюзивного навчання та
проведення інформаційних заходів серед батьків.
Забезпечено функціонування 12 спеціальних, 9 загальноосвітніх шкілінтернатів, дитячого будинку «Малятко», спеціальних шкіл «Надія», № 10,
№ 12, навчально-реабілітаційного центру № 6. Реорганізовано спеціальну
загальноосвітню школу-інтернат № 2 м. Києва шляхом приєднання її до спеціальної
загальноосвітньої школи «Надія» м. Києва. Розроблено план трансформації у 20172018 навчальному році інтернатних закладів системи освіти у ЗЗСО.
З 1 вересня майже 2 тисячі першокласників 48 закладів загальної середньої
освіти м. Києва та понад 70 вчителів безпосередньо долучилися до впровадження
Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи – стали
учасниками двох Всеукраїнських педагогічних експериментів «Розроблення і
впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах
реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (ЗЗСО № 5, 35,
106, 309) та «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого
інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя», що
впроваджуватиметься Київським університетом імені Бориса Грінченка (54-и перші
класи 44 ЗЗСО). Розроблено та надруковано навчальні посібники «Я ‒ школяр, я ‒
школярка», «Шкільний портфель», «Життя книжки», «Дорога до школи», «Шкільне
подвір’я», за якими навчаються учні. Проведено навчальні тренінги щодо
викладання за зазначеними посібниками для вчителів початкових класів ‒ учасників
експерименту.
З метою створення «Нового освітнього простору» змінено внутрішній дизайн
класів, упорядковано розвивальні й творчі зони, придбано засоби навчання, меблітрансформери, зокрема сучасні одномісні парти, тощо.
У 2018-2019 навчальному році одним із основних завдань є здійснення заходів
щодо модернізації освітнього процесу в рамках проекту «Нова українська школа» та
створення сучасного освітнього середовища.
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Позашкільна освіта
У системі освіти міста Києва функціонує 40 закладів позашкільної освіти
комунальної форми власності, із них 5 закладів міського та 35 – районного
підпорядкування. Мережу закладів позашкільної освіти збережено.
Забезпечено залучення дітей до позашкільної діяльності, зокрема організовано
дозвілля під час канікул, проведено «Дні відкритих дверей» у закладах позашкільної
освіти, заходи в рамках новорічно-різдвяних свят; участь дітей у міських,
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо, відповідно до
затверджених Міністерством освіти і науки України планів та заходів.
Протягом 2017 року проведено міський конкурс майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»; заходи з
науково-технічної, художньо-естетичної творчості дітей та учнівської молоді.
Реалізовано положення Концепції національно-патріотичного виховання дітей
та учнівської молоді шляхом впровадження освітніх проектів та програм,
спрямованих на виховання патріотичних якостей, національної гідності дітей та
молоді.
Проведено заходи щодо реалізації державно-громадського управління
освітою.
Години гурткової роботи використовуються для організації занять з
інтелектуальних видів спорту. Так, у закладах загальної середньої та позашкільної
освіти функціонує 113 гуртків із шахів, які відвідують 2333 вихованців.
Забезпечується проведення спортивно-масових заходів із шахів, зокрема Кубок
Київського міського голови з шахів «Кришталева тура», першість міста Києва з
шахів серед збірних команд районів міста Києва тощо.
Забезпечено координацію, організацію та участь у проведенні навчальних
тренінгів, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з питань
позашкільної освіти та виховання.
Професійно-технічна освіта
З 1 січня 2017 року функціонувало 26 професійно-технічних навчальних
закладів, з 1 вересня 2017 року діє мережа 24 професійно-технічних навчальних
закладів, із яких: 2 професійні коледжі, 5 центрів професійної освіти, 13 вищих
професійних училищ, 4 професійні ліцеї. Фінансування заробітної плати, стипендій,
комунальні послуги здійснювались в повному обсязі. Випуск кваліфікованих
працівників та спеціалістів у 2017 році складав 5 927 осіб.
У закладах професійно-технічної освіти навчалося 603 дитини-сироти, з яких:
300 учнів ‒ на повному державному утриманні, 264 учні ‒ під опікою, 39 учнів – із
будинків сімейного типу. Забезпечення харчуванням та стипендією здійснювалось у
повному обсязі.
Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівного складу
пройшла 291 особа.
Придбано комп’ютерну техніку, обладнання й інвентар для харчоблоків і
виробничих майстерень та кімнат загального користування.
Проведено:
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- 9 конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів з професій: «Адміністратор», «Електромонтер з освітлення та
освітлювальних мереж», «Флорист», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських
даних», «Маляр», «Основи слюсарної справи», «Перукар», «Кондитер», «Столяр» та
1 конкурс фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії
«Слюсар з ремонту автомобілів»;
- вернісаж педагогічної творчості педагогічних працівників професійнотехнічних навчальних закладів м. Києва;
- тематичний виставково-ярмарковий захід «Ярмарок з продажу виробів,
виготовлених учнями та майстрами виробничого навчання професійно-технічних
навчальних закладів м. Києва» (27 квітня, парк відпочинку «Позняки» Дарницького
району);
- профорієнтаційні заходи «Світ майбутньої професії» на базі загальноосвітніх
навчальних закладів у десяти районах м. Києва;
- підсумки міських оглядів-конкурсів художньої самодіяльності, декоративноприкладного та образотворчого мистецтва, технічної творчості серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів (Арка дружби народів);
- міський фестиваль художньої самодіяльності творчих колективів професійнотехнічних навчальних закладів міста Києва «Творча молодь запрошує» (Арка
дружби народів);
міське військово-спортивне свято серед 25 команд професійно-технічних
навчальних закладів м. Києва на базі стадіону «Старт», присвячене Міжнародному
дню захисту дітей та Дню Києва (31 травня).
Відділ науки, прогнозування та аналізу цільових програм
Організовано та проведено:
- Щорічний загальноміський конкурс проектів на отримання грантів
Київського міського голови. Основні напрями, за якими освітянами столиці було
подано проекти, ‒ «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю»,
«Перспектива освіти».
- Київський Фестиваль стартапів «Class іdeя». Виявлення кращих стартаппроектів, стартап-ідей, стартап-рішень учнів, педагогічних працівників, державних
службовців управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій;
визначення та підтримка кращих стартапів, що вирішують конкретні проблеми,
відповідають на актуальний запит суспільства і спрямовані на покращення
громадського життя.
- Свято «День Наума-розумника!» для учнівської, педагогічної та батьківської
громадськості, переможців міжнародних учнівських олімпіад міста Києва (у 2016
році започатковано щорічне проведення Дня Наума-розумника з метою формування
національно свідомої, духовно багатої особистості; нагородження переможців
міжнародних учнівських олімпіад міста Києва).
- Конкурс методичних розробок педагогічних працівників навчальних закладів м.
Києва з формування культури гендеру в навчально-виховному середовищі.
Виховання в учнів гендерної рівності, підвищення ролі педагога як ініціатора та
керівника формування компонентів гендерної соціалізації, підтримка та
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популяризація творчих напрацювань педагогічних працівників, спрямованих на
гендерну соціалізацію учнів як складову навчально-виховного процесу.
- Конкурс методичних розробок педагогічних працівників навчальних закладів м.
Києва з української (рідної) мови. Підвищення престижу української мови як
державної в учнівському середовищі, виховання в учнів свідомого прагнення до
вивчення української мови та спілкування нею, популяризації творчих напрацювань
педагогічних працівників, спрямованих на виховання в учнів патріотичного
ставлення до української мови як державної.
- Освітній фестиваль управлінської майстерності «Kyiv EdFest». У програмі
фестивалю управлінської майстерності ‒ медіа-освіта, практичні семінари, майстеркласи, тренінги, арт-терапія, воркшоп тощо.
- Конкурс дизайн-проектів серед загальноосвітніх, позашкільних, професійнотехнічних навчальних закладів «Kyiv EdSpace».
- Серпневу конференцію педагогічних працівників м. Києва «Нова українська
школа – 2017-2018 н.р. Старт чи продовження поступу».
- Форум «Нова українська школа» в м. Києві за участю Міністра освіти і науки
України Л. Гриневич, директорів департаментів освіти і науки обласних державних
адміністрацій та ректорів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Цікаві зустрічі:
- Президент Міжнародної асоціації директорів, директор фінської школи,
президент Національної й Міжнародної асоціації директорів, автор книги «Вищий
клас. Шкільне управління по-фінськи» Арі Покка.
- Круглий стіл за участю засновника всесвітньої освітньої платформи і
соціального руху EduShifts Філіппа Граєра.
- український мовознавець, журналіст, викладач української мови в
Колумбійському та Єльському університетах Юрій Шевчук.
Відділ інвестиційного розвитку та охорони праці
Побудовано або реконструйовано та введено в дію 8 закладів освіти, із них:
нове будівництво – 5 об’єктів (ДНЗ №№ 370, 362, НВК «Ерудит», ПШ «Київська
Русь», ПШ № 333), реконструкція – 3 об’єкти (НВК «ОРТ» (дошкільний підрозділ),
ДНЗ №№ 585, 266). До кінця року очікується завершення будівництва ще 3-х
об’єктів (ДНЗ №№ 106, 315, реконструкція – ДНЗ № 179).
Завершено термомодернізацію будівель у 4 закладах дошкільної освіти (ЗДО №
8 «Плай» та ЗДО № 96 у Подільському районі), ЗДО № 565 у Святошинському
районі, частково відкрито ЗДО № 598 (вул. Автозаводська, 47) в Оболонському
районі.
Під час підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року та до
роботи в осінньо-зимовий період відремонтовано 98 дахів, 40 фасадів та замінено
вікна у 150 навчальних закладах.
Підготовлено інформаційні матеріали та надано звіти з питань безпеки
життєдіяльності щодо:
- проведення профілактичних заходів та попередження дорожньотранспортного травматизму;
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- стану виконання плану першочергових заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру у 2016; травматизму в побуті зі смертельним наслідком
серед вихованців, учнів, студентів (утоплення, самогубство, отруєння тощо);
- виконання заходів з питань охорони праці;
- пожежі та наслідки від них;
- дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв підвідомчого транспорту;
- виконання Комплексних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у
навчальних закладах.
Проведено:
- навчання й перевірку знань усіх працівників з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності; наради спеціалістів управлінь освіти районних в місті Києві
державних адміністрацій з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та
семінари-практикуми за участю представників Головного управління Держпраці у
Київській області, Головного управління ДСНС України у м. Києві, Управління
патрульної поліції м. Києва;
- «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності» (квітень, вересень, грудень);
- XVIII зональний тур фестивалю команд веселих та кмітливих юних пожежних
імені Л. П. Телятнікова «Як тебе не спалити, Києве мій?» серед команд-переможців
із десяти районів. Переможцями стали команди: «Гідранти» ліцею № 157
Оболонського району, «Агонь» ЗНЗ № 23 Деснянського району, «Банзай» Київської
гімназії східних мов № 1 Святошинського району(18-20 квітня);
- фінал фестивалю команд веселих та кмітливих юних пожежних
імені Л. П. Телятнікова «Як тебе не спалити, Києве мій?». Переможцем фіналу стала
команда «Агонь» ЗНЗ № 23 Деснянського району (27.05.2017);
- міські змагання КВК юних інспекторів дорожнього руху серед командпереможців із десяти районів. Переможцем стала команда ЗНЗ № 259 «Інспектор»
Деснянського району (24, 25, 27 квітня);
- міський огляд-конкурс роботи загонів юних інспекторів руху «ЮІР – за
безпеку дорожнього руху». Переможцем стала команда ЗНЗ № 190 «Крутий
поворот» Деснянського району (17.05.2017);
- профілактичні заходи з попередження дорожньо-транспортного травматизму
серед учасників навчально-виховного процесу в рамкам місячника «Увага! Діти – на
дорозі!» (20 серпня по 20 вересня 2017 року). Під час проведення місячника у 108
навчальних закладах реалізовано тематичні заняття з безпеки дорожнього руху за
участю Шкільних офіцерів поліції та представників патрульної поліції м. Києва;
- «Тиждень безпеки дорожнього руху» (травень, листопад 2017).
Правове забезпечення
Проведено правову експертизу та здійснено супровід проектів рішень
Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), розроблених Департаментом освіти і
науки, молоді та спорту, а також проектів документів поданих до Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту на погодження. Протягом 2017 року проведено
правову експертизу 2450 наказів з основної та кадрової діяльності. Підготовлено та
передано до Головного територіального управління юстиції м. Києва 12 звітів про
видані накази Департаменту. Із них за 2017 рік – 11 звітів.
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Забезпечено юридичний супровід діяльності обох тендерних комітетів
Департаменту.
Проведено моніторинг:
прийнятих наказів з основної діяльності Департаменту на відповідність
їх антикорупційному законодавству. Здійснено заходи щодо запобігання та протидії
корупції в межах виконання Антикорупційної програми виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік;
ефективного використання майна навчальних закладів, організацій,
установ, підпорядкованих Департаменту; ініційовано питання щодо необхідності
проведення реєстрації прав власності на майно, що знаходиться в їхньому
користуванні.
Підготовлено 7 інформаційних листів щодо новел законодавства України та
скеровано їх до підпорядкованих установ та організацій.
У межах реалізації нормопроектувальної роботи підготовлено 6
законопроектів про внесенням змін до освітнього законодавства України.
У встановленому порядку відділом правового забезпечення проведено правову
експертизу проектів господарських договорів Департаменту.
Підготовлено та направлено 2 претензії до суб’єкта господарювання щодо
сплати Департаменту штрафних санкцій.
Забезпечено представництво інтересів Департаменту та виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у судах у 34
судових справах та представництво інтересів Київського міського голови Кличка
В.В. в 1 судовій справі.
Кадрове забезпечення
Протягом 2017 року освітні послуги у закладах освіти міста Києва надавали 40
522 педагогічні працівники, із них у ДНЗ ‒ 10 592 вихователі, у ЗНЗ ‒ 24 354
учителі, у ПНЗ – 1 879, у ПТНЗ - 2 041.
Інформація про кількість працівників у закладах освіти міста Києва
Тип закладу освіти

Усього

Із них педагогічних
працівників

ЗНЗ
ДНЗ
Позашкільні заклади
Спортивні школи
ДЮСШ
Методичні кабінети
РНМЦ
ПТНЗ
Усього:

36 458
23 632
2 841
586

24 354
10 592
1 879
419

Із них
технічних
працівників
12 104
13 040
962
167

1 707

1 237

470

3 582
68 806

2 041
40 522

1 541
28 284
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Кількість педагогічних працівників,
які працюють у освітній галузі міста Києва
Всього ‐ 40522
3582

419

1237

1879
10592

24354

у загальноосвітніх закладах
загальної середньої освіти
у закладах дошкільної освіти
у закладах позашкільної
освіти
у професійно-технічних
навчальних закладах
у дитячо-юнацьких
спортивних школах
у районних науковометодичних центрах

Упродовж 2017 року проводилася робота із забезпечення закладів освіти
педагогічними та керівними кадрами згідно з рівнем і профілем отриманої ними
підготовки та ділових якостей.
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту замовлено 1287 випускників
Київського університету імені Бориса Грінченка відповідно до потреб управлінь
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій. У навчальні заклади міста
Києва працевлаштовано 303 особи – випускників ВНЗ педагогічного профілю.
У 2017 році переукладено контракти з 185 керівниками закладів освіти (ЗНЗ –
90, ДНЗ – 95): продовжено контракти 10 керівникам закладів загальної середньої
освіти, звільнено 41 керівника (ЗНЗ – 24, ДНЗ – 17), призначено 32 (ЗНЗ – 21, ДНЗ –
11).
З 2015 року проводиться відбір кандидатур на заміщення вакантних посад
керівників навчальних закладів. У відборі брали участь 346 претендентів, із них
призначено 127 керівників навчальних закладів.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 21 липня 2016 року
№ 786/786 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на
посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в
місті Києві» Департаментом освіти і науки, молоді та спорту проведено конкурсний
відбір кандидатур на посаду керівника комунального некомерційного підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА». Розпорядженням Київського
міського голови від 20.09.2017 № 723 «Про призначення Лолашвілі Б. Г.» на посаду
директора комунального некомерційного підприємства виконавчого органу
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «ОСВІТНЯ
АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» з 02.10.2017 р. призначено Лолашвілі Б. Г.
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2016-2017 навчальному
році атестовано на відповідність займаній посаді 258 керівників закладів освіти та
564 педагогічні працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, навчальних закладів,
підпорядкованих Департаменту, методистів районних науково-методичних центрів
управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій на
присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.
Атестація керівників навчальних закладів
у 2016-2017 навчальному році
115

Усього: 258
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Атестація педагогічних працівників у 2016-2017
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Усього: 566

З метою підвищення престижу педагогічної професії та заохочення у 2017 році
за сумлінну працю, досягнення високої майстерності у професійній діяльності
відзначено 1168 педагогічних працівників міста Києва державними, відомчими та
заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, Київської міської
державної адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Також
відзначено 38 переможців та лауреатів ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року».
Нагородження педагогічних працівників міста Києва
у 2017 році
938
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медалі

У 2017 році присуджено грант Київського міського голови «Перспектива
освіти» Старому Сергію Васильовичу, переможцю щорічного загальноміського
конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти, вчителю
фізики та астрономії гімназії № 59 імені О.М. Бойченка міста Києва.
На кінець 2017 року в місті Києві на квартирній черзі перебувало 1498 родин
педагогічних працівників. Першими в контрольних списках стоять педагогічні
працівники, які перебувають на черзі з 1982 року. У 2017 році педагогічним
працівникам міста Києва виділено 10 безкоштовних квартир.
Фізкультурно-масова та оздоровча робота
Усього проведено 38 спортивно-масових заходів за участю 51395 осіб. У
рамках Київської міської спартакіади «Здоровий киянин» проведено 13 заходів з
різних видів спорту, у яких брали учать 2297 осіб. Найбільш популярними та
масовими серед населення столиці стали заходи: «Київський напівмарафон-2017»
(понад 7,5 тис. учасників); «Пробіг під каштанами» (понад 10 тис. учасників);
«Кольоровий забіг» (2 тис. учасників); «Intersport Ukraine Run» (6000 учасників);
«Київський міжнародний марафон 2017» (10 тис. учасників із 52 країн світу).
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Дитячо-юнацький та резервний спорт
У місті Києві працює 89 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, із яких 60 –
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 29 – приватної форми
власності фізкультурно-спортивних організацій, у яких займається близько 35 000
дітей.
У 2017 році розпочали роботу дві нові дитячо-юнацькі спортивні школи
комунальної форми власності, а: КДЮСШ «Козак» та ДЮСШ «Дарниця».
Із 89 ДЮСШ міста Києва три працюють з дітьми з інвалідністю: ДЮСШ
«Прометей», ДЮСШ «Шанс», ДЮСШ «Метеор». Кількість вихованців цих ДЮСШ
‒ близько 500 осіб різних нозологій.
Крім цього, підготовку спортивного резерву міста до складу збірних команд
України з різних видів спорту здійснюють дві школи вищої спортивної майстерності
комунальної власності територіальної громади міста Києва, у яких набули розвитку
16 видів спорту, та Київський спортивний ліцей-інтернат.
Спорт вищих досягнень
Відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та
навчально-тренувальних зборів проведено 312 міських змагань з олімпійських та
неолімпійських видів спорту, у яких взяло участь 54 986 спортсменів. Також 5 148
спортсменів взяли участь у 289 чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських,
а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів
спорту. Проведено 156 навчально-тренувальних зборів (3241 учасник) збірних
команд міста з видів спорту по підготовці до Всеукраїнських змагань.
У 2017 році спортсменами-киянами здобуто:
- на чемпіонатах світу з олімпійських видів спорту ‒ 5 срібних нагород та 1
бронзова; з неолімпійських видів спорту – 2 золоті, 8 срібних та 14 бронзових
медалей;
- на чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту здобуто 6 золотих нагород,
5 срібних та 11 бронзових; з неолімпійських видів спорту – 33 золоті, 35 срібних та
29 бронзових медалей;
- на чемпіонатах України: І місць – 552, ІІ – 421, ІІІ – 519.
До складу національних збірних команд України увійшли:
- з олімпійських видів спорту ‒ 920 киян (23,5%);
- з неолімпійських видів спорту ‒ 889 киян (24,1%).
Проведено: міжнародну велогонку Race Horizon Park; чемпіонат світу з хокею з
шайбою; міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Ukraine Nation Cup»;
міжнародні змагання з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної»; чемпіонат Європи
зі стрибків у воду; мотофестиваль «MotoOpenFest».
Щороку за рейтингом вищих досягнень по спорту Київ посідає І місце серед
міст України І групи.
Фізкультуро-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів
Згідно з календарним планом спортивних змагань, масових заходів та
навчально-тренувальних зборів спортсменів з інвалідністю міста Києва на 2017 рік
проведено 41 чемпіонат міста з різних видів спорту (942 учасники) та 26 навчально15

тренувальних зборів до Всеукраїнських змагань (250 учасників, 46 тренерів).
Спортсмени взяли участь у 37 Всеукраїнських змаганнях серед інвалідів різних
нозологій та вибороли: І місць ‒ 107; ІІ місць – 91; ІІІ місць ‒ 76. Брали участь у 10
міжнародних змаганнях серед інвалідів різних нозологій та вибороли: І місць ‒ 8, ІІ
місць ‒ 4, ІІІ місць – 3.
На ХХІІІ Дефлімпійських іграх (м. Самсун, Туреччина) брали участь 55
спортсменів міста Києва в 13 видах спорту (бадмінтон, баскетбол, боротьба, боулінг,
волейбол, легка атлетика, теніс настільний, плавання, пляжний волейбол, спортивне
орієнтування, стрільба кульова, тхеквондо, футбол) та вибороли 6 золотих, 39
срібних, 17 бронзових медалей (18 ‒ 30 липня 2017).
У м. Києві проведено 45 навчально-тренувальних зборів для збірних команд
України, із них 18 НТЗ із підготовки до Дефлімпійських ігор.
У КМДА відзначено кращих спортсменів та тренерів м. Києва, зокрема
призерів та переможців ХХІІІ Дефлімпійських ігор та їх тренерів (8 вересня 2017).
Розвиток спортивної інфраструктури
Невід’ємною частиною розвитку галузі «Фізична культура та спорт» є
розбудова спортивної інфраструктури міста. Відкрито після реставрації Київський
велотрек на вулиці Б. Хмельницького, 58 (травень 2017 року): Відновлено полотно
велотреку з влаштуванням сучасного спортивного покриття, реконструйовано
адміністративно-спортивну будівлю, облаштовані приміщення для потреб
спортсменів (роздягальні, медпункт, тренажерний зал, сайклинг-студія, майстерня
для ремонту та бокси для зберігання велосипедів тощо, відновлено глядацьку
трибуну на 280 місць. Крім того, між велотреком і парком збудовано сучасний
підземний паркінг на 40 машино-місць з можливістю паркування мікроавтобусів, що
обслуговують велокоманди. Для зручності вболівальників велотрек було об'єднано
відкритим громадським простором з територією парку ім. О. Гончара, збудовано
сучасне кафе, у якому охочі зможуть спостерігати за змаганнями.
На велотреку проводять навчально-тренувальний процес комунальні дитячоюнацькі спортивні школи ДЮСШ «Голосієво» та ДЮСШ № 7.
Будівництво та реконструкція спортивних споруд
Стадіон «Русанівець» (бульвар О. Давидова, 10-12) – реконструкція футбольного
поля з легкоатлетичними доріжками, реконструкція трибун та тенісних кортів.
Навчально-тренувальний процес проводять комунальні ДЮСШ «Старт» та
КДЮСШ «Юніор спорт».
Фізкультурно-оздоровчий комплекс (вул. Райдужна, 33-а) – проводиться
процедура оформлення земельної ділянки та затвердження проектно-кошторисної
документації.
Київська міська школа вищої спортивної майстерності (вул. Павла Тичини, 18)
– друга черга реконструкції (будівництва) легкоатлетичного манежу (підвальні
приміщення; перший поверх ‒ зона для розминки, трибуни; другий поверх ‒ зали з
видів єдиноборств (бокс, боротьба) та тенісу настільного).
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Проведено капітальний ремонт спортивних споруд
- Льодова арена (вул. Міста Шалетт, 6) – капітальний ремонт освітлення,
роздягалень, душових, вестибюлю та покриття льодової арени. На Льодовій арені
проводять навчально-тренувальний процес чотири ДЮСШ комунальної власності
міста Києва: «Вікторія», «Сюїта», «Лідер», «Крижинка»;
- ДЮСШ «Атлет» (вул. Зрошувальна, 4-а) – роботи з ремонту фасаду та заміни
вікон, а також облаштування огорожі навколо спортивного комплексу;
- КДЮСШ «Ринг» (вул. Гонгадзе, 3-б) – капітальний ремонт двох залів для
проведення навчально-тренувального процесу з кікбоксингу, боксу та тайського
боксу, двох роздягалень та адміністративних приміщень;
- ДЮСШ «Старт» (бульвар О. Давидова, 10-12) – реконструкція футбольного
поля з легкоатлетичними доріжками, трибун та тенісних кортів. Навчальнотренувальний процес проводять комунальні ДЮСШ «Старт» та КДЮСШ «Юніор
спорт».
Оздоровлення та відпочинок дітей м. Києва
Усього з бюджету міста Києва на 2017 рік на оздоровлення та відпочинок дітей
було передбачено 45 906,8 тис. грн., за які направлено на відпочинок та оздоровлено 14
161 дитина, зокрема 516 дітей у таборах з денним перебуванням на базі навчальних
закладів.
Окрім цього, за залучені кошти господарників, підприємств та організацій,
профспілкового бюджету, спонсорських, батьківських коштів та інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством (близько 135 млн. грн.), оздоровлено
більше 189 тисяч юних киян.
Загальна кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, складає більш
як 197 тисяч юних киян і становить 71,6% від загальної кількості дітей шкільного віку,
що на 1,1% більше, ніж у 2016 році.
Звернення, ліцензування та атестація
Проаналізовано роботу із зверненнями громадян. За звітний період розглянуто
понад 2500 звернень громадян, опрацьовано майже 600 запитів від журналістів та
майже 350 запитів на доступ до публічної інформації, майже 1500 звернень, що
надійшли на телефон Урядової «гарячої лінії» та Контактного центру міста Києва.
Прийнято та опрацьовано 65 заяв, що були подані через центри надання
адміністративних послуг закладами про отримання ліцензій на право провадження
освітньої діяльності у сферах загальної середньої та дошкільної освіти в місті Києві.
За звітний період здійснено організаційні заходи щодо отримання 30 закладами
ліцензій на право провадження освітньої діяльності; 2-переоформлення ліцензій; 5
закладам відмовлено у видачі ліцензій; залишено без розгляду 3 заяви, анулювання
ліцензій не було.
Проведено державну атестацію 2 закладів освіти приватної форми власності у
сфері дошкільної освіти та 8 закладів у сфері загальної середньої освіти; моніторинг
та перевірку організації роботи із зверненнями громадян, дотримання вимог
нормативно-правових актів, що регламентують роботу із зверненнями в управліннях
освіти Оболонської, Святошинської, Солом’янської та Подільської районних в місті
Києві державних адміністрацій.
17

Надано практичну та методичну допомогу керівникам навчальних закладів,
спеціалістам районних управлінь освіти з питань організації роботи із зверненнями
громадян.
У рамках плану заходів за напрямом «Медіа освіти та громадянські
компетентності» проведено:
- 2 Форуми молодіжного прес-центру столиці та юних журналістів агентства
«ЮН-ПРЕС» (7.04.2017, 30.11.2017, брали участь майже 1000 юних журналістів та
представників учнівського самоврядування);
- Ювілейний
ХV
Міжнародний
фестиваль-конкурс
дитячо-юнацької
журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», у якому взяли участь тисячі
юнкорів, телевізійників, фотографів, літераторів. Географія учасників досить
різноманітна: до столиці приїхали гості з 15 областей України, а також медійники з
Польщі, Білорусі, Нігерії, Китаю.
- ІІ Київський дитячо-юнацький форум «Менше 18 ‒ Ми можемо більше!» у
рамках Європейського тижня місцевої демократії, у якому взяли участь більше двох
тисяч учасників.
КМПК
Робота психолого-медико-педагогічної консультації міста протягом 2017 року
була спрямована на здійснення консультативної, методичної, психологопедагогічної, корекційно-розвивальної, аналітичної, просвітницької діяльності,
координації роботи районних ПМПК. У першу чергу проведення систематичних
засідань з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів
їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психологопедагогічних рекомендацій щодо змісту, методів навчання та особливостей
корекційно-розвивальної роботи відповідно до потенційних можливостей
психофізичного розвитку.
Протягом року фахівцями КМПМПК була надана консультативно-методична
допомога 3270 батькам дітей з ООП.
Важливим напрямом у роботі міської ПМПК залишається цілеспрямована
робота з батьками з питань щодо права їх вибору можливих форм і методів навчання
(спеціальна освіта, спеціальні та інклюзивні класи/групи) у закладах освіти міста,
здійснення реабілітаційних заходів, соціальної адаптації та інтеграції в суспільне
життя дітей.
Проведені семінари-практикуми для завідуючих районних психолого-медикопедагогічних консультацій, голів шкільних психолого-медико-педагогічних комісій
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного навчання сприяли
створенню оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку
здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми
потребами.
Співпраця психолого-медико-педагогічної консультації з органами управління
освітою, охорони здоров'я, органами соціального захисту населення, службами у
справах дітей, з громадськими організаціями, реабілітаційними центрами була
спрямована на концентрацію зусиль у вирішенні питань навчання, корекції,
лікування та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.
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З метою підвищення професійної майстерності консультанти ПМПК брали
участь у міжнародних конференціях, нарадах, семінарах-практикумах, вебінарах та
ін.
Торги 2017 року
№
Назва закупівлі
п/п
1.
ДК 021:2015 код 37460000-0 Ігри на влучність,
настільні ігри та інвентар (Столи для настільного
тенісу)
2.
ДК 021:2015 код 37450000-7
СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР ДЛЯ ПОЛІВ І КОРТІВ
(Баскетбольні щити з кільцем, волейбольні стійки для
зали, футбольні тренажери)
3.
ДК 021:2015 код 37420000-8
ГІМНАСТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
4.
ДК 021:2015 код 22110000-4 Друковані книги (Буквар)
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
13.

ДК 021:2015 код 22110000-4 Друковані книги
(Підручники 1-й кл.)
ДК 021:2015 код 22110000-4 Друковані книги
(Підручники 2-й кл.)
ДК 021:2015 код 22110000-4 Друковані книги
(Підручники 3-й кл.)
ДК 021:2015 код 22110000-4 Друковані книги
(Підручники 4-й кл.)
ДК 021: 2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних
(апаратна частина) (обладнання для оснащення
загальноосвітніх навчальних закладів засобами
навчання (кабінети фізики, хімії, біології, ноутбуки)
Електронні підручники (портативні комп’ютери з
попередньо встановленим програмним забезпеченням)
для загальноосвітніх навчальних закладів; нетбуки;
моноблоки (ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для
обробки даних)
«Українська мова», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Заболотний О.В., Заболотний В.В.
«Українська мова», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Глазова О.П.
«Українська література», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Авраменко О.М.
«Українська література», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
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Річний план,
грн.
6 525 000,00

Стан
закупівель
Торги відмінено

7 467 500,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

6 007 500,00
(відкриті
торги)
319 375,00
(відкриті
торги)
216 840,00
(відкриті
торги)
780 455,00
(відкриті
торги)
1 107 616,00
(відкриті
торги)
1 595 055,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

19 987 000,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано

10 142 290,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

96 300,00
(відкриті
торги)
100 425,00
(відкриті
торги)
199 155,00
(відкриті
торги)
64 350,00
(відкриті

Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Коваленко Л.Т.
«Англійська мова (7-й рік навчання)», підручник
для 7 класу загальноосвітніх навчальних
закладів
Карпюк О.Д.
«Англійська мова (7-й рік навчання)», підручник
для 7 класу загальноосвітніх навчальних
закладів
Несвіт А.М.
«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням англійської мови»,
підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних
закладів
Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.
«Німецька мова (3-й рік навчання)», підручник для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Сотникова С.І.
«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням німецької мови»,
підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних
закладів ( Горбач Л.В., Трінька Г.Ю.)
«Французька мова (3-й рік навчання)», підручник
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.
«Французька мова (3-й рік навчання)», підручник
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Клименко Ю.М.
«Зарубіжна література», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Волощук Є.В., Слободянюк О.М.
«Зарубіжна література», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Міляновська Н.Р.
«Зарубіжна література», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В.,
Зуєнко М.О, Кобзар О.І.
«Історія України», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Власов В.С.
«Історія України», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Гісем О.В., Мартинюк О.О.
«Історія України», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Гісем О.В.
«Алгебра», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.
«Геометрія», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С
«Біологія», підручник для 7 класу загальноосвітніх
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торги)
202 008,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

108 750,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

213 600,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

146 900,00
(відкриті
торги)
24 500,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано
Торги не
відбулись

21 375,00
(відкриті
торги)
21 300,00
(відкриті
торги)
311 550,00
(відкриті
торги)
46 860,00
(відкриті
торги)
121 040,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

38 400,00
(відкриті
торги)
119 200,00
(відкриті
торги)
72 250,00
(відкриті
торги)
127 755,00
(відкриті
торги)
166 005,00
(відкриті
торги)
81 375,00

Договір
підписано

Торги не
відбулись
Договір
підписано
Торги не
відбулись
Договір
підписано

Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір

30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.

навчальних закладів
Соболь В.І.
«Біологія», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Остапченко Л.І., Балан П.Г., Серебряков В.В., Матяш
Н.Ю., Горобчишин В.А.
«Біологія», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Запорожець Н.В., Черевань І.І., Воронцова І.А.
«Географія», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Бойко В.М., Міхелі С.В.
«Географія», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.

(відкриті
торги)
89 175,00
(відкриті
торги)
80 325,00
(відкриті
торги)
120 330,00
(відкриті
торги)
38 550,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

«Фізика», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець
Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією
Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.
«Фізика», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Сиротюк В.Д.
«Хімія», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Попель П.П., Крикля Л.С.
«Хімія», підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Ярошенко О.Г.
Новорічні та різдвяні святкові заходи для дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки –
учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва
(лот1 ‒ музичні вистави, лот 2 – казкові вистави)
Новорічні та різдвяні святкові заходи для дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки –
учнів закладів загальної середньої та професійнотехнічної освіти міста Києва
Новорічні та різдвяні святкові заходи для дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки –
учнів закладів загальної середньої та професійнотехнічної освіти міста Києва (циркова новорічна
вистава).
ДК 021:2015 код 37460000-0 Ігри на влучність,
настільні ігри та інвентар (комплект шаховий
турнірний, комплект шах вуличних, великих)
Капітальний ремонт електричних мереж, місць
загального користування, приміщень адміністративної
будівлі 4-го поверху Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту за адресою бульвар Т.Шевченка,3
MP3-плеєри

136 080,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано

57 975,00
(відкриті
торги)
113 560,00
(відкриті
торги)
80 850,00
(відкриті
торги)
493 000,00
(відкриті
торги)

Договір
підписано
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підписано
Договір
підписано

Договір
підписано
Договір
підписано

Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано

462 177,00
(переговорна
процедура)

Договір
підписано

744 078,00
(переговорна
процедура)

Договір
підписано

3 945 000,00
(відкриті
торги)
987 884,00
(звіт
про
укладений
договір)
97 038,00
(допорогова
закупівля)

Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано

44.

Нагрудний знак «Відмінник столичної освіти» в
комплекті з футляром та посвідченням

45.

Канцелярські товари

46.

Організація та проведення святкових заходів до Дня
Святого Миколая для 168 дітей

47.

Комп’ютери, ноутбуки

48.

Принтери

49.

Проектори, інтерактивні дошки, відеокамера,
фотокамера

50.

Біндер

51.

Захід з перегляду вистав

52.

Кольорові картриджі

53.

54.

Капітальний ремонт електричних мереж, місць
загального користування, приміщень адміністративної
будівлі 4-го поверху Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту за адресою бульвар Т.Шевченка,3
Електричні лампи

55.

Принтери

56.

Послуги з проживання та харчування 190 учасників
національно-патріотичного Форум

57.

Музичні інструменти

58.

Магнітоли

59.

Електронні підручники та педагогічні програмні
засоби

60.

Мобільні телефони

61.

Мийні засоби
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170 000,00
(допорогова
закупівля)
49 999,00
(допорогова
закупівля)
49 800,00
(допорогова
закупівля)
187 250,00
(допорогова
закупівля)
178 620,00
(допорогова
закупівля)
130 400,00
(допорогова
закупівля)
106 000,00
(допорогова
закупівля)
15 200,00 (звіт
про укладений
договір)
28 681,00
(допорогова
закупівля)
1000000.00
(допорогова
закупівля)
48140.00
(допорогова
закупівля)
58 052,00
(допорогова
закупівля)
199 500,00
(допорогова
закупівля)
22 974,00
(допорогова
закупівля)
21 763,00
(допорогова
закупівля)
186 000,00 (звіт
про укладений
договір)
85000.00
(допорогова
закупівля)
61 773,00

Договір
підписано
Договір
Підписано
Договір
Підписано
Закупівлю
відмінено
Закупівлю
відмінено
Закупівля не
відбулась
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Закупівля не
відбулась
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Закупівлю
відмінено
Договір

62.

Папір офісний А4

63.

Послуга зберігання, складування, сортування 569414
примірників підручників, посібників

64.

Жалюзі, ролети

65.

Послуги з надання адміністративного модулю
програмно-технічного комплексу

66.

Картриджі

67.

Подяки, грамоти

68.

Зовнішні накопичувачі інформації

69.

Перевезення підручників

70.

Ліхтарики для ноутбуків

71.

Акустичні системи

72.

Рамки під формат А4

73.

Заправка та відновлення картриджів

74.

Зовнішні накопичувачі інформації, флеш-накопичувачі

75.

Фотоапарат цифровий

76.

Ліцензія на право використання комп'ютерної
програми LIGA:ZAKON
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(допорогова
закупівля)
161 576,00
(допорогова
закупівля)
190 000,00
(допорогова
закупівля)
24 500,00
(допорогова
закупівля)
190 000,00
(звіт про
укладений
договір)
52 000,00
(допорогова
закупівля)
16 000,00
(допорогова
закупівля)
16192.00
(допорогова
закупівля)
180 000,00
(допорогова
закупівля)
7 000,00
(допорогова
закупівля)
18 900,00
(допорогова
закупівля)
49 900,00
(допорогова
закупівля)
98 710,00
(допорогова
закупівля)
23 000,00
(допорогова
закупівля)
3 500,00
(допорогова
закупівля)
14 200,00
(допорогова
закупівля)

підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Закупівлю
відмінено
Закупівля не
відбулась
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано
Договір
підписано

Звіт роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту за 2017 рік
Реалізація міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»
№

Напрям
діяльності

Пріоритетні
завдання

Заходи

На виконання Терміни
якого
виконан
нормативно- ня заходу
правового
акту
проводиться
Управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відмітки про виконання

Відділ дошкільної освіти
1.

Здійснення
заходів щодо
збереження та
розширення
мережі
дошкільних
навчальних
закладів

Забезпечити
збереження та
збільшення
контингенту дітей,
відкриття нових груп
(забезпечити оплату
праці (зокрема
нарахування на фонд
оплати праці, оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв)

Моніторинг розвитку
мережі дошкільних
навчальних закладів
шляхом будівництва
нових та відновлення
непрацюючих ДНЗ

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Дошкільна
освіта»

24

До 01.09

Збудовано три заклади дошкільної
освіти на 510 місць: №370 у
Дарницькому, № 362 у Деснянському,
№ 106 у Голосіївському районах;
відновлено роботу двох комунальних
закладів: № 585 в Оболонському та
№ 384 «ОРТ» у Дніпровському
районах (на 290 місць);
відремонтовано та відкрито 1
відомчий заклад № 266 ДП «Антонов»
на 95 місць у Святошинському районі.
Усього створено 895 місць. Видано
ліцензію на надання дошкільної освіти
та введено в мережу навчальних
закладів міста 10 приватних закладів
дошкільної освіти з ліцензійним
обсягом 1048 місць. Усього протягом
року додатково за рахунок
будівництва та відновлення
непрацюючих закладів створено 1943
місця для дітей дошкільного віку

Аналіз поетапної
реорганізації шкілдитячих садків у
дошкільні начальні
заклади

До 01.09

Моніторинг наявного
резерву місць у
комунальних
дошкільних навчальних
закладах та
необхідність їх
відновлення, відкриття
непрацюючих груп

Квітень

Аналіз мережі груп
інклюзивного навчання
для дітей з особливими
освітніми потребами

До 01.09
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Реорганізовано в заклади дошкільної
освіти 2 заклади: ШДС «Діамант» у
Деснянському та ШДС «Перевесло» у
Дарницькому районах. Також 2
комунальні загальноосвітні заклади
реорганізовано в навчально-виховні
комплекси «ДНЗ-школа № 278» у
Деснянському та «Ерудит» у
Солом’янському районах.
Усього в мережі обліковується 42
навчально-виховні комплекси з
підрозділами дошкільної освіти.
Відновлено 31 групу на 615 місць у
працюючих ДНЗ за бюджетні кошти та
53 групи на 1060 місць у ході
реалізації Проекту «УФСІ». Усього
відновлено 84 групи на 1675 місць.
Тривають ремонтні роботи ще у 17
групових приміщеннях.
За результатами проведеного аналізу
наявних вивільнених приміщень у
працюючих дитячих садках на початок
навчального року виявлено 224
групові приміщення, 72 з яких
потребують ремонту, та 152, які
передані для нецільової оренди.
Збережено та розширено мережу груп
інклюзивного навчання: у 2017/2018
році працює 70 груп інклюзивного
навчання у 39 ДНЗ загального типу.
Це на 27% більше у порівнянні з
2016/2017 навчальним роком. У них
виховується 128 дітей.

Збір та узагальнення
інформації щодо
наповнюваності
дошкільних навчальних
закладів

Січень
Вересень

Усього в системі дошкільної освіти
виховується понад 112,2 тис. дітей. Із
них у дошкільних закладах
комунальної форми власності ‒ 106,2
тис. дітей (розрахункова потужність
закладів перевищена на 11 тисяч).
Фактично на початок 2017/2018 н.р.
комунальні заклади дошкільної освіти
укомплектовані на 122%.
Січень
За результатами опрацювання
Вересень оперативних даних РУО та керівників
приватних навчальних закладів, 4,9
тис. дітей дошкільного віку
здобувають дошкільну освіту в
приватних закладах та закладах
альтернативної дошкільної освіти (на
10% менше, ніж у 2016/2017 н.р.).
Січень
Забезпечено організацію харчування
Квітень
дітей відповідно до встановлених
Липень
законодавством норм (виконання за І
Жовтень
квартал 2017 року – 97,1%; за ІІ
квартал – 98,7%, за 6 місяців – 98%; за
9 місяців – 98,2%). У порівнянні з 2016
роком (97,6%) показник виконання
покращився.
Протягом Забезпечено пільгу на безкоштовне
року
харчування для :
- 9,2 тисяч дітей у санаторних (для дітей
із латентною тубінфекцією) та
спеціальних ДНЗ (групах),
- 91 дитини-сироти і дітей, позбавлених
батьківського піклування,
- 333 дітей-інвалідів,
- 457 дітей із малозабезпечених сімей.
Усього у дитячих садках
безкоштовним харчуванням

Аналіз контингенту
дітей дошкільного віку,
охоплених різними
суб’єктами
господарювання, що
мають ліцензію у сфері
дошкільної освіти
Забезпечити
харчування дітей
дошкільного віку
відповідно до норм,
визначених чинним
законодавством

Моніторинг виконання
норм харчування дітей
у дошкільних
навчальних закладах

Збір та узагальнення
інформації щодо
забезпечення
безкоштовним
харчуванням дітей
дошкільного віку в
санаторних дошкільних
навчальних закладах
(групах) для дітей з
малими і затухаючими
формами туберкульозу,
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Забезпечити ДНЗ
медикаментами та
перев’язувальними
матеріалами

спеціальних
дошкільних навчальних
закладах (групах) для
дітей, які потребують
корекції фізичного або
розумового розвитку;
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
перебувають під
опікою
Аналіз надання пільг
батькам (зокрема тим,
які мають статус
учасників АТО) при
встановленні плати за
харчування дітей
Моніторинг
забезпечення
дошкільних навчальних
закладів
медикаментами згідно з
встановленими
нормативами

забезпечено 10012 дітей.
Іще 5 тисяч дітей із багатодітних
родин отримують харчування за 50%
від його вартості.
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Листопад

Пільгу для оплати за харчування (1
грн.) отримують понад 2,9 тис. дітей,
батьки яких мають статус учасників
АТО.

Листопад

УО РДА закуплено медикаменти,
перев’язувальні матеріали, медичне та
фізіотерапевтичне обладнання для
закладів дошкільної освіти на загальну
суму 1,5 млн. грн.:
Голосіївський ‒ 50,9 тис. грн.,
Дарницький – 71,5 тис. грн.,
Деснянський – 223 тис. грн.,
Дніпровський – 353 тис. грн.,
Оболонський – 27,9 тис. грн.,
Печерський – 9,4 тис. грн.,
Подільський – 132,4 тис. грн.,
Солом’янський – 310,8 тис. грн.,
Шевченківський – 375,9 тис. грн.
Не придбані медикаменти у
Святошинському районі.

2.

3.

4.

Удосконалення
та утримання на
належному рівні
матеріальнотехнічної бази
освітньої
інфраструктури
та розвиток
освітньорозвивального
простору
Розвиток мережі
та потужностей
дошкільних
навчальних
закладів

Створення
здоров’язберіга
ючого
середовища в
дошкільних
навчальних
закладах

Оновити програмнотехнічний комплекс
електронного запису
дітей до ДНЗ

Аналіз стану
електронної черги
системи електронного
запису в дошкільні
навчальні заклади
комунальної форми
власності

Квітень
Червень
Вересень

Проведено оновлення платформи
системи електронного запису дітей у
ДНЗ комунальної форми власності. За
час дії електронного запису
обліковано 105802 заяви, фактично
оформлено до закладів 30926 дітей, у
черзі обліковується 5643 дитини, які
потребують зарахування в дитячий
садок.

Забезпечити
придбання
програмнотехнічного
комплексу
моніторингу
харчування дітей та
обліку матеріальнотехнічної бази
Забезпечити
сучасним
технологічним
обладнанням
харчоблоки
дошкільних
навчальних закладів

Встановлення єдиного
програмно-технічного
комплексу моніторингу
харчування дітей та
обліку матеріальнотехнічної бази

Протягом
року

У 2017 році електронні програми
моніторингу харчування дітей та
обліку матеріально-технічної бази не
встановлені.

Збір та узагальнення
інформації щодо
забезпечення сучасним
технологічним
обладнанням
харчоблоків ДНЗ

Вересень

Збір та узагальнення
інформації щодо
забезпечення ДНЗ
резервним гарячим
водопостачанням

Вересень

УО РДА закуплено таке технологічне
обладнання для харчоблоків: плити
варочні (157), електричні сковороди
(92), духові та жарочні шафи (123),
м’ясорубки (183), картоплечистки
(106), овочерізки (127), морозильні
камери (74), холодильники (227) та
холодильні шафи (144), фільтри для
води, електрокотли (55), хліборізки
(40), посудомийні машини (5),
тістоміси (24).
За результатами моніторингу, 351
харчоблок комунальних закладів
дошкільної освіти забезпечений
резервним водопостачанням, що
становить 64,5% від загальної

Забезпечити
резервне гаряче
водопостачання
харчоблоків, їдалень
та буфетів групових
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приміщень
дошкільних
навчальних закладів

5.

Реалізація та
поширення
моделі
інклюзивного та
спеціального
навчання дітей у
дошкільних,
загальноосвітніх
та позашкільних
навчальних
закладах
Розширення
інноваційного
освітнього

Забезпечити
цілодобову охорону
приміщень
дошкільних
навчальних закладів
шляхом
підключення їх до
системи «Тривожна
кнопка»
Удосконалити
мережу спеціальних
та інклюзивних
класів (груп) у
дошкільних
навчальних закладах
відповідно до потреб
мешканців міста
Києва та з
урахуванням реєстру
осіб з особливими
освітніми
потребами.
Сприяти поширенню

Моніторинг
забезпечення
цілодобової охорони
приміщень дошкільних
навчальних закладів

Аналіз мережі
дошкільних навчальних
закладів інклюзивного
та спеціального
призначення

Червень

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Інклюзивна та
спеціальна
освіта»
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кількості працюючих закладів.
Повністю забезпечені харчоблоки в
Голосіївському, Деснянському,
Печерському, Шевченківському
районах. Найнижчий показник
забезпечення резервним гарячим
водопостачанням у Подільському
(17%) та Святошинському (19%)
районах. Придбано 46 водонагрівачів.
Протягом року продовжено
забезпечення цілодобової охорони
приміщень дошкільних закладів
шляхом підключення їх до системи
«Тривожна кнопка» та встановлення
камер відеоспостереження.

У мережі навчальних закладів
обліковується 34 спеціальні дитячі
садки та 68 закладів комбінованого
типу для дітей із вадами мовлення,
зору, слуху, розумового та психічного
розвитку, порушеннями опорнорухового апарату, у яких навчаються
та отримують корекційну допомогу 6,5
тис. дітей віком від 2 до 6(8) років.
У 39 закладах працюють групи
інклюзивного навчання для дітей із
синдромом Дауна, розладами спектру
аутизму, затримкою психічного
розвитку (128 дітей).

середовища в
системі
дошкільної
освіти

передового
педагогічного
досвіду серед
педагогічних
працівників
дошкільних
навчальних закладів

Міжвідомча нарада за
участю Департаменту
охорони здоров’я,
управлінь освіти
районних в місті Києві
державних
адміністрацій та
Київської міської
психолого-медикопедагогічної
консультації щодо
оптимізації мережі
спеціальних та
розвитку інклюзивних
груп
Моніторинг
контингенту дітей
дошкільного віку, які
потребують
інклюзивного та
спеціального навчання
з метою прогнозування
потреб у таких групах
Круглий стіл за участю
керівників приватних
навчальних закладів
щодо створення умов
для навчання дітей з
особливими освітніми
потребами в
інклюзивних групах

01.12.2017 проведено спільну нараду з
представниками Департаменту
охорони здоров’я при заступникові
голови КМДА, на якій обговорено
питання оптимізації спеціальних та
інклюзивних груп та можливості
створення груп для дітей, хворих на
цукровий діабет, фенілкетонурію,
лактазну недостатність та
непереносимість глютену.
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Вересень
‒
листопад

У закладах дошкільної освіти
загального типу навчається і
виховується 826 дітей з інвалідністю
різної нозології, із них 108 дітей із
синдромом Дауна та 139 – із
розладами спектру аутизму.

Протягом
року

Проведено воркшоп «Співпраця з
приватними дошкільними
навчальними закладами міста Києва»
за участю керівників та батьків
вихованців приватних дошкільних
навчальних закладів, представників
громадської організації «Рада батьків»,
начальників управлінь освіти
Голосіївського та Дарницького
районів, представників Департаменту
соціальної політики, заступника
керівника апарату Київської міської
державної адміністрації (22.03).

При відкритті
інклюзивних класів
та груп вводити в
штатні розписи
навчальних закладів
ставки корекційних
педагогів, логопедів
та асистентів
відповідно до вимог
чинного
законодавства
Забезпечити
проведення
тренінгівпрактикумів та
семінарів з
інклюзивної освіти
для педагогічних
працівників
дошкільних
навчальних закладів.
Залучати до заходів
волонтерів,
представників ГО
тощо

Збір та узагальнення
інформації щодо
кількості введених у
штатні розписи
дошкільних навчальних
закладів ставок
корекційних педагогів,
логопедів й асистентів
вихователя та
визначити стан
забезпечення
Конференція щодо
розвитку освіти дітей з
особливими освітніми
потребами у місті Києві

Серпень

У 39 закладах дошкільної освіти
введено ставки асистентів вихователів
для 70 груп інклюзивного навчання.
Усі групи фактично забезпечені
асистентами вихователів.

Листопад

Створення осередку
обміну досвідом щодо
навчання та виховання
дітей з особливими
освітніми потребами

Вересень

Проведення
консультування
спеціалістів управлінь
освіти районних в місті
Києві державних
адміністрацій та
психолого-медикопедагогічної
консультації щодо

Протягом
року

Проведено конференцію в рамках
Проекту «Садочок ‒ простір, дружній
до дитини» (20.04); фокус-групи
працівників груп інклюзивного
навчання в рамках реалізації Проекту
«Педагогічні кадри для дошкілля»
(26.04); Міжнародний конгрес зі
спеціалістами педагогіки, психології
та реабілітології «Інклюзія в Новій
українській школі» (10.11).
У ІППО КУ ім. Б. Грінченка при
інклюзивно-ресурсному центрі
створено консультативний пункт щодо
вирішення проблем навчання та
виховання дітей з особливими
освітніми потребами.
Проведено семінар-тренінг «Робота з
незрячими дітьми» (15 лютого).
Забезпечено участь у засіданні
круглого столу Міністерства освіти і
науки України з актуальних питань
діяльності дошкільних навчальних
закладів компенсуючого типу та
інклюзивних груп (23 травня).
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Започаткувати
консультаційну
підтримку сімей, у
яких виховуються
діти з інвалідністю

6.

Розширення
інноваційного
освітнього
середовища в
системі
дошкільної
освіти

Сприяти поширенню
передового
педагогічного
досвіду серед
педагогічних
працівників
дошкільних
навчальних закладів

створення умов для
здобуття освіти дітьми
з особливими освітніми
потребами
Створення сторінки на
сайті ІППО щодо
надання онлайнконсультацій для
батьків дітей з
особливими освітніми
потребами
Навчально-практичний
семінар з питань
впровадження «Індексу
інклюзії» для
методистів ДНЗ, які
працюють в умовах
інклюзивного навчання,
представників
районних управлінь
освіти.

Наради-семінари з
заступниками
начальників управлінь
освіти РДА
(начальниками відділів)
з питань дошкільної
освіти

Протягом
року

Січень

Положення про
відділ
дошкільної
освіти
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На сайті ІППО створена та працює
електронна сторінка консультативної
допомоги для батьків дітей з
особливими освітніми потребами.
Також при ІППО функціонує постійно
діюча «Школа інклюзивної освіти».

Участь у міжнародній конференції з
ознайомлення з роботою аудіо-психофонологічного центру «Атлантіс» з
дітьми з особливими потребами
(23.03). Проведено навчальні тренінги
щодо нормативного забезпечення
інклюзивного навчання та розробки
індивідуальної програми розвитку
дитини (29.11та 13.12.); семінар для
працівників груп інклюзивного
навчання та методистів РУО з питань
впровадження «Індексу інклюзії»,
розробки індивідуальних планів
розвитку дітей з особливими освітніми
потребами у закладах дошкільної
освіти (06 грудня).
Щомісяця Проведено наради із заступниками
начальників, начальниками відділів,
спеціалістами з питань дошкільної
освіти відповідно до окремих планів
(щомісяця); Київський педагогічний
форум працівників дошкільної освіти
«Розуміння. Розвиток. Творчість» за
участю делегації педагогів дошкільної
освіти міста Черкаси (22 травня).

Міський огляд-конкурс
музично-естетичного
виховання дітей
дошкільного віку
«Музична скринька»
Постійно діючий
семінар «Впровадження
ЛЕГО-технологій у
роботу з дітьми
дошкільного віку»

Положення про
відділ
дошкільної
освіти

Вересень
‒
листопад

14 ‒ 16 листопада проведено конкурс,
визначено переможців, підготовлено
фотовиставку дитячих костюмів
«Чарівна казка оживає».

Програма
«Навчання
через дію»

Протягом
року

Протягом року проведено понад 20
семінарів, тренінгів для педагогів у
рамках проекту «Сприяння освіті».
06.05 взяли участь у Архітектурному
конкурсі з ЛЕГО-конструювання
«Столиці світу» в рамках ІХ
Всеукраїнського фестивалю
робототехніки «Роботіка 2017» (19
закладів).
Проведено семінари з питань
організації харчування дітей для
медичних сестер та керівників закладів
дошкільної освіти (06, 20, 27 лютого,
21, 24 березня); виїзні наради з
керівниками закладів освіти з питань
організації харчування (лютий –
березень).
Проведено тренінг-панораму
управлінської майстерності для
керівників закладів дошкільної освіти
із стажем роботи до 3 років (15, 22, 30
березня).

Семінар з питань
Наказ ДОНМС
організації харчування від 10.11.2016
дітей для керівників
№ 893
дошкільних навчальних
закладів зі стажем
роботи на посаді не
більше 3-х років

Лютий

Семінар-практикум для
керівників дошкільних
навчальних закладів зі
стажем роботи на
посаді не більше 3-х
років щодо здійснення
контролю та
керівництва за
діяльністю
дошкільного закладу

Березень

Положення про
відділ
дошкільної
освіти
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Всеукраїнський
науково-практичний
семінар для
регіональних
координаторів
міжнародного проекту
«АФЛАТОТ» із
соціальної та
фінансової освіти дітей
від 3 до 6 років на тему
«Шляхи оптимізації
взаємодії педагогів
дошкільних навчальних
закладів і батьків
вихованців у реалізації
проекту «Афлатот»
Засідання
Координаційної ради
Всеукраїнської
громадської організації
«Асоціація працівників
дошкільної освіти» в
м. Києві

Положення про
відділ
дошкільної
освіти

Березень

Проведено Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Шляхи
оптимізації взаємодії педагогів
дошкільних навчальних закладів і
батьків вихованців у реалізації
проекту «Афлатот» (29 березня),
презентацію досвіду роботи з
впровадження програми «Афлатот» у
ЗДО № 736 (30 березня).

Положення про
відділ
дошкільної
освіти

Лютий

Тиждень національнопатріотичного
виховання в
дошкільних навчальних
закладах «Країна моя ‒
Україна!»

Положення про
відділ
дошкільної
освіти

Травень

Проведено зустріч з головою ВГО
«Асоціація працівників дошкільної
освіти» щодо засідання (30.01);
засідання Координаційної ради та
прийом делегацій регіональних членів
ВГО «Асоціації педагогічних
працівників» у дошкільних закладах
№№ 423, 205, 270 (9-10.02); зустріч із
представниками Асоціації міст
України та освітян Києва в рамках
практикуму з галузевої
законотворчості у сфері освіти,
презентовано досвід дошкільної освіти
столиці (21 квітня на базі ЗДО № 791).
Проведено тиждень патріотичного
виховання у закладах дошкільної
освіти (22.05-26.05.); виставку робіт
педагогів закладів дошкільної освіти
«Як тебе не любити, Києве мій!»
(23травня).
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Відділ загальної середньої освіти та інклюзивного навчання
1.

Удосконалення
мережі
загальноосвітніх
навчальних
закладів
відповідно до
освітніх потреб
мешканців
столиці

Забезпечити належне
функціонування
загальноосвітніх
навчальних закладів

Підготовка проекту
розпорядження КМДА
«Про підготовку
навчальних закладів
міста Києва до початку
2017/2018 навчального
року»
Збір та аналіз
пропозицій районних
управлінь освіти щодо
змін у мережі
загальноосвітніх
навчальних закладів у
2017/2018 навчальному
році
Робочі зустрічі з питань
формування районами
мережі класів/груп
навчальних закладів на
2017/2018 навчальний
рік
Підготовка проекту
листа ДОНМС щодо
порядку закінчення
2016/2017 н.р. та
проведення державної
підсумкової атестації
учнів
Аналіз інформації про
учнів, охоплених
екстернатною,
дистанційною та
різними видами

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Загальна
середня освіта»
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Січеньлютий

Підготовка проекту розпорядження
КМДА «Про підготовку навчальних
закладів міста Києва до початку
2017/2018 навчального року»
(розпорядження від 31.01.2017 № 97)

Лютийберезень

Проаналізовано пропозиції 10
районних управлінь освіти щодо змін
у мережі загальноосвітніх навчальних
закладів у 2017/2018 навчальному
році.
Надано погодження на реорганізацію
шкіл-інтернатів

Березень

Упродовж березня-квітня проведено
10 робочих зустрічей з працівниками
РУО з питань формування районами
мережі класів/груп навчальних
закладів на 2017/2018 навчальний рік

Березеньквітень

Підготовлено лист 21.02.2017 № 0631501 «Про порядок закінчення
2016/2017 навчального року та
проведення державної підсумкової
атестації у загальноосвітніх
навчальних закладах міста Києва»

Квітень

Проаналізовано інформацію РУО про
учнів, охоплених екстернатною,
дистанційною та різними видами
індивідуальної форми навчання. У
загальноосвітніх навчальних закладах

індивідуальної форми
навчання

Підготовка листа
ДОНМС «Про
структуру 2017/2018
навчального року та
організацію навчальновиховного процесу в
загальноосвітніх
навчальних закладах»
Організація та
проведення ДПА та
ЗНО для учнів
випускних класів

Травеньчервень

Підготовка матеріалів
до засідань колегії
ДОНМС КМДА та
нарад при заступникові
голови КМДА з
питання підготовки
навчальних закладів до
нового 2017/2018

Травеньсерпень

Травеньчервень
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комунальної форми власності на
індивідуальній формі навчання
перебувало 2,2 тис. учнів, на
екстернатній 1,2 тис. школярів та
дистанційній формі навчання ‒ понад
100 учнів. Проведено 2 нарадисемінари (на базі «Школи екстернів»)
для керівників ЗЗСО щодо
оформлення документації для учнів,
які навчаються за екстернатною
формою.
Підготовлено лист від 16.06.2017
№ 063-5790 «Про навчальні плани
ЗНЗ та структуру 2017/2018
навчального року». Проведено 6 нарад
з керівниками ЗНЗ та працівниками
РУО щодо робочих навчальних планів.
Здійснено організаційні заходи щодо
проведення ДПА та ЗНО для учнів
випускних класів. Укладено спільний
план дій з Київським регіональним
центром оцінювання якості освіти
щодо проведення ДПА у формі ЗНО.
Проведено 2 наради з представниками
РУО щодо проведення ДПА та ЗНО
(20.04.2017).
Здійснено організаційні заходи та
підготовлено матеріали на наради
начальників РУО 07.08.2017,
20.09.2017, на розширене засідання
Колегії КМДА 30.06.2017 (протокол
№ 5), розширене засідання Колегії
КМДА 29.08.2017 (протокол № 7),
нараду під головуванням заступника

навчального року

Серпнева конференція
педагогічних
працівників
Підготовка проекту
наказу ДОНМС про
зміни в мережі
загальноосвітніх
навчальних закладів на
2017/2018 навчальний
рік. Моніторинг мережі
шкіл повного дня у
розрізі районів
Збір та узагальнення
інформації щодо
забезпечення
загальноосвітніх
навчальних закладів
медичними
працівниками

Серпень

Аналіз мережі
загальноосвітніх
навчальних закладів
міста Києва у 20162017 навчальному році

Серпеньвересень

Серпеньвересень

Вересень
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голови КМДА Г. Старостенко
31.05.2017, розширене засідання
Колегії ДОНМС 31.05.2017,
селекторну нараду 15.08.2017.
Підготовлено доповідні на ім’я
Київського міського голови від
11.09.2017 № П-0635/492 щодо
підготовки закладів освіти до нового
н.р.
Підготовлено інформаційні матеріали
з питань ЗЗСО та інклюзивного
навчання до серпневої конференції.
Підготовлено проекти наказів «Про
зміни в мережі закладів освіти
м. Києва у 2017-2018 навчальному
році»та розміщено їх на сайті
ДОНМС: наказ від 04.09.2017 № 838;
наказ від 09.10.2017 № 958. Проведено
моніторинг мережі шкіл повного дня у
розрізі районів. У 2017 році 23 ЗЗСО
працювали у режимі шкіл повного дня.
Узагальнено та проаналізовано
інформацію РУО щодо забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів
медичними працівниками.
Станом на 01.09.2017 кількість ставок
медичних сестер згідно зі штатним
розписом у ЗЗСО ‒ 423,75. Заповнених
штатних одиниць ‒ 318,85 (331
працівник. Існує73 вакансії.
Мережа ЗЗСО у 2017-2018
навчальному році складається з 491
закладу різного типу та форм
власності, із них 428 – комунальних.
Серед загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної форми власності

29 ліцеїв, 42 гімназії, 140
спеціалізованих шкіл, 43 навчальновиховні комплекси, 12 шкіл дитячихсадків, 8 вечірніх (змінних) шкіл,
21школа-інтернат, 3 спеціальні школи,
навчально-реабілітаційний центр № 6,
дитячий будинок «Малятко» та 128
шкіл І-ІІІ ступенів.
Введено до мережі навчальних
закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва
новобудову ‒ комунальний заклад
«Школа І ступеня № 333 Дарницького
району м. Києва» (вул. Є. Чавдар, 16).
Реорганізовано гімназію «Ерудит» у
навчально-виховний комплекс
«Ерудит» дошкільний навчальний
заклад (дитячий садок) – школа І
ступеня – гімназія Солом’янського
району м. Києва; школу І-ІІІ ступенів
№ 278 на навчально-виховний
комплекс «Дошкільний навчальний
заклад (центр розвитку дитини) –
школа І-ІІ ступенів № 278»
Деснянського району міста Києва.
Введено до мережі навчальних
закладів міста Києва навчальні
заклади, які отримали ліцензії
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) на право здійснення
освітньої діяльності у сфері загальної
середньої освіти: Товариство з
обмеженою відповідальністю
«Спеціалізована школа і-ііі ступенів
«Капітал юніон» (пров. Коломийський,
38

Наради-семінари з
заступниками
начальників управлінь
освіти РДА
(начальниками відділів)

Вересеньжовтень

Участь в атестації
приватних ЗНЗ

Щоквартально
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20) у Голосіївському районі;
Приватний загальноосвітній
навчальний заклад «Школа Інвентор
Скул» (вул. Бориса Гмирі, 6) у
Дарницькому районі;
Приватний заклад «навчальновиховний комплекс «КЛЕВЕР СКУЛ»
(вул. Іжевська, 15-А) у Дарницькому
районі; Товариство з обмеженою
відповідальністю «Навчальновиховний комплекс «АНТОШКА»
(вул. Ломоносова,73-Е) у
Дніпровському районі; Приватний
заклад «Навчально-виховний комплекс
«Єнот»( вул. Суздальська, 13) у
Солом’янському районі; приватний
навчальний заклад товариство з
обмеженою відповідальністю
«Гімназія «Наше майбутнє»
Проведено наради-семінари з
заступниками начальників РУО з
питань формування класів (вересень);
трансформації шкіл-інтернатів
(жовтень). Підготовлено інформацію
на наради начальників РУО 20.09.2017
та 08.11.2017 з питань реформування
інтернатних закладів системи освіти та
надання пропозицій щодо
реорганізації закладів освіти
Проведено атестацію приватних
закладів: «ТОВ Академія сучасної
освіти», «Навчально-виховний
комплекс «Всезнайко», «Досвітня
зоря», ПП «Спеціалізована школа
«Тріумф», ТОВ «Печерська
міжнародна школа», гімназія

Забезпечити
безоплатним
харчуванням учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів
відповідно до
чинного
законодавства

Участь у ліцензуванні
загальноосвітніх
навчальних закладів
приватної форми
власності
Аналіз стану
організації харчування
учнів загальноосвітніх
навчальних закладів за
календарний рік

«Столиця», «ТОВ Креативна
міжнародна дитяча школа», гімназія
«Кияночка», «ТОВ Центр освіти
«Оптіма». Підготовлено відповідні
висновки та накази.
Упродовж Взято участь у ліцензуванні
року
загальноосвітніх навчальних закладів
приватної форми власності відповідно
до поданих заяв
МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Загальна
середня освіта»

Моніторинг організації
харчування у
загальноосвітніх
навчальних закладах

Січень
Грудень

Лютий
Вересень
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Питання організації харчування учнів
проаналізовано на нараді начальників
районних управлінь освіти 06.11.2017
та їх заступників 09.11.2017, на нараді
під головуванням заступника голови
Київської міської державної
адміністрації О. Резнікова 12.10.2017.
Результати перевірки проаналізовані
на виїзній нараді голів РДА 30.11.2017
Проведено моніторинг організації
харчування в ЗЗСО (вересень), за
результатами підготовлено
інформаційно-аналітичну довідку.
(наказ Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту від 20.10.2017 № 988
«Про перевірку організації харчування
учнів загальноосвітніх навчальних
закладів міста Києва») комісіями у
складі: працівників Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту;
Головного Управління
Держпродспоживслужби в м. Києві;
управлінь освіти районних в місті
Києві державних адміністрацій;
закладів загальної середньої освіти
міста Києва; КНП «ОСВІТНЯ

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

Січень
Вересень

Наради-семінари з
заступниками
начальників управлінь
освіти РДА

Двічі
на рік

41

АГЕНЦІЯ М. КИЄВА» у період з
24.10.2017 по 03.11.2017; здійснено
перевірку організації харчування в 34
закладах загальної середньої освіти
(№№ 19, 43, 50, 53, 57, 62, 69, 71, 86
«Консул», №№ 100, 112, 117, 130, 143,
144, 149, 157, 163, 172, 178, 185, 189,
192, 209 «Сузір’я», №№ 228, 237, 252,
258, 261, 264, 275, 304, 314, НВК
«Потенціал» та НВК «Домінанта»).
Узагальнено інформацію РУО щодо
підприємств-організаторів харчування
учнів пільгових категорій та
виконання норм харчування.
Усього безкоштовним харчуванням
забезпечено 123735 учнів, із них :
учнів 1-4 класів ‒ 117641; 5-11 класів –
6094. За принципом
мультипрофільного харчування
(«шведський стіл») організовано в
гімназії «Консул» № 86 Печерського
району. У всіх закладах організатори
харчування забезпечують роботу
шкільних буфетів. У Дарницькому
районі (21 ЗНЗ), окрім традиційної
буфетної продукції, ТОВ «Дорога
здоров’я» встановлено снекоавтомати,
як альтернатива шкільному буфету.
Організовують харчування 18
організацій, із них: КП-9, ТОВ-2,ФОП7. У грудні 2017 року направлено
листи на голів РДА (15.12.2017)
Питання харчування розглянуто на
нарадах заступників начальників РУО
(спеціалістів) 20.04.2017 «Про
виконання норм харчування»,

(начальниками відділів)
Оптимізувати
мережу гімназій,
ліцеїв та
спеціалізованих шкіл

Збір та аналіз
пропозицій районних
управлінь освіти щодо
змін у мережі гімназій,
ліцеїв та
спеціалізованих шкіл
на 2017/2018
навчальний рік
Робочі зустрічі з питань
формування районами
мережі гімназій, ліцеїв
та спеціалізованих шкіл
на 2017/2018
навчальний рік

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Загальна
середня освіта»

Лютийберезень

Квітеньтравень

Підготовка проекту
наказу ДОНМС про
зміни в мережі
гімназій, ліцеїв та
спеціалізованих шкіл
на 2017/2018
навчальний рік
Аналіз інформації
ЦНОІіМ щодо
моніторингу якості
знань учнів гімназій,
ліцеїв та
спеціалізованих шкіл,
результатів ЗНО

Серпень

Вересеньжовтень
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07.12.2017 «Про результати перевірки
організації харчування в ЗЗСО
м. Києва»
Проаналізовано пропозиції районних
управлінь освіти щодо змін у
2017/2018 навчальному році мережі
гімназій, ліцеїв та спеціалізованих
шкіл.

Упродовж березня-квітня проведено
робочі зустрічі з працівниками РУО з
питань формування районами мережі
гімназій, ліцеїв та спеціалізованих
шкіл.
Реорганізовано гімназію «Ерудит» у
навчально-виховний комплекс
«Ерудит» дошкільний навчальний
заклад (дитячий садок) – школа І
ступеня – гімназія Солом’янського
району м. Києва
Підготовлено проект наказу «Про
зміни в мережі закладів освіти
м. Києва у 2017-2018 навчальному
році» (наказ від 04.09.2017 № 838)
щодо реорганізації гімназії «Ерудит».
Результати ЗНО випускників ліцеїв,
гімназій, спеціалізованих шкіл
проаналізовано на нараді заступників
начальників РУО 30.08.2017.

2.

Забезпечення
високоякісної
загальноосвітньо
ї профільної та
професійної
підготовки учнів

Вивести початкову
школу зі структури
гімназій та 1-7 класи
зі структури ліцеїв
шляхом створення
навчально-виховних
комплексів, у
структурі яких буде
збережено школу І
ступеня

Збір та аналіз
пропозицій районних
управлінь освіти щодо
змін у структурі
гімназій та ліцеїв на
2017/2018 навчальний
рік
Робочі зустрічі з питань
виведення початкової
школи зі структури
гімназій та ліцеїв

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Загальна
середня освіта»

Створити міський
ресурсний центр для
забезпечення
дистанційного
навчання та
самоосвіти

Моніторинг матеріалів
з дистанційного
навчання, розміщених
на сайті ІППО
Київського
університету імені
Бориса Грінченка
Міський семінар для
педагогічних
працівників ЗНЗ щодо
впровадження
дистанційного
навчання школярів
Круглий стіл
«Дистанційне
навчання: нові
орієнтири»

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Загальна
середня освіта»

Лютийберезень

Квітеньтравень

Березеньквітень

Жовтеньлистопад
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Проаналізовано пропозиції РУО щодо
змін у структурі гімназій та ліцеїв на
2017/2018 навчальний рік. Проведено
відповідні робочі зустрічі.
За результатами:
у 2017 році прийом дітей до 1-х класів
Слов'янської гімназії здійснюється на
безконкурсній основі. Призупинено
набір учнів до початкових класів
ліцею «Інтелект». Не здійснюється
набір учнів до 1-х та 2-х класів
Київської інженерної гімназії.
Реорганізовано гімназію «Ерудит» у
навчально-виховний комплекс
«Ерудит» дошкільний навчальний
заклад (дитячий садок) – школа І
ступеня – гімназія Солом’янського
району м. Києва.
Оновлено інформацію на сайті
«Відкритий центр столичної освіти»
http://vo.ippo.kubg.edu.ua/.
Відкрито реєстрацію на навчання
(дистанційний екстернат) у 2017-2018
навчальному році до СЗШ № 81
м. Києва.
Організовано та проведено тренінг для
керівників навчальних закладів
«Створення інформаційно-освітнього
середовища навчального закладу»
(21.08.2018 ); «Технологія створення
електронного посібника» ( 30.08.2017).
На сайті розміщено звіт про підсумки І
та ІІ етапів регіонального
експерименту «Столичний центр
відкритої освіти». На дистанційному
екстернаті в СЗШ № 81 у 2016-2017

Сприяти розвитку
мережі класів з
поглибленим
вивченням окремих
предметів

Організація та
проведення ДПА та
ЗНО для учнів, які
потягом 2016-2017
навчального року
навчалися за
дистанційною формою
Моніторинг мережі
загальноосвітніх
навчальних закладів, у
яких функціонують
класи з поглибленим
вивченням предметів

Травеньчервень

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Загальна
середня освіта»
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Жовтень

н.р. навчалося майже 100 учнів з
Донбасу та Криму, завершили
навчання 19 учнів 5-8 класів та 8 учнів
10 класу, 7 учнів отримали свідоцтво
про базову загальну середню освіту, 30
‒ атестати про повну загальну
середню освіту. На сайті розміщено
інформацію щодо реєстрації та участі
у зовнішньому незалежному
оцінюванні 2017 року, запуску нового
проекту для дітей «Діалоги з
друзями».
Організовано та проведено ДПА та
ЗНО для учнів СЗШ № 81, які
навчалися за дистанційною формою.

Проведено моніторинг мережі
загальноосвітніх навчальних закладів,
у яких функціонують класи з
поглибленим вивченням предметів. У
2017 році 137,7 тис. учнів у 384 ЗЗСО
(89,7% усіх ЗЗСО) вивчають
поглиблено 14 предметів. Зокрема
майже 100,8 тис. школярів вивчають
поглиблено іноземні мови; 11,8 тис. –
математику; 6,2 тис. – українську мову
та літературу; 5,5 тис. – інформатику,
1,5 тис. – біологію, 1,1 тис. – історію,
1,0 тис. – фізику, майже 1 тис. учнів –
економіку.

Нарада-семінар щодо
використання
обладнання та засобів
навчання для
викладання предметів
природничого циклу
Моніторинг
поглибленого та
профільного вивчення
української та
іноземних мов і мов
національних меншин у
загальноосвітніх
навчальних закладах

Січень

Розробити та
запровадити проект
«Мережева модель
профілізації старшої
школи в умовах
інноваційного
розвитку сучасної
освіти»

Круглий стіл
«Профілізація старшої
школи у форматі Нової
української школи»
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Здійснити ревізію
кабінетів та
майстерень з
трудового навчання.
З урахуванням
результатів
розробити заходи
щодо їх ремонту та
оснащення.

Робочі зустрічі з РУО
щодо аналізу
моніторингу кабінетів
та майстерень з
трудового навчання
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Проведено 2 наради-семінари щодо
використання обладнання та засобів
навчання для викладання предметів
природничого циклу (11.01.2017 та
21.12.2017)

Упродовж Проведено моніторинг поглибленого
року
та профільного вивчення української
та іноземних мов і мов національних
меншин у загальноосвітніх навчальних
закладах Підготовлено інформаційні
матеріали.
Найбільшою популярністю
користується англійська мова, яку
вивчають 252,7 тисяч школярів;
німецька (59 тисяч), російська (35
тисяч), французька (19 тисяч).
Вересень- 23.02.2017 в ІППО Київського
жовтень
університету імені Бориса Грінченка
проведено круглий стіл «Стандарти
Нової української школи» для вчителів
біології, хімії та географії профільних
класів ЗНЗ. Виступ директора
Інституту М. Войцехівського було
присвячено формуванню на уроках
ключових навичок та компетентностей
учнів.
ТравеньПроведено робочі зустрічі з
серпень
представниками РУО (07.08.2017,
10.08.2017 відповідно до графіка)
щодо аналізу моніторингу кабінетів та
майстерень з трудового навчання.

3

Здійснення
заходів щодо
оптимізації
мережі шкілінтернатів

Здійснити заходи
щодо оптимізації
мережі шкілінтернатів

Аналіз мережі
навчальних закладів
інтернатного типу
Уточнення переліку
шкіл-інтернатів міста
Києва, які підлягають
реформуванню у 2017
році
Наради з директорами
спеціальних
навчальних закладів
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освіта»

Реалізація та
поширення
моделі
інклюзивного та
спеціального
навчання дітей у

Удосконалити
мережу спеціальних
та інклюзивних
класів (груп) у
загальноосвітніх
навчальних закладах

Міжвідомча нарада за
участю Департаменту
охорони здоров’я,
управлінь освіти
районних в місті Києві
державних

Лютий

Щокварта
льно

Аналіз мережі
спеціальних
загальноосвітніх
навчальних закладів
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Січень

Листопад
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Лютий

Проведено аналіз мережі закладів
інтернатного типу. Складено графік
трансформації шкіл-інтернатів.
Визначено типи закладів, у які
реформуватимуться інтернатні заклади
системи освіти. Інформація
направлена до Департаменту
соціального захисту.
Проведено наради:
- щодо трансформації шкіл-інтернатів
(14.03.2017),
- щодо формування мережі
спеціальних класів (20.04.207),
- щодо змін у законодавстві України
(30.08.2017)
- щодо організації НоворічноРіздвяних свят (09.11.2017)
Проведено аналіз мережі спеціальних
шкіл-інтернатних закладів.
Забезпечено функціонування 12
спеціальних, 9 загальноосвітніх шкілінтернатів, дитячого будинку
«Малятко», спеціальних шкіл ‒
«Надія», № 10, № 12, навчальнореабілітаційного центру № 6.
Реорганізовано спеціальну
загальноосвітню школу-інтернат № 2
м. Києва шляхом приєднання її до
спеціальної загальноосвітньої школи
«Надія» м. Києва.
Проведено міжвідомчу нарада з
Департаментом соціальної політики,
Департаментом охорони здоров’я,
управліннями освіти районних в місті
Києві державних адміністрацій та
Київською міською психолого-

дошкільних,
загальноосвітніх
та позашкільних
навчальних
закладах

відповідно до потреб
мешканців міста
Києва та з
урахуванням
реєстру осіб з
особливими
освітніми потребами

адміністрацій та
Київської міської
психолого-медикопедагогічної
консультації щодо
оптимізації мережі
інтернатних закладів та
розвитку інклюзивних
шкіл
Нарада з керівниками
приватних навчальних
закладів щодо
створення умов для
навчання дітей з
особливими освітніми
потребами в
інклюзивних класах
Аналіз попередньої
мережі спеціальних та
інклюзивних класів у
загальноосвітніх
навчальних закладах

спеціальна
освіта»

Аналіз мережі
спеціальних та
інклюзивних класів у
загальноосвітніх
навчальних закладах
станом на 01.09.2017 та
забезпеченості дітей з
інвалідністю місцями у
цих класах

медико-педагогічною консультацією
щодо оптимізації мережі інтернатних
закладів та розвитку інклюзивних шкіл

Квітень

Проаналізовано умови, створені для
навчання дітей з особливими освітніми
потребами в приватних навчальних
закладах. Питання вивчалося під час
атестації приватних закладів освіти.

Червень

Проведено аналіз планування мережі
спеціальних та інклюзивних класів у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Встановлено, що у 2017-2018
навчальному році передбачається
розширення мережі інклюзивних
класів на 10%.
Проведено аналіз мережі спеціальних
та інклюзивних класів у
загальноосвітніх навчальних закладах
станом на 01.09.2017 та забезпеченості
дітей з інвалідністю місцями у цих
класах. Для забезпечення прав дітей з
особливими освітніми потребами у
2017-2018 навчальному році у місті
Києві розширено мережу інклюзивних
класів. У порівнянні з 2016/2017
навчальним роком кількість
загальноосвітніх навчальних закладів

Вересеньжовтень
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При відкритті
інклюзивних класів
та груп вводити у
штатні розписи
загальноосвітніх
навчальних закладів
ставки корекційних
педагогів, логопедів
та асистентів
відповідно до вимог
чинного
законодавства

Моніторинг введених у
штатні розписи
загальноосвітніх
навчальних закладів
ставок корекційних
педагогів, логопедів та
асистентів учителя та
стану забезпечення
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Серпень

Забезпечити
проведення
тренінгівпрактикумів та
семінарів з
інклюзивної освіти
для педагогічних
працівників, зокрема

Навчально-практичний
семінар «Індивідуальна
програма розвитку як
керівництво до дій:
практичний аспект»
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(далі ЗНЗ) з інклюзивним навчанням
збільшилася на 80% і становить 64
ЗНЗ, кількість інклюзивних класів
збільшилася майже на 67%.
Функціонує 223 класи, у яких
навчається 525 учнів з особливими
освітніми потребами.
У 21 закладі загальної середньої освіти
функціонує 67 спеціальних класів для
668 дітей з особливими освітніми
потребами.
Проведено моніторинг введених у
штатні розписи загальноосвітніх
навчальних закладів ставок
корекційних педагогів, логопедів та
асистентів вчителя. Для роботи
інклюзивних класів станом на
01.09.2017 до штатних розписів ЗНЗ
введено 126 ставок асистентів
учителів, що на 47% більше, ніж у І
кварталі 2017 року. Для кожного учня
з інвалідністю групою фахівців з числа
педагогів, психологів, за участю
батьків дитини розроблена
Індивідуальна програма розвитку,
здійснюється психолого-педагогічний
супровід учнів.
Розроблено та введено до програми
курсів підвищення кваліфікації
педагогів міста Києва окремі модулі з
питань інтегрованого та інклюзивного
навчання:
- «Особливості інклюзивного навчання
в початковій школі».
- «Вступ до інклюзивної освіти.

в навчальних
закладах. Залучати
до заходів
волонтерів,
представників ГО
тощо

Створення осередку
обміну досвідом
навчання та виховання
дітей з особливими
освітніми потребами

Грудень

Конференція щодо
розвитку освіти дітей з
особливими освітніми
потребами

Листопад

Навчально-практичний
семінар з питань
впровадження «Індексу
інклюзії» для
заступників директорів
ЗНЗ та методистів ДНЗ,
які працюють в умовах
інклюзивного навчання

Січень
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Основні завдання асистента педагога»
(Дятленко Н.М.).
- «Роль і місце асистента педагога в
організації навчально-виховного
процесу в інклюзивному класі»
(Дятленко Н.М.).
- «Організаційно-методичний супровід
педагогічного процесу в дошкільній
освіті» (Гончаренко А.М.).
- «До садочка ‒ з радістю»
(Пазюк С.А.).
- «Дошкільний заклад – простір
освітніх можливостей»
(Меленець Л.І.).
- «Актуальні питання інклюзивної
освіти» (Заєркова Н. В.).
- «Інвалідність та суспільство»
(Заєркова Н. В.).
- «Розроблення індивідуальної
програми розвитку для дитини з
особливими освітніми потребами».
У місті Києві працює «Школа
інклюзивної освіти». У рамках роботи
«Школи інклюзивної освіти»
проведено ряд навчально-практичних
семінарів: «Розроблення
індивідуальної програми розвитку для
дітей з особливими освітніми
потребами» для заступників
директорів з навчально-виховної
роботи, учителів початкових класів,
асистентів учителів, корекційних
педагогів, представників районних у
місті Києві психолого-медикопедагогічних консультацій (березеньквітень 2017) та для методистів і

вихователів дошкільних навальних
закладів, представників районних у
м. Києві психолого-медикопедагогічних консультацій,
практичних психологів, корекційних
педагогів, асистентів вихователів
організовано та проведено навчальнопрактичний семінар (29.03. 2017).
Для педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти, що почали
працювати в інклюзивних класах з
2016/2017 навчального року у рамках
«Школи інклюзивної освіти»
організовано та проведено:
- навчально-практичний семінар
«Розроблення індивідуальної
програми розвитку: адаптації та
модифікації». Захід був спрямований
на ознайомлення педагогів з однією зі
складових індивідуальної програми
розвитку дитини, а саме: здійснення
адаптацій і модифікацій (січень 2017);
- навчально-практичний семінар
«Впровадження індивідуальної
програми розвитку для дітей з
особливими освітніми потребами: етап
оцінювання» (березень 2017).
У рамках проведення серпневого
педагогічного форуму для працівників
загальноосвітніх навчальних закладів
м. Києва (вчителів-предметників)
«Нова українська школа: старт чи
продовження поступу?» проведено
майстер-класи та тренінги з питань
інклюзивного навчання (21.08.2017).
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Започаткувати
консультаційну
підтримку сімей, у
яких виховуються
діти з інвалідністю

Створення сторінки на
сайті ІППО КУ імені
Бориса Грінченка щодо
надання онлайнконсультацій для
батьків дітей з
особливими освітніми
потребами

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Інклюзивна та
спеціальна
освіта»

Видача «Єдиних
квитків»
Видача направлень до
шкіл-інтернатів та
спеціальних шкіл
Вітання дітей-сиріт з
новорічно-різдвяними
святами

Упродовж На сайті ІППО створена та працює
року
електронна сторінка консультативної
допомоги для батьків дітей з
особливими освітніми потребами.
Розроблено дистанційні курси:
«Асистент учителя в інклюзивному
класі», «Розробка індивідуальної
програми розвитку для дитини з
особливими освітніми потребами».
Проведено тематичні курси
«Впровадження інклюзивної освіти в
Україні» для 39 педагогічних
працівників, які працюють з дітьми з
особливими освітніми потребами (0623.06.2017).
При районних науково-методичних
центрах організовано для батьків
консультативні пункти, у яких
практичні психологи, соціальні
педагоги, логопеди надають
консультації. В Інклюзивному
ресурсному центрі ІППО надаються
консультації батькам( у т.ч. онлайн), є
науково-методична література, інші
наочні та дидактичні матеріали.
Упродовж Видано «Єдині квитки»
року
представникам РУО відповідно до
запитів
Упродовж Видано у 2017 році 2255 направлень
року
Упродовж Організовано заходи з 15 по 28 грудня
року
щодо вітання дітей-сиріт з новорічноріздвяними святами
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5

Робота з
обдарованою
молоддю

Забезпечити виплату
персональних
стипендій Київської
міської ради в галузі
освіти для
обдарованих дітей
(рішення Київської
міської ради від
15.03.2015
№ 207/7544 «Про
персональні
стипендії Київської
ради в галузі освіти
для обдарованих
дітей міста Києва»

Нарада з
представниками РУО
щодо визначення
кандидатур на
персональні стипендії
Київської ради в галузі
освіти для обдарованих
дітей міста Києва
Організаційні заходи та
підготовка проекту
рішення Київської
міської ради щодо
нагородження
обдарованих дітей
персональними
стипендіями Київської
ради

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»
МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Організаційні заходи
щодо проведення
олімпіад, навчальних
конкурсів

Березеньквітень

Проведено 20.04.2017 нараду з
представниками РУО щодо
визначення кандидатур на персональні
стипендії Київської ради в галузі
освіти для обдарованих дітей міста
Києва

Травеньчервень

Підготовлено інформацію на засідання
Постійної комісії з питань освіти,
науки, молоді та спорту Київської
міської ради (травень). Організовано
та проведено 2 засідання Комісії
(червень-липень) по визначенню
стипендіатів. Підготовлено
відповідний проект рішення.
Київською міською радою 05.10.2017
прийнято рішення за № 164/3171 «Про
затвердження списку стипендіатів
Київської міської ради в галузі освіти
для обдарованих дітей міста Києва».
Здійснено заходи щодо проведення
олімпіад та навчальних конкурсів. У
міжнародних, всеукраїнських та
міських конкурсах взяло участь 47,8
тисяч учнів київських шкіл.
Київські школярі здобули 96 призових
місць у ІV(фінальному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
22 навчальних предметів, що
становить 71% від кількості учасників.
Найбільше призових місць в учнів
Печерського (35), Солом’янського (15)
районів. Найменша кількість – у
Голосіївському районі (1). Відсутні
переможці олімпіад в Оболонському

Протягом
року
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Здійснити заходи з
питання проведення
інноваційної та
експериментальної
діяльність ЗНЗ

Участь у засіданнях
експертної ради
Опрацювання та
підготовка документів
щодо проведення
дослідноекспериментальної
роботи.
Узагальнення
інформації щодо
проведення дослідноекспериментальної
роботи в ЗНЗ
Опрацювання і
візування
індивідуальних та
експериментальних
робочих навчальних
планів ЗНЗ

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»
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районі.
Серед предметів найбільше призових
місць з математики (15), хімії (11) та
фізики (10).
Щомісяця Взято участь у всіх засіданнях
експертної ради.
У дослідно-експериментальній роботі
Щомісяця регіонального рівня у 2017-2018
навчальному році брали участь 134
заклади освіти (44 експерименти).
У 2017 році розпочато дослідження за
5 темами у 13 закладах освіти:
«Програма розвитку професійної
Червень,
компетентності педагогічного
грудень
персоналу навчального закладу» (8
закладів);
«Упровадження мультипрофільного
навчання в старших класах
Червень- загальноосвітніх навчальних закладах
серпень
м. Києва» (2);
«Упровадження допрофільного
диференційованого навчання в умовах
ЗНЗ» (1);
«Розвиток життєвої компетентності
учнів в інноваційному освітньому
просторі гімназії» (1);
«Організаційно-педагогічна модель
розвитку полікультурної
компетентності учнів загальноосвітніх
навчальних закладів» (1).
Долучилися до експерименту
«Організаційні, психолого-педагогічні
умови впровадження елементів
е-навчання в школі» 12 закладів.
Завершено дослідноекспериментальну роботу у зв’язку із

6

Забезпечення
підручниками та
навчальнометодичними
комплексами

Вивчити потребу,
сформувати
замовлення на
забезпечення
підручниками учнів
та вчителів.
Створити умови для
ефективного
використання
підручників та
навчальнометодичних
посібників.

Підготовка звіту МОН
України про
підручники і посібники,
які надійшли до ЗНЗ
Семінар-практикум для
методистів
бібліотечних фондів.
Аналіз стану
забезпечення
підручниками учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів
міста

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Методична,
технічна
підтримка
закладів
освіти»
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Січень

Березень

закінченням терміну дослідження за 4
темами у 15 закладах освіти.
Завершено дослідноекспериментальну роботу з
упровадженням результатів в освітній
процес за 5 темами у 16 закладах
освіти.
Припинено дослідноекспериментальну роботу на тему:
«Морально-духовний розвиток учнів
5-9 класів на основі впровадження
курсу «Християнська етика в
українській культурі» у зв’язку з
недостатнім науково-методичним
супроводом з боку керівників
експериментального дослідження у 4
закладах освіти.
Опрацьовано та погоджено 58
експериментальних та 22
індивідуальні робочі навчальні плани
ЗНЗ
Лист МОН від 24.01.2017 № 063-589
від 21.02.2017 № 063-1470
23.03.2017 проведено семінарпрактикум для методистів РМНЦ

Перерозподіл
підручників між
загальноосвітніми
навчальними закладами
Розподіл підручників
між ЗНЗ відповідно до
контингенту учнів

Вересень

Лист РУО від 30.08.2017 № 063-8084
«Про перерозподіл підручників»

Вересень

Узагальнення та
подання до МОНУ
інформації про
контингент учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів
для забезпечення їх
підручниками та
навчальними
посібниками
Інструктивнометодичні наради для
методистів з
бібліотечних фондів
щодо питань
забезпечення та
розподілу підручників і
навчально-методичних
посібників
Організація роботи
щодо участі освітян
м. Києва у заходах
стосовно проведення
конкурсного відбору
проектів підручників
для учнів 9-го класу

Жовтеньлистопад

Лист Інститут модернізації змісту
освіти від 14.09.2017 № 063-8640;
листи РУО від 03.08.2017 № 063-7367;
від 27.07.2017 № 063-7164; від
01.09.2017 № 063-8176
Лист Інститут модернізації змісту
освіти від 13.11.2017 № 063-10915;
лист РУО від 02.10.2017 № 063-9371.

Протягом
року

Протягом
року
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Круглий стіл «Шкільні, дитячі
бібліотеки як інформаційні центри в
культурно-освітньому середовищі
громад» (лист РУО від 18.05.2017 №
063-4684); нарада з питань участі
закладів освіти у ІІ етапі конкурсного
відбору підручників для учнів 9 класу
(від 21.03.2017 № 063-2520) 23.03.2017
та 27.01.2017.
Листи на Інститут модернізації змісту
освіти від 16.05.2017 № 063-4596, від
24.04.2017 № 063-3838, від 20.01.2017
№ 063-496; листи на РУО від
04.05.2017 № 063-4214, від 24.04.2017
№ 063-3824, від 13.04.2017 № 0633449, від 10.01.2017 № 063-161, від
12.04.2017 № 063-3383, 12.04.2017

№ 0636-3419.
7

Забезпечення
інтеграції
біженців та осіб,
які потребують
додаткового
захисту, в
українське
суспільство

Створити умови для
здобуття дітьми
мігрантів та біженців
повної загальної
середньої освіти

Узагальнення
інформації щодо
створення умов для
здобуття дітьми
мігрантів та біженців
повної загальної
середньої освіти

8

Робота з
документами,
призначеними
для
використання на
території інших
держав
Звітування

Підтвердити факт
видачі документів
про освіту

Заходи щодо
проставлення апостиля
на документах

9

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від
22.08.2012
№ 605-р;
Розпорядження
КМДА від
04.04.2014
№ 367;
Наказ МОНУ
від 18.06.2013
№ 794
Наказ МОНУ
від 10.03.2009
№ 220

Двічі на
рік (до 10
липня,
до 10
січня)

Листи від 13.09.2017 № 063-8606; від
31.01.2017 № 063-809; 03.01.2017
№ 063-23; від 03.07.2017 № 063-6286.

Протягом
року

За запитом МОНУ підготовлено
відповідні листи.

Підготовка
аналітичного та
статистичного звіту по
загальній середній
освіті за 2016-2017
навчальний рік

Липеньсерпень

Підготовлено аналітичностатистичний звіт по загальній
середній освіті та інклюзивному
навчанню за 2016-2017 навчальний рік
до серпневої конференції

Підготовка
оперативного звіту до
МОН України про
початок 2016-2017
навчального року

Серпеньвересень

Підготовлено інформаційну довідку на
селекторну нараду під головуванням
Прем’єр-міністра В. Гройсмана з
питань підготовки навчальних закладів
до 2017/2018 навчального року, лист
до МОНУ від 03.08.2017 № 063-7451,
інформаційні матеріали в.о. голови
КМДА від 11.08.2017 № 063-7574.
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Підготовка звіту про
виконання МКЦП
«Освіта Києва. 2016 ‒
2018 роки».
Підпрограми «Загальна
середня освіта»,
«Особлива дитина»
Звіт про виконання
плану роботи відділу за
2017 рік.

Березень
Червень
Вересень
Грудень

Підготовлено відповідні звіти про
МКЦП «Освіта Києва. 2016 ‒ 2018
роки». Підпрограми «Загальна середня
освіта», «Інклюзивна та спеціальна
освіта»

Листопад- Виконано (21.12.2017)
грудень

Планування роботи на
2018 рік

Виконано (22.12.2017)

Відділ позашкільної освіти
1

Реалізація
заходів щодо
збереження
мережі
позашкільних
навчальних
закладів

Забезпечити належне Збереження мережі
функціонування
позашкільних
позашкільних
навчальних закладів
навчальних закладів

Міський конкурс
майстерності
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних закладів
«Джерело творчості»
«Дні відкритих дверей»
у позашкільних
навчальних закладах

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Протягом
року

Січеньлютий

Вересень,
листопад

Урочистості до Дня
працівників
позашкільної освіти «З

Листопад

57

Збережено мережу закладів
позашкільної освіти. У системі освіти
міста Києва функціонує 40 закладів
позашкільної освіти комунальної
форми власності, із них 5 закладів
міського, 35 – районного
підпорядкування.
Проведено І (районний) та ІІ (міський)
етап Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти
«Джерело творчості» в номінації
«Керівник гуртка – 2017» (Наказ
ДОНМС від 20.02.2017 № 132).
У період із 01 до 15 вересня 2017 року
в закладах позашкільної освіти
м. Києва відбулися «Дні відкритих
дверей».
05.12.2017 у Київському
національному академічному театрі
оперети відбулися урочистості до Дня

Україною в серці»
2

Виявлення,
підтримка та
розвиток
вихованців за
науковотехнічним
напрямом

Забезпечити участь
дітей та учнівської
молоді в міських,
всеукраїнських та
міжнародних
заходах з науковотехнічної творчості

Першість міста Києва з
авіамоделей для
польотів у приміщенні:
вільно літаючі
моделі; радіокеровані
та кордові моделі.
Чемпіонат міста Києва
з автомодельного
спорту в класі
трасових моделей:
Вантажівка, G33 екіпажна гонка,
(старша вікова група);
Ретро, ES24 ‒ екіпажна
гонка (молодша вікова
група)
Першість міста Києва з
судномодельного
спорту ‒ кімнатні
моделі
(старша вікова група),
(молодша вікова група)
Першість міста Києва з
судномодельного
спорту на відкритій
водоймі
(молодша вікова група)
Першість міста Києва з
авіамодельного спорту
в класі вільно літаючих
моделей

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Січеньлютий

Березень

Березень

31.03 ‒ 02.04.2017 проведено Міські
відкриті змагання з судномодельного
спорту в приміщенні серед учнівської
молоді Києва (Наказ ДОНМС від
13.03.2017 № 204).

Травень

27-28.05.2017 проведено відкритий
Чемпіонат міста Києва з
судномодельного спорту серед
учнівської молоді на відкритій водоймі
(Наказ ДОНМС від 25.05.2017 № 538).
04.10.2017 проведено Першість міста
Києва з авіамодельного спорту в класі
вільно літаючих моделей (Наказ
ДОНМС від 28.09.2017 № 913).

Жовтень

58

працівників позашкільної
освіти «З Україною в серці» (Наказ
ДОНМС від 24.11.2017 № 1092).
11.02.2017 та 25.02.2017 проведено
Першість міста Києва з авіамоделей
для польотів у приміщенні: вільно
літаючі моделі; радіокеровані та
кордові моделі (Наказ ДОНМС від
02.02.2017 № 71).
19.11.2017 проведено Чемпіонат міста
Києва з автомодельного спорту в класі
трасових моделей (Наказ ДОНМС від
03.11.2017 № 1046).

Конкурс юних
конструкторів,
інженерів, винахідників
Фестиваль технічної
творчості
Міський конкурс з
радіоелектронного
конструювання
Початкове технічне
моделювання
Інформатика
Київський відкритий
фестиваль повітряних
зміїв «Змієрія-2017»

3

Залучення дітей
до позашкільної
діяльності

Забезпечити
організацію дозвілля
під час канікул,
проведення
новорічних та
різдвяних свят

Свято Святого Миколая
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Новорічні та різдвяні
святкові заходи для
дітей, які потребують
особливої соціальної
уваги та підтримки,
загальноосвітніх
навчальних закладів

Листопад- 18.11.2017 проведено Фестиваль
грудень
технічної творчості (Наказ ДОНМС
від 03.11.2017 № 1046).
Січень18.11.2017 проведено Фестиваль
лютий
технічної творчості (Наказ ДОНМС
від 03.11.2017 № 1046).
Грудень
16.12.2017 проведено Міський конкурс
з радіоелектронного конструювання
(Наказ ДОНМС від 24.11.2017
№ 1093).
Березень
18.03.2017 проведено конкурс з
початкового технічного моделювання
(Наказ ДОНМС від 13.03.2017 № 204).
Березень- 13.03 ‒ 03.04 Київський міський
квітень
відкритий конкурс учнівської молоді з
інформаційних технологій (Наказ
Травень
ДОНМС від 13.03.2017 № 204);
27.05.2017 проведено Київський
відкритий фестиваль повітряних зміїв
«Змієрія-2017» (Наказ ДОНМС від
25.05.2017 № 538).
19 грудня 19.12.2017 у Київському палаці дітей
та юнацтва відбулося новорічне святофеєрія «У пошуках Різдвяної зірки»
для дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки (дітейсиріт, дітей з інвалідністю, дітей із
сімей учасників АТО).
Грудень
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18.12.2017, 26.12.2017 – вистава
«Новорічна фантазія» у
Національному цирку України;
17, 19, 20, 25, 26, 27.12.2017 – дитячі
вистави у Київському національному
академічному театрі оперети;
25.12.2017 – вистава «Викрадач

міста Києва

Організація
загальноміських
заходів на осінніх,
зимових та весняних
канікулах
Сприяти проведенню
науково-практичних
семінарів, тренінгів,
круглих столів,
конференцій з метою
підвищення
професійної
компетентності
педагогів, які
працюють з
талановитими дітьми
та молоддю

Координація,
організація та участь у
проведенні навчальних
тренінгів, науковопрактичних
конференцій, семінарів,
круглих столів з питань
позашкільної освіти та
виховання

Березень
Жовтень
Грудень

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»
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Протягом
року

Різдва» у Національному Палаці
мистецтв «Україна»;
25, 26, 27.12.2017 – лялькові вистави у
Київському академічному театрі
ляльок.
26-28.12.2017 у Міжнародному
дитячому центрі «Артек» проведено
національно-патріотичний форум
лідерів учнівського самоврядування
закладів освіти міста Києва «Україна –
це ми!».
26.01.2017 ‒ науково-методичний
семінар «Обмін досвідом
управлінсько-адміністративної
діяльності сучасного позашкільного
навчального закладу»;
28.11.2017 ‒ в МОНУ Всеукраїнський
семінар за результатами дослідження
«Вивчення обізнаності дітей, які
перебувають у навчальних закладах
інтернатного типу, щодо діяльності
Національної дитячої «гарячої лінії» та
їх доступу до її послуг, з окремою
угодою до гендерно зумовленого
насильства»;
25.10.2017 ‒ у Київському Палаці
дітей та юнацтва конференція членів
асоціації позашкільної освіти м. Києва;
04.12.2017 ‒ круглий стіл із питань
правового виховання в закладах
освіти;
16-17.12.2017 ‒ у Національному
педагогічному університет
ім. М. Драгоманова ХІІ Всеукраїнські
читання з гуманної педагогіки на тему:
«Сім’я – лоно культури людства».

Забезпечити
соціальнопедагогічну,
психологопедагогічну
підтримку дітей
«групи ризику»
через розвиток
програм
канікулярного
відпочинку та
зайнятості в системі
позашкільної освіти

4

Інформування
учнівської та
студентської
молоді з питань
євроатлантичної
інтеграції

5

Використання
науковотехнічного,
історичного
потенціалу
столиці

СоціальноМКЦП
психологічний супровід «Освіта Києва.
дітей «груп ризику»
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
Збереження пріоритету освіта»
безоплатності
позашкільної освіти,
рівного доступу дітей
до творчих об'єднань
позашкільних
навчальних закладів,
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
Розширення мережі
гуртків, секцій у
загальноосвітніх
навчальних закладах
Забезпечити участь
Участь дітей у міських, МКЦП
учнівської та
всеукраїнських,
«Освіта Києва.
студентської молоді міжнародних
2016 ‒ 2018
в освітніх і наукових конкурсах, змаганнях,
роки».
програмах, проектах, фестивалях тощо
Підпрограма
конкурсах та
відповідно до
«Виховання та
фестивалях
затверджених
позашкільна
міжнародних
Міністерством освіти і освіта»
організацій і фондів науки України планів
та заходів
Продовжити
Співпраця
МКЦП
співпрацю
позашкільних
«Освіта Києва.
позашкільних
навчальних закладів з
2016 ‒ 2018
навчальних закладів вищими навчальними
роки».
з вищими
закладами, науковими
Підпрограма
навчальними
установами НАН
«Виховання та
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Протягом
року

Практичні психологи та соціальні
педагоги, які працюють у закладах
загальної середньої та позашкільної
освіти, здійснюють соціальнопсихологічний супровід дітей «груп
ризику» через групові та індивідуальні
заняття за окремими графіками.
Забезпечено пріоритетність
безоплатності позашкільної освіти та
рівний доступ дітей до відвідування
гуртків, секцій та творчих об’єднань
закладів позашкільної освіти.

Протягом
року

Станом на 15.12.2017 у закладах
загальної середньої освіти функціонує
6450 гуртків, у яких навчається 187000
вихованців.
Забезпечено участь дітей у міських,
всеукраїнських, міжнародних
конкурсах, змаганнях, фестивалях
тощо відповідно до затверджених
Міністерством освіти і науки України
планів та заходів.

Протягом
року

Протягом
року

Київський центр дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання у рамках
співпраці з Національним музеєм
Т. Шевченка провів «Музейний
квест», у якому взяла участь 31

закладами,
науковими
установами НАН
України, науковими
установами АПН
України, музеями,
громадськими
організаціями щодо
організації науковотехнічної,
дослідницької
роботи з дітьми
столиці

України, науковими
установами АПН
України, музеями,
громадськими
організаціями щодо
організації науковотехнічної,
дослідницької роботи з
дітьми столиці

позашкільна
освіта»

Забезпечити
розробку та
апробацію міських
цільових проектів
«Музейна справа як

Міський огляд музеїв
при навчальних
закладах міста Києва
Атестація музеїв при
навчальних закладах

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
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Вересеньлистопад

команда навчальних закладів м. Києва
(28.01.2017) та півфінал міського
брейн-рингу «Шевченко-художник», у
якому взяли участь 17 команд
навчальних закладів м. Києва
(11.03.2017). У рамках співпраці
Київського центру дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання з
Національним історико-архітектурним
музеєм «Київська фортеця» проведено
міську краєзнавчу гру-конкурс
«Краєзнавчий калейдоскоп», у якій
взяли участь 37 команд навчальних
закладів м. Києва (25.02.2017);
майстер-клас «Козацькі фортифікації
та озброєння» для учасників ІІ
(міського) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
(22.05.2017). Вихованці Київського
Палацу дітей та юнацтва взяли участь
у лекторії юних біохіміків «Передові
рубежі науки» в Інституті біохімії
(19.04.2017); науковій конференції
«Біотехнологія ХХІ століття» в НТУУ
«КПІ» (24.04.2017); біологічному
турнірі школярів «Від теорії до
практики ‒ один крок» у Київському
національному університеті імені
Тараса Шевченка (22-23.04.2017).
Міський огляд музеїв при навчальних
закладах міста Києва проведено.

Протягом
року

Атестацію музеїв при навчальних
закладах міста Києва проведено

6

Розвиток
інтелектуальних
видів спорту в
системі освіти

фактор соціалізації
дітей та молоді у
виховному просторі
Києва».
Використовувати під
час навчальновиховного процесу в
ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ
інноваційні музейні
програми в рамках
освітніх проектів для
дітей
Забезпечити
проведення
спортивно-масових
заходів із шахів

Використовувати
години гурткової
роботи для
організації занять з
інтелектуальних
видів спорту в ЗНЗ

міста
Міський конкурс
віртуальних екскурсій
учнівської молоді
м. Києва
Музейний квест

«Виховання та
позашкільна
освіта»

Інтерактивні екскурсії
«Експонат розповідає»

(лютий).
Квітень

Міський конкурс віртуальних
екскурсій учнівської молоді м. Києва
проведено (травень).

Лютий

28.01.2017 у Національному музеї
Тараса Шевченка гра-конкурс
«Музейний квест».
Інтерактивні екскурсії «Експонат
розповідає» проведено на базі музеїв
при закладах освіти.

Протягом
року

Кубок Київського
міського голови Віталія
Кличка з шахів
«Кришталева тура»
серед учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів
столиці
Першість міста Києва з
шахів серед збірних
команд районів міста
Києва
Першість міста Києва з
шахів серед учнів
початкових класів ЗНЗ
м. Києва

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Розширення мережі
гуртків з
інтелектуальних видів
спорту в ЗНЗ

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
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Січеньчервень

24.05.2017 відбувся фінал ІІ Кубку
Київського міського голови з шахів
«Кришталева тура» серед учнів
закладів освіти м. Києва (наказ
ДОНМС від 22.05.2017 № 514).

Березень

Проведено Першість міста Києва з
шахів серед збірних команд районів
міста Києва (березень).

Грудень

21-22.12.2017 у приміщенні середньої
загальноосвітньої школи № 235 імені
В. Чорновола Святошинського району
м. Києва проведено змагання з шахів
серед учнів 1-4 класів.
Станом на 15.12.2017 в закладах
загальної середньої освіти, будинках
дитячої та юнацької творчості міста
Києва функціонує 113 гуртків з шахів,
які відвідують 2333 вихованців.

Протягом
року

освіта»
7

Створення
освітнього
простору
взаємодії ЗНЗ,
ПНЗ та ДЮСШ

Забезпечити
взаємодію ЗНЗ
комунальної
власності
територіальної
громади міста Києва
та ДЮСШ
комунальної,
приватної власності,
спортивних клубів,
що є членами
федерацій офіційно
визнаних видів
спорту щодо
використання
спортивних споруд
та приміщень ЗНЗ
для проведення
навчальнотренувальних занять
відповідно до вимог
чинного
законодавства
Забезпечити
створення умов для
збереження єдиного
освітнього простору
у взаємодії
позашкільної освіти
з різними рівнями
освіти

Розширення мережі
гуртків з
інтелектуальних видів
спорту в ЗНЗ

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Протягом
року

Станом на 15.12.2017 в закладах
загальної середньої освіти, будинках
дитячої та юнацької творчості міста
Києва функціонує 113 гуртків з шахів,
які відвідують 2333 вихованців.

Співпраця ДЮСШ та
ЗНЗ щодо
використання
спортивних споруд та
приміщень ЗНЗ для
проведення навчальнотренувальних занять
відповідно до вимог
чинного законодавства

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Протягом
року

На базі 225 закладів загальної
середньої освіти м. Києва протягом
2017-2018 навчального року працює 42
дитячо-юнацькі спортивні школи
комунальної форми власності.
Механізм використання спортивних
споруд ЗНЗ ДЮСШ врегульовано
розпорядженням КМДА від 17.11.2011
№ 2144 «Про безоплатне використання
спортивних споруд та приміщень
загальноосвітніх навчальних закладів
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дитячо-юнацькими спортивними
школами комунальної форми
власності територіальної громади
міста Києва».
8

Національнопатріотичне
виховання дітей
та молоді

Забезпечити
реалізацію положень
Концепції
національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді шляхом
впровадження
освітніх проектів та
програм,
спрямованих на
виховання
патріотичних
якостей,
національної
гідності дітей та
молоді (наказ
Міністерства освіти
України від
16.06.2015 № 641
«Про затвердження
Концепції
національнопатріотичного
виховання дітей і
молоді, заходів щодо
реалізації Концепції
національнопатріотичного
виховання дітей
і молоді та

Заходи до Дня
Соборності України

Міський семінарпрактикум з питань
туристсько-краєзнавчої
роботи та національнопатріотичного
виховання для
педагогів м. Києва

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Заходи з вшанування
пам’яті Героїв Небесної
Сотні
Проведення ІІ-го етапу
Всеукраїнської дитячоюнацької військовопатріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
ХVІ міський конкурс
читців поезії
65

Січень

20.01.2017 ‒ літературно-мистецький
вечір « І одна на світі Україна…» до
Дня Соборності України;
27.01.2017 ‒ Міський урок мужності
«Крути – символ українського
патріотизму», присвячений Дню
пам’яті Героїв Крут.
Січень
26.01.2017 ‒ науково-методичний
семінар «Обмін досвідом
управлінсько-адміністративної
діяльності сучасного позашкільного
навчального закладу»;
17-19.10.2017 ‒ у КПНЗ «Київський
центр дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства та військовопатріотичного виховання»
Всеукраїнський семінар-практикум
«Компетентнісний підхід у
формуванні громадянина-патріота
засобами туризму, краєзнавства та
музейної справи».
20 лютого Проведено заходи міського та
районного рівня до Дня пам’яті Героїв
Небесної Сотні.
Травень
23-25.05.2017 ‒ ІІ (міський) етап
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») (Наказ ДОНМС № 453 від
10.05.2017).
Березень
13.03.2017 міський етап ХVІ Конкурсу
читців поезії Т.Г. Шевченка в

методичних
рекомендацій щодо
національнопатріотичного
виховання y ЗНЗ»)

Забезпечити
реалізацію
Національнопатріотичного
проекту учнівської
молоді столиці «Нам
Україна вище над
усе!»
Забезпечити
проведення заходів
національнопатріотичного
спрямування

Т.Г. Шевченка
Проведення заходів до
Дня Конституції
України

Червень

Урочистості до Дня
захисника України

Жовтень

Урочистості до Дня
Гідності та Свободи

Листопад

Реалізація військовопатріотичного проекту
учнівської молоді
столиці «Нам Україна
вище над усе!»
Фестиваль-конкурс
«Честь та звитяга»
Заходи з відзначення
Дня вшанування
учасників бойових дій
на території інших
держав
Урочистості з вручення
паспортів громадянина
України 16-тирічним
юнакам і дівчатам у
День Державного

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»
МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»
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Січеньгрудень

Жовтень
Лютий

Серпень

Національному музеї Тараса
Шевченка.
Протягом червня у таборах відпочинку
з денним перебуванням дітей на базі
закладів освіти міста Києва проведено
заходи до Дня Конституції України.
07.10.2017 у військово-патріотичному
таборі «Азовець» проведено
національно-патріотичний фестиваль
учнівської молоді міста Києва
«Патріотичний NON-STOP»,
присвячений Дню захисника України;
12.10.2017 ‒ Міський захід «Відповідь
нескореного народу» до Дня захисника
України.
Проведено заходи міського та
районного рівня до Дня Гідності та
Свободи.
Проведено заходи в рамках реалізації
військово-патріотичного проекту
учнівської молоді столиці «Нам
Україна вище над усе!».
09.12.2017 проведено конкурсний
військово-патріотичний захід «Ми –
сини твої, Україно!».
Проведено заходи міського та
районного рівня до Дня вшанування
учасників бойових дій на території
інших держав.
23.08.2017 вручення паспортів
громадянина України кращим учням
ЗНЗ м. Києва під час церемонії
підняття Державного Прапора
України.

Прапора України

9

Розвиток
державногромадського
управління
освітою

Сприяти розвитку
мережі дитячих
громадських
об’єднань,
учнівського
самоврядування;
підтримувати дитячі
соціальні ініціативи
Сприяти створенню
та реалізації медіапроекту учнівської
молоді м. Києва
«Україна ‒ єдина
країна»

Проведення міського
свята до Дня
української писемності
та мови спільно з
Всеукраїнським
товариством
«Просвіта»
ім. Т. Шевченка
Заходи щодо
відзначення звільнення
України та звільнення
міста Києва від
нацистських
загарбників
Заходи до Дня
партизанської слави
Навчально-оздоровчий
збір лідерів учнівського
самоврядування
навчальних закладів
міста

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Виховання та
позашкільна
освіта»

Проведення
тематичних проектів
учнівської молоді
столиці

Листопад

08-09.11.2017 ‒ загальноміський
національно-патріотичний відеопроект
«Яке прекрасне рідне слово! Воно ‒ не
світ, а всі світи!» з нагоди Дня
української писемності та мови.

Жовтень

Проведено заходи щодо відзначення
звільнення України та звільнення
міста Києва від нацистських
загарбників.

Вересень

Проведено заходи до Дня
партизанської слави.
26-28.12.2017 у Міжнародному
дитячому центрі «Артек» ‒
національно-патріотичний форум
лідерів учнівського самоврядування
закладів освіти міста Києва «Україна –
це ми!».

Березень,
грудень

Протягом
року
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15.03.2017 у Київському Палаці дітей
та юнацтва ‒ Національнопатріотичний проект «Ми ‒ разом!»
(фестивалі «Я і ти ‒ це велика сила. Я і
ти ‒ це і є Україна» за участю дитячих
художніх колективів Донеччини,
Луганщини та Києва; XVI фестиваль
юних ігротехніків та ігрових програм

Забезпечити
проведення заходів
щодо реалізації
державногромадського
управління освітою

10

Модернізація та
утримання на
належному рівні
матеріальнотехнічної та
навчальнометодичної бази
загальноосвітніх
навчальних
закладів

Оновити
матеріальнотехнічну та
навчальнометодичну базу
кабінетів «Захист
Вітчизни»

Міська конференція
старшокласників
Спортивний вихідний
лідерів учнівського
самоврядування
навчальних закладів
Києва
Заходи до Дня
місцевого
самоврядування
Придбання комплектів
плакатів для кабінетів
«Захист Вітчизни»

Квітень
Травень

Грудень

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Загальна
середня освіта»
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Протягом
року

«Гра скликає друзів»; арт-фестиваль
«Веремія» (фестиваль декоративноприкладного мистецтва);
09.05.2017 на вул. Хрещатик ‒
флешмоб творчих колективів закладів
освіти м. Києва «Пам’ятаємо.
Перемагаємо»;
19-21.05.2017 ‒ у ДП «Мобільний
рятувальний центр ДС НС України» 50
туристсько-краєзнавчий зліт учнів
навчальних закладів м. Києва.
16.05.2017 проведено засідання
Дитячого Парламенту міста Києва.
Протягом травня лідери учнівського
самоврядування проводили спортивні
вихідні на районному рівні за окремим
графіком.
19.12.2017 лідери учнівського
самоврядування взяли участь у
Всеукраїнському уроці місцевого
самоврядування.
Кошти з місцевого бюджету міста
Києва на 2017 рік не виділено
(листи ДОНМС від 10.02.2017 № 0631155, 28.07.2017 № 063-7200 до
Департаменту фінансів щодо
виділення коштів на придбання в
кожний заклад загальної середньої
освіти, де викладається предмет
«Захист Вітчизни» комплекту
плакатів-схем будови та технічних
характеристик сучасної зброї).

Управління професійної освіти
Відділ професійної освіти
1

2

Модернізувати
ресурси
професійнотехнічних
навчальних
закладів як
закладів
європейської
столиці

Забезпечити
професійне
зростання
учасників
навчальновиховного
процесу

Збереження закладів
професійнотехнічної освіти та
підготовка
кваліфікованих
робітників за
потребами ринку
праці:
‒ заробітна плата та
нарахування на
заробітну плату;
‒ продукти
харчування;
оплата комунальних
послуг та
енергоносіїв;
‒ соціальне
забезпечення учнів;
‒ придбання
обладнання;
‒ інші видатки

Вдосконалення мережі
навчальних закладів
професійно-технічної
освіти з урахуванням
модернізації
матеріально-технічної
бази та потреб ринку
праці.

Гармонізація теорії
та практики
професійнотехнічної підготовки

Проведення конкурсів
фахової майстерності
серед учнів
професійно-технічних
навчальних закладів:

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Професійнотехнічна
освіта»

Недопущення
відключення від тепло-,
енерго-,
водопостачання
навчальних закладів.

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Забезпечення
продуктами харчування
учнів соціально
захищених категорій

Адміністратор

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Професійнотехнічна
освіта»

Флорист

Лютий
Березень

Обліковець з реєстрації

Квітень
69

З січня 2017 року функціонувало 26
навчальних закладів професійнотехнічної освіти. Станом на 01 вересня
2017 року функціонує 24 навчальні
заклади з контингентом 12 836 учнів із
223 професій.
Фінансування заробітної плати,
стипендії, комунальні послуги
здійснювалось у повному обсязі.
Діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування, забезпечені
харчуванням та стипендією у повному
обсязі, із них: 300 учнів ‒ на повному
державному утриманні, 264 учні ‒ під
опікою, 39 учнів – з будинків
сімейного типу.
Придбано професійно-технічними
навчальними закладами м. Києва
комп’ютерну техніку, обладнання і
інвентар для харчоблоків і виробничих
майстерень та кімнат загального
користування.
Проведено конкурси фахової
майстерності серед учнів з 9 професій:
«Кондитер», «Слюсарна справа»,
«Столяр», «Електромонтер»,
«Флорист», «Маляр»,
«Адміністратор», «Обліковець»,
«Перукар» на базі:
ДНЗ «Центр професійної освіти
технологій та дизайну» (28 лютого);
Київського професійного ліцею
будівництва і комунального

бухгалтерських даних

3

Формувати
позитивний

Формування
активної

Маляр

Квітень

Основи слюсарної
справи

Квітень

Столяр

Квітень

Перукар

Квітень

Кондитер

Квітень

Електромонтер з
освітлення та
освітлювальних мереж

Травень

Проведення конкурсу
фахової майстерності
серед майстрів
виробничого навчання
з професії «Слюсар з
ремонту автомобілів»

Грудень

Організація та
МКЦП
проведення виставково- «Освіта Києва.

Квітеньтравень
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господарства (15 березня);
ДНЗ «Київське регіональне вище
професійне училище будівництва» (28
березня); ДНЗ «Київський
професійний коледж з посиленою
військовою та фізичною підготовкою»
(5 квітня); Київського професійного
ліцею будівництва і комунального
господарства (6 квітня); Київського
професійного ліцею транспорту (21
квітня); Київського вищого
професійного училища швейного та
перукарського мистецтва (26 квітня);
Вищого професійного училища № 33
м. Києва (27 квітня); Київського
вищого професійного училища
деревообробки (18 травня).
Проведено на базі Навчальнонаукового центру професійнотехнічної освіти Національної академії
педагогічних наук України конкурс
фахової майстерності, у якому взяли
участь 10 майстрів виробничого
навчання з професії «Слюсар з
ремонту автомобілів» (7 грудня). За
результатами конкурсу І місце посів
Навчально-науковий центр
професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних
наук України, ІІ місце – Київський
професійний коледж з посиленою
військовою та фізичною підготовкою,
ІІІ місце – Київський професійний
ліцей транспорту.
Проведено тематичний виставковоярмарковий захід «Ярмарок з продажу

імідж
професійнотехнічної освіти
столиці

громадянської
позиції, розвиток
різних форм
соціального захисту
учасників
навчальновиховного процесу
закладів професійнотехнічної освіти

ярмарковий захід
продажу виробів учнів
та майстрів
виробничого навчання
закладів профтехосвіти

виробів, виготовлених учнями та
майстрами виробничого навчання
професійно-технічних навчальних
закладів м. Києва» (27 квітня, парк
відпочинку «Позняки» Дарницького
району).

2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Професійнотехнічна освіта
і наука»

Організація та
проведення
профорієнтаційних
заходів на базі
загальноосвітніх
навчальних закладів

Квітеньтравень

Проведено міський виставковоярмарковий профорієнтаційний захід
«Ярмарок професій столичних
професійно-технічних навчальних
закладів» для учнівської молоді 8, 9,
11класів загальноосвітніх навчальних
закладів та їх батьків.

Організація та
проведення міського
огляду художньої
самодіяльності,
декоративноприкладного,
образотворчого
мистецтва, технічної
творчості серед учнів
ПТНЗ.

Травень

Проведено міський фестиваль
художньої самодіяльності творчих
колективів професійно-технічних
навчальних закладів міста Києва
«Творча молодь запрошує» (на естраді
Хрещатий Яр біля Арки дружби
народів на території Центрального
парку культури і відпочинку).

Організація та
проведення
загальноміського
легкоатлетичного
спортивного свята
серед учнів ПТНЗ м.
Києва, присвяченого
Міжнародному дню
захисту дітей та Дню
Києва

Травеньчервень

Проведено та підведено підсумки
міських оглядів-конкурсів художньої
самодіяльності, декоративноприкладного та образотворчого
мистецтва, технічної творчості серед
учнів професійно-технічних
навчальних закладів біля Арки дружби
народів
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Організація та
проведення змагань зі
спортивного туризму,
присвяченого Дню
туризму

Вересень

Проведено міське військово-спортивне
свято серед 25 команд професійнотехнічних навчальних закладів
м. Києва на базі стадіону «Старт»,
присвячене Міжнародному дню
захисту дітей та Дню Києва (31
травня).

Відділ науки, прогнозування та аналізу цільових програм
1

Наука та вища
освіта

Забезпечення збору
та узагальнення
інформації про
заходи з питань
розвитку наукової
діяльності в галузі
«освіта» та
діяльності вищих
навчальних закладів
комунальної форми
власності

Забезпечення участі у
семінарі для директорів
вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів
акредитації м. Києва з
питань організації та
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання у 2017 році
Участь у заходах з
обговорення питань
щодо проведення
вступної кампанії до
вищих навчальних
закладів у 2017 році
Участь у заходах,
конкурсах,
присвячених Дню
науки

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Вища освіта і
наука»
Листи МОН
України,
ДОНМС
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Лютий ‒
травень

Участь у семінарі для директорів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації
м. Києва з питань організації та
проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2017 році.

Лютий ‒
травень

Забезпечено участь у засіданні Ради
ректорів Київського вузівського
центру.

Протягом
року

- Підготовлено вітання науковопедагогічним працівникам міста Києва
з нагоди Дня науки;
- забезпечено участь структурних
підрозділів ДОНМС у
Всеукраїнському фестивалі інновацій;
- здійснено інформаційне забезпечення
КУ імені Бориса Грінченка, РУО
проведення: Всеукраїнської Премії
«Інновації в освіті», науково-

Участь у засіданні
комісії щодо
призначення стипендій
та премій Київського
міського голови для
обдарованої молоді з
числа студентів вищих
навчальних закладів ІІV рівнів акредитації
м. Києва
Забезпечення реалізації
соціальних проектів
для молоді

Жовтень

Підготовка адресних
вітань провідним
науковцям, ректорам
(директорам) вищих
навчальних закладів ІІV рівнів акредитації
м. Києва з нагоди
ювілейних дат
Організація та

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
73

популярної просвітницької виставки
«Науковий пікнік» (парк
ім. Т. Шевченка), ІІ Міжнародного
форуму «INNOVATION MARKET».
Забезпечено участь у засіданні комісії
з відбору та висування кандидатів від
міста Києва на присудження Премії
Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді в
розбудові України серед студентів
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації м. Києва.
Здійснено сприяння у проведенні
Всеукраїнської акції «Потяг Єднання
України «Труханівська Січ»,
Національного студентського форуму
та ХІІ Генеральну асамблею Асоціації,
приурочені до 25-річчя органів
студентського самоврядування»,
Всеукраїнської конкурсної програми
«Кращий студент Києва», лекції з
громадянської освіти, щорічного ІХ
Всеукраїнського конкурсу
мультимедійних проектів «Врятувати
від забуття» тощо.
Підготовлено адресні вітання
провідним науковцям, ректорам
(директорам) вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації
м. Києва з нагоди ювілейних дат.

Організовано та проведено зустріч

проведення зустрічей
керівництва Київської
міської державної
адміністрації зі
студентськими та
педагогічними
колективами вищих
навчальних закладів ІІV рівнів акредитації
м. Києва

року

Збір та узагальнення
інформації щодо
діяльності вищих
навчальних закладів ІІV рівнів акредитації
м. Києва

Протягом
року
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директора ДОНМС зі співголовою
«Всеукраїнської асоціації працівників
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації» щодо передачі 29
державних вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації на фінансове
забезпечення з бюджету м. Києва.
Організовано та проведено зустріч
керівництва Київської міської
державної адміністрації із учасниками
Форуму «Нова українська школа»
в м. Києві.
Забезпечено збір та узагальнення
виконання щоквартальних та річного
звітів Міської комплексної цільової
програми «Освіта Києва. 2016 ‒ 2018
роки», підпрограми «Вища освіта і
наука».
Забезпечено внесення до
Інформаційної системи моніторингу
програм розвитку міста Києва
щоквартальної та підсумкової (річної)
інформації про виконання Міської
комплексної цільової програми
«Освіта Києва. 2016 ‒ 2018 роки»,
підпрограми «Вища освіта і наука».
Опрацьовано та узагальнено матеріали
вищих навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації м. Києва та наукових
установ медичного спрямування в
межах повноважень, делегованих
Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту Міністерством освіти і науки
України, щодо проектних показників
обсягів випуску та прийому за
державним замовленням.

Організаційне
забезпечення
проведення освітнього
фестивалю
управлінської
майстерності «Kyiv
EdFest»
Підготовка та
проведення серпневої
конференції
педагогічних
працівників

Січень,
березень,
жовтень

Серпень

Організація та
75

Проведено аналіз діяльності вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації міста Києва державної
форми власності щодо:
- напрямів підготовки та обсягів
прийому студентів на базі базової
загальної середньої освіти та повної
загальної середньої освіти за
відповідними освітньокваліфікаційними рівнями із
врахуванням заявленого ліцензованого
обсягу тощо.
Організовано та проведено тижневий
освітній фестиваль управлінської
майстерності «Kyiv EdFest».

Організовано та проведено серпневу
конференцію педагогічних
працівників м. Києва «Нова українська
школа – 2017-2018 н.р. Старт чи
продовження поступу»;
- узагальнено пропозиції до
формування проведення панельних
дискусій;
- підготовлено інформаційні матеріали
«Моніторинг прогресу реформ у галузі
«Освіта». Звіт за 2016-2017
навчальний рік» (серпень);
- проведено конкурс дизайн-проектів
серед загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних навчальних
закладів «Kyiv EdSpace».
Взято
участь
у
підготовці

проведення заходів у
рамках впровадження
Нової української
школи.

Організаційне
забезпечення
проведення щорічного
загальноміського
конкурсу на отримання
грантів Київського
міського голови в
галузі освіти

Розпорядження
Київського
міського
голови від
16.08.2016
№ 806 «Про
затвердження
щорічного
загальномісько
го конкурсу на
отримання
грантів
Київського
76

Січень ‒
грудень

конференції «Україна на шляху
децентралізації освіти» (листопад).
- Організовано та проведено Форум
«Нова українська школа» в м. Києві
(грудень).
- Здійснено розгляд та аналіз
відповідності громадських проектів
щодо можливостей реалізації у галузі
«Освіта».
- Організовано та проведено зустрічі з:
Президентом Міжнародної асоціації
директорів, директором фінської
школи, президентом Національної й
Міжнародної асоціації директорів,
автором книги «Вищий клас. Шкільне
управління по-фінськи» Арі Покка;
українським мовознавцем,
журналістом, викладачем української
мови в Колумбійському та Єльському
університетах Юрієм Шевчуком;
засновником всесвітньої освітньої
платформи і соціального руху
EduShifts Філіппа Граєра.
Організовано та проведено щорічний
загальноміський конкурс на отримання
грантів Київського міського голови в
галузі освіти.
Видано наказ ДОНМС від 27.01.2017
ДОНМС № 51 «Про проведення
щорічного загальноміського конкурсу
на отримання грантів Київського
міського голови за напрямами
«Здорова дитина», «Чуйне серце»,
«Заклад з ідеєю», «Перспектива
освіти» та наказ від 10.03.2017 № 195
«Про внесення змін до наказу

міського
голови».
МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Гранти
Київського
міського
голови»

77

Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту від 27.01.2017 № 51 «Про
проведення щорічного
загальноміського конкурсу проектів на
отримання грантів Київського
міського голови за напрямами
«Здорова дитина», «Чуйне серце»,
«Заклад з ідеєю», «Перспектива
освіти»; протягом січня-травня 2017
року проведено конкурс. На виконання
розпорядження Київського міського
голови від 12 червня 2017 року № 417
«Про присудження грантів Київського
міського голови в галузі освіти у 2017
році» присудили гранти Київського
міського голови за відповідними
напрямами:
дошкільному навчальному закладу
загального типу № 16 Подільського
району м. Києва,
керівнику дошкільного навчального
закладу № 142 Подільського району
м. Києва – Сезоненко Тетяні
Григорівні,
школі І-ІІІ ступенів № 168
Оболонського району м. Києва,
вчителю-дефектологу спеціального
навчально-виховного комплексу
«Мрія» Деснянського району м. Києва
– Бабіч Вікторії Володимирівні,
дошкільному навчальному закладу
загального типу № 518 Подільського
району м. Києва,
загальноосвітньому навчальному
закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 107
«Введенська» Подільського району

2

Міжнародна та
регіональна
співпраця

Забезпечення
організації та
координації
міжнародного
співробітництва у
галузі столичної
освіти

Підготовка інформації
про заплановані заходи
з відзначення Дня
Європи в Україні у
2017 році
Конференція учасників
проекту ПАШ
ЮНЕСКО

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Вища освіта і
наука»,
Доручення
КМДА, листи
МОН України

Січень

Березень

Узагальнення
інформації про
проведення заходів з
відзначення Дня
Європи в Україні у
2017 році.
Участь у заходах,
присвячених Дню
Європи

Травень

Організація та
проведення ХІV
Міжнародного

Квітень

Квітеньтравень

78

м. Києва, Київському Палацу дітей та
юнацтва,
вчителю фізики та астрономії гімназії
№ 59 імені О. М. Бойченка міста Києва
– Старому Сергію Васильовичу.
Проведено заходи з відзначення Дня
Європи в Україні у 2017 році.

Проведено науково-практичну
конференцію «Трансдисциплінарний
підхід як стратегія створення нових
можливостей розвитку
функціональних компетентностей
учня (20 березня).
Узагальнено інформацію про
проведення заходів з відзначення Дня
Європи в Україні у 2017 році.

Конкурс «Дитяче Євробачення»
(гімназія «Троєщина»);
ІІ етап Всеукраїнського конкурсуфестивалю «Україна – Європа: діалог
регіонів» (НВК «Гуманітарна гімназія
«Гармонія»);
«Європейська весна-2017» ‒
підсумковий концерт шкільного
проекту з вивчення сучасної пісенної і
танцювальної культури країн Європи
(гімназія № 109).
Конкурс-фестиваль «Діалог держав:
партнерство в освіті» проведено 26
квітня 2017р. (Наказ ДОНМС від

конкурсу-фестивалю
«Діалог держав:
партнерство в освіті»

Організація та
проведення науковометодичного семінару
«Діяльність осередків
дружби та євроклубів
як приклад успішно
реалізованих ініціатив»
Проведення нарадисемінару зі
спеціалістами
управлінь освіти
районних у місті Києві
державних
адміністрацій щодо

Вересень

Квітень
Жовтень
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15.02.2017
№ 119 «Про проведення ХІV
загальноміського конкурсу-фестивалю
«Діалог держав: партнерство в
освіті»).
Переможці загальноміського етапу:
І місце – команда учнів Технічного
ліцею Шевченківського району(країна
яку представляли, – Сполучені Штати
Америки);
ІІ місце – команда учнів гімназії № 315
Дарницького району (країна, яку
представляли, – Федеративна
Демократична Республіка Непал);
ІІІ місце – команда учнів гімназії
№ 56 «Предславинська» Печерського
району (країна, яку представляли, –
Республіка Вірменія);
ІІІ місце – команда учнів гімназії
№ 107 «Введенська» Подільського
району (країна, яку представляли, –
Великобританія).
На базі гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини
проведено конференцію «Роль клубів
ЮНЕСКО у просуванні
міжкультурного діалогу та збереження
культурної спадщини».
Проведено наради зі спеціалістами
управлінь освіти районних у місті
Києві державних адміністрацій щодо
розширення партнерських зв’язків у
галузі освіти у 2017 році.

розширення
партнерських зв’язків у
галузі освіти у 2017
році
Проведення заходів,
приурочених до
Міжнародного дня
миру
Організація проведення
Днів європейської
спадщини у навчальних
закладах м. Києва

Вересень

Протягом
року

Заходи з нагоди
оголошення 2017 року
Роком Японії
Організація та участь у
заходах до
Міжнародного дня
ООН

Протягом
року

Проведено ІV Конгрес юних посланців
миру «Усім світом – за мир!» на базі
Міського будинку вчителя (21
вересня)
Проведено: міську учнівську
конференцію «Видатні місця та
культурна спадщина ЮНЕСКО в
Україні» (23 січня, СШ № 165);
форум «Світові спадщини ЮНЕСКО в
Україні та сусідніх державах» (19.12,
гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини).
Проведено загальноміський квест
«Відкриваючи Японію» (НВК № 176)
Проведено конференцію до
Всесвітнього Дня ООН. Правовий
діалог «Маю право на… Я ‒ людина»
(школа І-ІІІ ступеня № 119); проектпрезентація «Історія створення ООН ‒
минуле та сучасне». Модель ООН
(Ліцей міжнародних відносин № 51,
24.10)
Круглий стіл «Наші права – щасливе
дитинство» (Гімназія «Діалог»).

Участь у заходах,
приурочених до
Міжнародного дня
толерантності
Організація та участь у
заходах до
Європейського тижня
демократії
Дванадцята
Всеукраїнська науково-

Міська учнівська конференція «Права
людини у Криму: наслідки окупації»
(СШ № 65).
Листопад
80

Проведено Міську учнівську
конференцію асоційованих шкіл

3

Прогнозування
та аналіз
цільових
програм

Узагальнення
матеріалів

практична конференція
«Україна – країни
Сходу в ХХІ столітті в
діалозі мов, культур,
педагогічних систем:
ціннісні виміри
особистості»
Опрацювання
матеріалів щодо виїзду
дітей за кордон
Забезпечення внесення
до Інформаційної
системи моніторингу
програм розвитку міста
Києва щоквартальної
інформації про
виконання міських
цільових програм у
сфері освіти та планів і
звітів щодо виконання
Програми соціальноекономічного розвитку
міста Києва на 2017 р
Узагальнення
щоквартальних звітів
про виконання Міської
комплексної цільової
програми «Освіта
Києва. 2016 ‒ 2018
роки»
Узагальнення річного
звіту про виконання
Міської комплексної
цільової програми
«Освіта Києва. 2016 ‒
2018 роки»

ЮНЕСКО «Україна ‒ Японія в ХХІ
столітті в діалозі мов, культур:
ціннісні виміри особистості» (23.11).

Рішення
Київської
міської ради
від 13.11.2014
№ 361/361
«Про внесення
змін до
рішення
Київської
міської ради
від 29.10.2009
№ 520/2589
«Про Порядок
розроблення,
затвердження
та виконання
міських
цільових
програм у місті
Києві»
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Протягом
року

Опрацьовано матеріали щодо виїзду
дітей за кордон

Щокварта
льно

Виконано

Щокварта
льно

Забезпечено збір та узагальнення
виконання щоквартальних звітів
Міської комплексної цільової
програми «Освіта Києва. 2016 ‒ 2018
роки».

Січень

Забезпечено збір та узагальнення
виконання річного звіту Міської
комплексної цільової програми
«Освіта Києва. 2016-2018 роки».

Узагальнення
пропозицій у галузі
освіти щодо
формування Програми
соціальноекономічного розвитку
міста Києва на 2018 рік
Узагальнення
щоквартальних звітів
про виконання
Програми соціальноекономічного розвитку
міста Києва за 2017 р.
Узагальнення річного
звіту про виконання
Програми соціальноекономічного розвитку
міста Києва за 2017 рік
Узагальнення
пропозицій у сфері
освіти до плану заходів
з реалізації Стратегії
розвитку міста Києва
до 2025 року на 2016 ‒
2018 роки
Узагальнення
щоквартальних звітів з
щодо плану заходів з
реалізації Стратегії
розвитку міста Києва
до 2025 року
Узагальнення
інформації про
результати діяльності у
сфері освіти за 2017 рік
та основні показники

Доручення
КМДА

Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
11.11.2015
№ 932

Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
22.02.2000
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Листопад

Виконано

Щокварта
льно

Виконано

Грудень

Виконано

Щокварта
льно

Здійснено аналіз та надано пропозиції
проектних ідей до Плану заходів з
реалізації Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року.

Щокварта
льно

Узагальнено щоквартальні та річні
звіти щодо Плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року.

Листопад

Виконано

розвитку міста Києва
до щорічного звіту
голови Київської
міської державної
адміністрації
Узагальнення плану
роботи Департаменту
освіти і науки, молоді
та спорту на 2018рік
Узагальнення звіту про
роботу Департаменту
освіти і науки, молоді
та спорту за 2017 рік
Узагальнення звіту про
виконання завдань
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року

Узагальнення
інформації для
підготовки щомісячних
доповідей Президенту
України

№ 388

Положення про
ДОіНМС

Грудень

Виконано

Положення про
ДОіНМС

Грудень

Виконано

П. 4.2
розпорядження
КМДА від
11.05.2016
№ 311 «Про
затвердження
Плану роботи з
виконання у
2016-2017 рр..
завдань
Державної
стратегії
регіонального
розвитку на
період до 2020
року
Доручення
Київської
міської
державної
адміністрації
від 25.06.2010
№ 24188

Двічі
на рік

Виконано
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Щомісяця Виконано

4

Робота з
обдарованою
учнівською
молоддю

Створити умови для
виявлення та
розвитку
обдарованої та
талановитої
учнівської молоді

Організація та
проведення ІІ
(міського) етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів ‒ членів
Малої академії наук
України
Організація та
проведення нарадсемінарів з питання
захисту науководослідницьких робіт
учнів ‒ членів Малої
академії наук України
Фестиваль стартапів
«Klass ідея» (далі –
Фестиваль) серед
учнівської молоді,
педагогічних
працівників науковометодичних центрів,
державних службовців
управлінь освіти
районних у місті Києві
державних
адміністрацій
Організація та
проведення «Дня
Наума-розумника!»
Конкурс методичних
розробок педагогічних
працівників навчальних
закладів м. Києва у
2016-2017 навчальному

Наказ МОНУ,
ДОНМС

Січень
травень

Здійснено організаційні заходи щодо
проведення ІІ (міського) етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів ‒
членів Малої академії наук України

Листи ДОНМС

Протягом
року

Організація та проведення нарадсемінарів з питання захисту науководослідницьких робіт учнів ‒ членів
Малої академії наук України

Наказ ДОНМС

20 квітня

Проведено фестиваль стартапів «Klass
ідея» (далі – Фестиваль) серед
учнівської молоді, педагогічних
працівників науково-методичних
центрів, державних службовців
управлінь освіти районних у місті
Києві державних адміністрацій

Лист ДОНМС

Грудень

Організовано та проведено свято «Дня
Наума-розумника!»

Наказ ДОНМС

Січеньлютий

Проведено конкурс методичних
розробок педагогічних працівників
навчальних закладів м. Києва у 20162017 навчальному році з формування
культури гендеру в навчально-
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Моніторинг
розвитку
матеріальнотехнічної бази
навчальних
закладів міста

році з формування
культури гендеру в
навчально-виховному
середовищі
Конкурс методичних
Наказ ДОНМС Січеньрозробок педагогічних
лютий
працівників навчальних
закладів м. Києва з
української (рідної)
мови у 2016-2017
навчальному році
Проведення
Наказ ДОНМС Лютий ‒
моніторингового
травень
дослідження
педагогічних
працівників
Комунального
позашкільного
навчального закладу
«Київська Мала
академія наук
учнівської молоді»
Підготовка документів Лист МОНУ
Липеньдля призначення
серпень
стипендій Президента
України
Відділ інвестиційного розвитку та охорони праці
Забезпечити
Контроль за
Розпорядження Постійно
належну підготовку
виконанням
КМДА
навчальних закладів розпорядження КМДА
до початку нового
«Про підготовку
2017-2018
навчальних закладів
навчального року
м. Києва до початку
одночасно з
2017-2018 навчального
підготовкою до
року»
роботи в осінньоАналіз стану виконання Розпорядження Жовтень85

виховному середовищі

Проведено конкурс методичних
розробок педагогічних працівників
навчальних закладів м. Києва з
української (рідної) мови у 2016-2017
навчальному році
Проведено моніторингове дослідження
педагогічних працівників КПНЗ
«Київська Мала академія наук
учнівської молоді»

Підготовлено документи для
призначення стипендій Президента
України

Під час підготовки до нового 20172018 навчального року відремонтовано
98 дахів, 40 фасадів, замінено вікна у
150 навчальних закладах, проведено
обслуговування 948 модульних
індивідуальних теплових пунктів.
Проведено моніторинг готовності

зимовий період

розпорядження КМДА
«Про підготовку
міського господарства
до осінньо-зимового
періоду 2017-2018
років»
Моніторинг та
звітування МОНУ,
КМДА щодо стану
мереж елекро-, тепло-,
водо- та газопостачання
та дотримання
температурного
режиму в навчальних
закладах
Проведення нарад з
керівниками
інженерних груп
управлінь освіти
районних у місті Києві
державних
адміністрацій
Підготовка
статистичного звіту про
результати
використання палива,
теплоенергії та
електроенергії
(форма 11-МТП)
Підготовка
статистичного звіту про
використання паливномастильних матеріалів
(форма 4-МТП)
Підготовка
статистичного звіту за

КМДА

квітень

міських установ та закладів освіти до
роботи в осінньо-зимовий період 20172018 рр..

Жовтеньквітень

Положення про
відділ
інвестиційного
розвитку та
охорони праці

Для забезпечення безперебійної
роботи закладів освіти в осінньозимовий період проводився щоденний
моніторинг стану мереж тепло-,
електро-, водопостачання та
температурного режиму в
приміщеннях навчальних закладів
(відповідна інформація щоденно
надавалась до ДЖКІ)
Щомісяця Наради з керівниками інженерних
груп районних управлінь освіти
проводились у разі потреби.

Щорічно

Надано звіт 15.02.2017.

Щомісяця Надано звіт 17.02.2017.
Щорічно

Щорічно
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Надано звіт 15.02.2017.

2016 рік про роботу
автотранспорту (форма
№ 2-тр)
Підготовка інформації
для поновлення
сторінки на сайті
Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
Контроль щодо
дотримання режиму
економії споживання
енергоресурсів
навчальними закладами
під час канікул
Підготовка інформації
Департаменту житловокомунальної
інфраструктури про
завершення
опалювального сезону
2016- 2017 років у
навчальних закладах
Надання оперативної
інформації МОНУ
щодо закінчення 20162017 навчального року
Участь у перевірці
щодо готовності
закладів освіти до
нового 2017-2018
навчального року
Аналіз стану готовності
навчальних закладів до
роботи у новому 20172018 навчальному році
Контроль за

Постійно

Надано інформацію для поновлення
сторінки на сайті ДОНМС.

Січень,
березень,
жовтень

Здійснено моніторинг щодо
дотримання режиму економії
споживання енергоресурсів
навчальними закладами під час
канікул.

Розпорядження
КМДА

Квітень

Відповідно до розпорядження
Київської міської державної
адміністрації від 31.03.2017 № 368
«Про завершення опалювального
сезону в місті Києві» станом на
07.04.2017 навчальні заклади міста
відключено від теплопостачання.

Розпорядження
КМДА

Травень

Надано оперативну інформацію
МОНУ про закінчення 2016-2017
навчального року.

Форма МОНУ

Червеньсерпень

Прийнято участь у перевірці закладів
освіти з питання готовності до нового
2017-2018 навчального року.

Розпорядження
КМДА

Липеньсерпень

Проведено моніторинг готовності
навчальних закладів міста до нового
2017-2018 навчального року.

Розпорядження

Липень-

Проведено моніторинг готовності
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Будівництво
нових
навчальних
закладів освіти
та реконструкція
існуючих

Капітальний
ремонт
навчальних
закладів

Провести
моніторинг
виконання Програми
економічного і
соціального
розвитку м. Києва на
2017 рік

виконанням заходів
щодо підготовки
міських установ та
закладів освіти до
роботи в осінньозимовий період
Аналіз стану виконання
Програми соціальноекономічного розвитку
м. Києва на 2017 рік

Розгляд та погодження
планових завдань на
будівництво і
реконструкцію установ
освіти
Розробка
загальноміських
програм
Розгляд та погодження
пропозицій районних у
місті Києві державних
адміністрацій до
проекту Програми
економічного і
соціального розвитку
м. Києва на 2018 рік у
галузі «Освіта».
Провести
Аналіз стану виконання
моніторинг
капітальних ремонтів
виконання Міської
об'єктів освіти,
комплексної цільової підпорядкованих
програми «Освіта
Департаменту освіти і
Києва. 2016 ‒ 2018
науки, молоді та
роки».
спорту.

КМДА

вересень

міських установ та закладів освіти до
роботи в осінньо-зимовий період 20172018 років.

Програма
економічного і
соціального
розвитку
м. Києва на
2017 рік
Положення про
відділ
інвестиційного
розвитку та
охорони праці

Постійно

Проведено аналіз стану виконання
Програми соціально-економічного
розвитку м. Києва на 2017 рік.

Постійно

Планові завдання на будівництво та
реконструкцію опрацьовано та
погоджено в робочому порядку.

Березень

Узято участь у розробці
загальноміських програм.

Розпорядження
КМДА

Листопад

Опрацьовано пропозиції РДА для
внесення їх до проекту бюджету
м. Києва на 2018 рік у галузі «Освіта».

МКЦП «Освіта
Києва. 2016 ‒
2018 роки».
Підпрограма
«Будівництво,
реконструкція
та капітальний

Травень ‒
серпень

Проведено моніторинг виконання
капітальних ремонтів закладів освіти,
підпорядкованих ДОНМС.

88

4

Впровадження
енергозберігаюч
их заходів у
закладах освіти

Провести
моніторинг
виконання
енергозберігаючих
заходів у навчальних
закладах

Аналіз стану виконання
капітальних ремонтів
об'єктів освіти,
підпорядкованих
районним у місті Києві
державним
адміністраціям.
Аналіз стану виконання
капітальних ремонтів із
заміни вікон у
навчальних закладах
м. Києва.
Аналіз стану виконання
капітальних ремонтів
харчоблоків із заміною
обладнання в
навчальних закладах
Аналіз стану виконання
капітальних ремонтів
спортивних залів із
заміною спортивного
обладнання
Аналіз виконання
капітальних ремонтів
(модернізація)
обладнання
індивідуальних
теплових пунктів (ІТП)
у закладах бюджетної
сфери
Аналіз виконання
ремонтних робіт,
передбачених проектом
термосанації в закладах
бюджетної сфери у
2017 році

ремонт
закладів
освіти»

Травень ‒
серпень

Проведено аналіз стану виконання
капітальних ремонтів у закладах
освіти, що перебувають в
оперативному управлінні РДА.
Відремонтовано 98 дахів, 40 фасадів.

Травень ‒
серпень

Проведено аналіз стану виконання
робіт із заміни вікон у закладах освіти.
Виконано заміну вікон у 150 закладах.

Травень ‒
серпень

Проведено аналіз виконання
капітального ремонту харчоблоків у
закладах освіти. Виконано капітальний
ремонт харчоблоків у 37 закладах
освіти.
Замовником виконання робіт КП
«Київбудреконструкція»
відремонтовано спортивні зали у 27
ЗНЗ.

Травень ‒
серпень

Розпорядження
КМДА

Постійно

Замовником виконання робіт є КП
«ГВП». Проведено капітальний
ремонт (модернізацію) обладнання
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) у 183 закладах освіти.

Розпорядження
КМДА від
04.05.2012
№ 711 (зі
змінами)

Березень
‒ жовтень

Замовником виконання є робіт КП
«ГВП». Проведено термомодернізацію
будівель 4 закладів дошкільної освіти
(ЗДО №№ 8, 96, 565, 598).
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Отримання
державних актів
на право
постійного
користування
земельними
ділянками

Провести
моніторинг
отримання
державних актів на
право постійного
користування
земельними
ділянками

Аналіз стану виконання
капітальних ремонтів
систем освітлення із
заміною
освітлювальних
елементів (приладів) на
світлодіодні в закладах
освіти
Аналіз стану отримання
навчальними закладами
держаних актів на
право постійного
користування
земельними ділянками
Моніторинг
травматизму під час
навчально-виховного
процесу в навчальних
закладах міста Києва та
підготовка
статистичного звіту
МОНУ за формою НВ,
формою № 7-ТНВ
Моніторинг виконання
Комплексних заходів з
пожежної безпеки та
підготовка звіту МОНУ

Розпорядження
КМДА

Наказ МОНУ
від 30.08.2001
№ 616 (із
змінами наказ
МОНУ від
24.10.2013
№ 1365),
Наказ МОНУ
від 19.07.2016
№ 851
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
27.06.2012
№ 590,
Наказ
МОНМСУ від
19.11.2012
№ 1288,
Наказ МОНУ
від 19.07.2016
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Постійно

Замовником виконання робіт є КП
«ГВП». Розроблено проектнокошторисну документацію на
встановлення системи освітлення в
404 навчальних закладах.

Постійно

Проведено аналіз стану оформлення
права користування земельними
ділянками закладів освіти. Подано
клопотання про надання земельних
ділянок у постійне користування ‒
116, прийнято рішень ‒ 12.
Проведено моніторинг травматизму
під час навчально-виховного процесу
та надано статистичний звіт МОНУ
23.01.2017, Державному комітету
статистики України (форма № 7-ТНВ)
19.01.2017.

Січень

Січень,
квітень,
липень,
жовтень

Проведено моніторинг виконання
Комплексних заходів з пожежної
безпеки та надано звіт МОНУ
23.01.2017,
10.04.2017,
05.07.2017,
28.09.2017.

№ 851
Моніторинг виконання Розпорядження
Плану першочергових
Кабінету
заходів з профілактики Міністрів
травматизму
України від
невиробничого
08.11.2007
характеру та підготовка № 980-р,
звіту МОНУ
Наказ МОНУ
від 22.01.2008
№ 20
Моніторинг та
Постанова
підготовка
Кабінету
статистичного звіту
Міністрів
МОНУ про травматизм України
у побуті зі смертельним 22.03.2001
наслідком серед
№ 270,
вихованців, учнів
Наказ МОНУ
міста Києва
від 30.08.2001
№ 616 (із
змінами наказ
МОНУ від
24.10.2013
№ 1365),
Наказ МОНУ
від 19.07.2016
№ 851
Моніторинг та
Кодекс
підготовка
цивільного
статистичного звіту
захисту
МОНУ про пожежі в
України від
закладах освіти
01.07.2013
м. Києва
(введено в дію
№ 5403-VI від
02.10.2012, із
змінами,
внесеними
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Січень,
липень

Моніторинг виконання Плану
першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру
та надано звіт МОНУ
23.01.2017,
05.07.2017.

Січень,
квітень,
липень,
жовтень

Проведено моніторинг та надано
статистичний звіт МОНУ про
травматизм у побуті зі смертельним
наслідком серед вихованців, учнів
міста Києва
23.01.2017,
10.04.2017,
05.07.2017,
28.09.2017.

Січень,
квітень,
липень,
жовтень

Проведено моніторинг та надано
статистичний звіт МОНУ про пожежі
в закладах освіти м. Києва
23.01.2017,
10.04.2017,
05.07.2017,
28.09.2017.

Моніторинг та
підготовка звіту МОНУ
про дорожньотранспортні пригоди з
вини водіїв
автотранспортних
засобів,
підпорядкованих
закладам освіти
Моніторинг стану
роботи закладів освіти
міста з охорони праці,
безпеки
життєдіяльності та
підготовка проекту
наказу за підсумками
2016 року

згідно із
Законами
№ 224-VII від
14.05.2013 та
№ 353-VII від
20.06.2013),
Постанова
КМУ від
27.06.2012
№ 590,
Наказ
МОНМСУ від
19.11.2012
№ 1288,
Наказ МОНУ
від 19.07.2016
№ 851
Наказ МОНУ
від 19.07.2016
№ 851

Січень,
квітень,
липень,
жовтень

Закони України Лютий
«Про охорону
праці»,
Кодекс
цивільного
захисту
України від
01.07.2013,
Наказ МОНУ
від 01.08.2001
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Проведено моніторинг та надано
статистичний звіт МОНУ про
дорожньо-транспортні пригоди з вини
водіїв автотранспортних засобів,
підпорядкованих закладам освіти
23.01.2017,
10.04.2017,
05.07.2017,
28.09.2017.
Проведено моніторинг стану роботи
закладів освіти міста з охорони праці,
безпеки життєдіяльності та видано
наказ ДОНМС від 24.01.2017 № 37
«Про стан роботи з ОП, БЖ у
навчальних закладах м. Києва за
підсумками 2016 року».

№ 563 (із
змінами, наказ
МОНУ від
20.11.2006
№ 782),
Наказ МОНУ
від 19.07.2016
№ 851
Проведення навчання
Наказ МОНУ
та перевірки знань
від 18.04.2006
посадових осіб з питань № 304,
безпеки
Наказ МОНУ
життєдіяльності
від 26.11.2015
№ 630,
Наказ МОНУ
від 13.09.2016
№ 1103
Проведення
Наказ МОНУ
тематичного міського
від 18.04.2006
семінару-практикуму
№ 304,
для спеціалістів
Наказ МОНУ
районних управлінь
від 01.08.2001
освіти з питань
№ 563 (із
охорони праці, безпеки змінами, наказ
життєдіяльності
МОНУ від
20.11.2006
№ 782)
Проведення міської
Закони України
наради зі спеціалістами «Про охорону
районних управлінь
праці»,
освіти «Про
Кодекс
дотримання вимог
цивільного
чинного законодавства захисту
з охорони праці,
України від
безпеки
01.07.2013,
життєдіяльності,
Постанова
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Березеньквітень

Квітень,
листопад

Січень,
березень,
травень,
серпень,
жовтень

Видано наказ ДОНМС від 24.01.2017
№ 37 «Про планове навчання і
перевірку знань працівників
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту, районних управлінь
освіти, навчальних закладів міста
Києва з охорони праці, безпеки
життєдіяльності» та проведено
навчання з 27.03.2017 по 14.04.2017.
Проведено тематичний міський
семінар-практикум для спеціалістів
районних управлінь освіти з питань
охорони праці, безпеки
життєдіяльності:
12.05.2017 в ЗЗСО № 3,
14.12.2017 у Кловському ліцеї № 77.

Проведено міську нараду зі
спеціалістами районних управлінь
освіти «Про дотримання вимог
чинного законодавства з охорони
праці, безпеки життєдіяльності,
пожежної безпеки в навчальних
закладах»
03.02.2017,
22.03.2017,

пожежної безпеки в
навчальних закладах»

Проведення Тижня
знань з основ безпеки
життєдіяльності

Кабінету
Міністрів
України від
30.11.2011
№ 1232,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
22.03.2001
№ 270,
Наказ МОНУ
від 01.08.2001
№ 563,
Наказ МОНУ
від 30.08.2001
№ 616 (із
змінами, наказ
МОНУ від
07.10.2013
№ 1365)
Спільний наказ
Міністерства
надзвичайних
ситуацій
України,
МОНМСУ,
Державної
інспекції
техногенної
безпеки
України від
25.04.2012
№ 721/519/92
«Про
проведення
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17.05.2017,
06.09.2017,
25.10.2017.

Квітень,
вересень,
грудень

Проведено Тиждень знань з основ
безпеки життєдіяльності:
24 ‒ 39 квітня 2017,
18 ‒ 14 вересня 2017,
11 ‒ 17 грудня 2017.

Проведення Тижня
безпеки дорожнього
руху
Проведення конкурсу
КВК юних пожежників

Проведення конкурсу
загонів юних
інспекторів дорожнього
руху та команди КВК
ЮІР
Розгляд листів, скарг,
звернень громадян,
депутатських запитів,
робота з нормативними
документами
Звіт про роботу відділу
розвитку та змісту
інфраструктури освіти
за 2017 рік
Підготовка плану

Тижнів знань з
основ безпеки
життєдіяльност
і у дошкільних
та
загальноосвітні
х навчальних
закладах
України»
Розпорядження
КМУ від
08.11.2007
№ 980-р
Розпорядження
КМУ від
08.11.2007
№ 980-р

Травень,
листопад
Квітеньтравень

Розпорядження
КМУ від
08.11.2007
№ 980-р

Квітеньтравень

Положення про
відділ
інвестиційного
розвитку та
охорони праці
Положення про
відділ
інвестиційного
розвитку та
охорони праці
Положення про

Постійно
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Проведено Тиждень безпеки
дорожнього руху:
08 ‒ 14 травня 2017,
13 ‒ 19 листопада 2017.
Проведено конкурс КВК юних
пожежників ім. Л. П. Телятнікова
зональні:
18.04.2017,
19.04.2017,
20.04.2017.
Фінал 27.05.2017.
Проведено конкурс загонів юних
інспекторів дорожнього руху
17.05.2017
та конкурс команд КВК ЮІР зональні:
24.04.2017, 25.04.2017, 27.04.2017.
Опрацьовано листи, скарги, звернення
громадян, депутатські запити, що
надійшли на виконання до відділу.

Грудень

Підготовлено звіт про роботу відділу
інвестиційного розвитку та охорони
праці за 2017 рік.

Грудень

Підготовлено план роботи на 2018 рік.

роботи на 2018 рік

відділ
інвестиційного
розвитку та
охорони праці
Управління персоналу та правового забезпечення
Відділ правового забезпечення
1

2

Юридичний
супровід
реалізації
міської
комплексної
цільової
програми
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»

Юридичний
супровід
діяльності
Департаменту
освіти і науки,
молоді та
спорту
виконавчого
органу
Київської
міської ради

Юридичний супровід
внесення змін до
міської комплексної
цільової програми
«Освіта Києва. 2016 ‒
2018 роки»

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки»

січень –
березень

Надання методичної
допомоги та
консультацій з питань
оптимізації мережі
гімназій, ліцеїв,
спеціалізованих шкіл,
допомога в розробці
статутних документів
Здійснення правової
експертизи проектів
розпоряджень КМДА,
рішень КМР,
розпоряджень КМГ
Здійснення правової
експертизи та візування
наказів ДОНМС
Підготовка та подача
звітів до ГТУЮ
м. Києва про видані

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Загальна
середня освіта»

Протягом
року

Положення про
Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
Положення про
відділ
правового
забезпечення

Постійно
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Постійно

Проведено юридичний супровід
внесення змін до міської комплексної
цільової програми «Освіта Києва. 2016
‒ 2018 роки». Однак через відсутність
фінансування за рахунок коштів
міського бюджету м. Києва окремих
напрямів, проект рішення Київської
міської ради, залишено без
погодження.
Надано консультації щодо розвитку
мережі комунальних закладів освіти.

Здійснено правову експертизу
проектів розпоряджень КМДА, рішень
КМР.

Проведено правову експертизу наказів
з основної та кадрової діяльності у
кількості 2450 (станом на 15.12.2017).
Щомісяця Підготовлено та передано до ГТУЮ
м. Києва 12 звітів про видані накази
Департаменту. Із них 2017 рік ‒ 11

(Київської
міської
державної
адміністрації)

Департаментом освіти і
науки, молоді та спорту
накази
Проведення
систематизації
нормативно-правових
актів ДОНМС
Участь у засіданнях
тендерного комітету із
закупівель

(станом на 15.12.2017).

Участь представників
відділу правового
забезпечення в
апаратних нарадах та
засіданнях профільних
комісій
Забезпечення участі в
перевірках навчальних
закладів, районних
управлінь освіти з
питань, що належать до
компетенції ДОНМС
Участь у розгляді
матеріалів за
наслідками перевірок,
ревізій, інвентаризацій
Забезпечення розгляду
скарг, заяв, звернень
громадян та запитів
народних депутатів

Вересень
2017

Проведено систематизацію
нормативно-правових актів ДОНМС.

Протягом
року

Забезпечено участь працівників
відділу в засіданнях обох тендерних
комітетів відповідно до галузевої
спрямованості.
Забезпечено участь згідно з графіком в
апаратних нарадах та за потреби в
засіданнях профільних комісії
Київради.

Протягом
року

Протягом
року

Працівників відділу правового
забезпечення залучено до проведення
перевірок навчальних закладів
м. Києва.

Протягом
року

Забезпечено участь у вивченні
матеріалів перевірок, формуванні
довідок перевірок та підготовки
наказів за результатами перевірок.
У межах повноважень та в рамках
чинного законодавства надано
відповіді на подані заяви, скарги,
звернення громадян, запити народних
депутатів.
З метою ефективного використання
майна навчальними закладами,
організаціями, установами,
підпорядкованими ДОНМС,

Протягом
року

Опрацювання
матеріалів щодо
ефективного
використання майна

Протягом
року
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навчальних закладів та
їх узагальнення
3

4

5

Вивчення,
поширення та
надання
роз’яснень
щодо
застосування
освітнього
законодавства

Забезпечення
нормотворчої
діяльності та
законодавчої
ініціативи в
межах
передбаченого
КМДА планом
Дотримання
договірної
дисципліни

ініційовано питання щодо
необхідності проведення реєстрації
прав власності на майно, що
знаходиться в їхньому користуванні.
Щомісяця Моніторинг законодавства
здійснювався шляхом перегляду
офіційних сайтів: ВРУ, Урядового
порталу, Міносвіти, Мінспорту,
КМДА та КМР.
Протягом Опрацьовано та надано 8 проектів
року
законів та постанов.

Здійснення
моніторингу нового
законодавства
Правовий аналіз
проектів нормативноправових актів та
надання пропозицій до
них
Здійснено
інформування
підпорядкованих
підприємств, установ,
організацій з питань
освітнього
законодавства
Підготовка проектів
нормативно-правових
актів з питань, що
стосуються освітньої
діяльності

Участь у підготовці
проектів
договорів із
відповідними
структурними
підрозділами

Протягом
року

Підготовлено та скеровано до
підпорядкованих установ та
організацій 7 інформаційних листів.

Протягом
року

У межах реалізації плану
законопроектної роботи, затвердженої
розпорядженням КМДА, відділом
здійснювалась нормопроектувальна
робота. У зв’язку із набранням
чинності Закону України «Про освіту»
зазначені зміни втратили актуальність
та зняті з контролю КМДА.
Працівники відділу протягом року
брали участь у підготовці та правовій
експертизі проектів договорів.

Протягом
року
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6

7

Здійснення
методичного
керівництва
юридичних
служб
управлінь
освіти
районних
державних
адміністрацій
м. Києва та
підвідомчих
установ та
організацій
Організація
претензійнопозовної
роботи

Правова експертиза
господарських
договорів

Протягом
року

Облік виконання
договорів, аналіз та
узагальнення судової
практики
порушення договірних
зобов’язань, перевірка
відповідності
господарських
договорів чинному
законодавству
Інформаційне
забезпечення
юридичних служб
управлінь освіти та
підвідомчих установ та
організацій із правових
питань

Протягом
року

Щокварта
льно

Підготовлено та направлено до
підпорядкованих управлінь освіти
районних у місті Києві державних
адміністрацій листи щодо прийнятих
законів України у сфері освіти.

Підготовка та
оформлення претензій
у разі виявлення
порушень при
виконанні договорів

Протягом
року

Підготовлено та направлено 2
претензії до суб’єкта господарювання
щодо сплати Департаменту штрафних
санкцій.
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Працівниками відділу проведено
правову експертизу проектів
господарських договорів
Департаменту у встановленому
порядку.
Здійснено заходи по забезпеченню
захисту майнових прав і законних
інтересів шляхом виконання
договірних зобов’язань.

8

9

Роз’яснення з
питань
застосування
законодавства,
надання
правових
консультацій із
питань, що
належать до
компетенції
Департаменту
освіти і науки,
молоді та
спорту
Здійснення
заходів щодо
організації
підвищення

Підготовка та
оформлення позовних
заяв та інших
процесуальних
документів
Представництво в
судових інстанціях

Протягом
року

Підготовлено 1 позовну заяву до
Господарського суду м. Києва.

Протягом
року

Створення та підтримка
єдиної бази судових
справ та календаря
судових засідань
Надання звітної
інформації до
Юридичного
управління щодо
контрольного стану
судових засідань
Надання юридичної
допомоги працівникам
ДОНМС, керівникам
навчальних закладів
м. Києва,
підпорядкованих
ДОНМС
Надання роз’яснень та
пропозицій щодо
застосування
законодавства, що
регулює питання
ліцензування освітньої
діяльності
Участь у нарадах та
семінарах, що
проводяться
юридичним

Протягом
року

Забезпечено представництво інтересів
Департаменту та КМДА у судах із 35
судових справ.
Забезпечено підтримку бази судових
справ та календаря судових засідань.

Щомісяця Забезпечено подання звітної
інформації про стан судових справ,
участь у яких забезпечується
працівниками Департаменту.
Постійно

Надавалася правова допомога
працівникам.

Постійно

Проводилося роз’яснення, надавались
консультації, підготовлено та
завізовано 37 проектів розпоряджень із
питань ліцензування. Із них про
видачу ліцензій – 29, відмовлено у
видачі ліцензії – 5, залишено без
розгляду ‒ 3.
Узято участь у 2 нарадах та 1 семінарі.

Протягом
року
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кваліфікації
працівників
відділу
правового
забезпечення

10

управлінням апарату
КМДА

Робота по
запобіганню та
виявленню
корупції у
Департаменті
освіти і науки,
молоді та
спорту

Участь у семінарах
Головного
територіального
управління юстиції
у м. Києві
Планування окремих
заходів по запобіганню
та виявленню корупції

Протягом
року

Узято участь у 2 семінарах.

Грудень
2017

Надання звітів в
Управління з питань
запобігання та
виявлення корупції
Листування з питань
запобігання та
виявлення корупції.

Щокварта
льно

Заходи щодо запобігання та протидії
корупції здійснювались у межах
виконання Антикорупційної програми
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації на 2017 рік.
Звітну інформацію надано у
встановленому порядку.

У межах визначених повноважень
надано відповіді на запити та листи з
питань запобігання та протидії
корупції.
Відділ управління персоналом та кадрового забезпечення навчальних закладів
1

Методична
робота, інші
заходи в освіті

Забезпечення
навчальних закладів
міста педагогічними
працівниками

Формування
замовлення на молодих
спеціалістів –
випускників
педагогічних вищих
навчальних закладів
відповідно до заявок
управлінь освіти
районних у місті Києві
державних
адміністрацій

Протягом
року

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Методична,
технічна
підтримка
закладів
освіти»,
Угоди про
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Cіченьлютий

Замовлено 1287 випускників
Київського університету імені Бориса
Грінченка відповідно до потреб
управлінь освіти районних у місті
Києві державних адміністрацій.

Участь у розподілі
випускників Київського
університету імені
Бориса Грінченка та
Київського
університету імені
М.П. Драгоманова, які
навчаються за
державним
замовленням
Моніторинг
забезпечення
навчальних закладів
міста педагогічними
кадрами до початку
навчального року

співпрацю між
педагогічними
ВНЗ та
ДОНМС про
підготовку
фахівців для
навчальних
закладів міста
Києва

Узагальнення
статистичної
інформації щодо
якісного та кількісного
складу педагогічних
працівників міста
Києва

Забезпечення
якісного відбору,
розстановки та

Комплектування
навчальних закладів
керівними кадрами

Квітень

Взято участь у ярмарку вакансій
випускників Київського університету
імені Бориса Грінченка та
Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова,
які навчалися за державним
замовленням (квітень 2017).

Липеньсерпень

У серпні-вересні 2017 року здійснено
моніторинг забезпечення навчальних
закладів міста педагогічними кадрами.
На початок 2017-2018 н.р. у
навчальних закладах міста були
наявними понад 600 вакансій
педагогічних працівників. Частково
вакансії закрито за рахунок студентів
старших курсів Київського
університету імені Бориса Грінченка,
яких переведено на індивідуальну
форму навчання.
В освітній галузі міста Києва
працюють 40522 педагогічні
працівники, із них:
у ЗНЗ (всіх типів) – 24354;
у ДНЗ – 10592;
у ПНЗ – 1879;
у ПТНЗ – 3582;
у ДЮСШ – 419;
у РНМЦ – 1237.
Плинність педагогічних кадрів у місті
Києві складає 11%.
Директорський корпус закладів
загальної середньої освіти та закладів
дошкільної освіти комунальної

Жовтеньлистопад

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
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Квітеньтравень

оновлення керівного
складу навчальних
закладів
Переукладення
контрактів з
керівниками
навчальних закладів,
планове заміщення
керівників навчальних
закладів
Проведення відбору на
заміщення вакантних
посад керівників
дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних закладів

Проведення конкурсу
на заміщення
вакантних посад
керівників
комунальних
підприємств

роки».
Підпрограма
«Методична,
технічна
підтримка
закладів
освіти»,
Постанова
КМУ від
13.10.2015
№ 827, «Про
затвердження
порядку
призначення на
посаду
керівників
загальноосвітні
х навчальних
закладів
державної
форми
власності»,
ст.20 Закону
України «Про
освіту»
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Червеньлипень

Липеньсерпень

Січень ‒
жовтень

власності територіальної громади
міста Києва нараховує 951 особу, із
них ЗНЗ – 435, ДНЗ – 523.
У 2017 році переукладено контракти з
185 керівниками (ЗНЗ – 90, ДНЗ – 95),
продовжено контракти 10 керівникам
закладів загальної середньої освіти,
звільнено 41 керівника (ЗНЗ – 24, ДНЗ
– 17), призначено 32 (ЗНЗ – 21, ДНЗ –
11).
З 2015 року проводиться відбір
кандидатур на заміщення вакантних
посад керівників навчальних закладів.
У відборі кандидатур на заміщення
вакантних посад керівників
навчальних закладів взяли участь 346
претендентів, із них призначено 127
керівників навчальних закладів.
Проведено конкурсний відбір на
посаду керівника комунального
некомерційного підприємства
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ
МІСТА КИЄВА» відповідно до
рішення Київської міської ради від 21
липня 2016 року № 786/786 «Про
затвердження Положення про
конкурсний відбір кандидатур на
посади керівників суб’єктів
господарювання комунального сектора
економіки в місті Києві».
Розпорядженням Київського міського
голови від 20.09.2017 № 723 «Про

Стимулювання
професійного
розвитку
педагогічних
працівників

Нагородження
працівників освіти до
державних свят

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Методична,
технічна
підтримка
закладів
освіти»,
Положення про
Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
Указ
Президента
України від
02.12.1995р.
№ 1116/95

Нагородження
переможців та
лауреатів конкурсу
«Вчитель року» та

Протягом
року

Травеньчервень
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призначення Лолашвілі Б.Г.»
Лолашвілі Б.Г. призначено на посаду
директора комунального
некомерційного підприємства
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ
МІСТА КИЄВА» з 02.10.2017 р. по
01.10.2020 р.
Відзначено педагогічних працівників
міста Києва:
- державними нагородами 4, із них:
присвоєно почесне звання «народний
вчитель України» ‒ 1, «Заслужений
вчитель України» ‒ 3;
- нагородами Міністерства освіти і
науки України – 89, зокрема
нагрудним знаком «Василь
Сухомлинський» ‒ 1, нагрудним
знаком «Відмінник освіти» ‒ 13,
Грамотами – 9, Подяками – 66;
- Почесною грамотою Київської
міської державної адміністрації – 22;
Подякою Київського міського голови –
104; медаллю «Честь. Слава. Держава»
‒ 9;
- нагородами Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту ‒ 938, із них:
нагрудним знаком «Відмінник
столичної освіти» ‒ 44, Почесною
грамотою – 54, Грамотою – 225,
Подякою ‒ 615.
Відзначено 38 переможців та лауреатів
ІІ (міського) туру Всеукраїнського
конкурсу «Вчитель року», із них І
місце – 4 особи, ІІ та ІІІ місце – 8 осіб.

«Класний керівник»

Урочистості до Дня
працівників освіти

Атестація
педагогічних
працівників та
керівних кадрів
навчальних закладів
міста Києва

Забезпечення роботи
атестаційної комісії ІІІ
рівня ДОНМС

Жовтень

Типове
положення про
атестацію
педагогічних
працівників,
затверджене
105

Протягом
року

Переможців та лауреатів відзначено
Подяками Київського міського голови,
Грамотами Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту та грошовими
преміями у розмірі: за І місце – 5 тис.
грн., за ІІ місце – 3 тис. грн., за ІІІ
місце – 2 тис. грн., лауреатам – 1 тис.
грн.
За сумлінну працю та з нагоди Дня
працівників освіти відзначено
педагогічних працівників міста Києва:
- державними нагородами ‒ 6, із них:
присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник освіти
України» ‒ 5, нагороджено орденом
«За заслуги» ІІ ст. – 1;
- нагородами Міністерства освіти і
науки України – 43, зокрема Почесною
грамотою – 1, Грамотами – 4,
Подяками – 38;
- Почесною грамотою Київської
міської державної адміністрації – 4;
Подякою Київського міського голови –
38;
- нагородами Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту ‒ 247, із них:
нагрудним знаком «Відмінник
столичної освіти» ‒ 15, Почесною
грамотою – 22, Грамотою – 107,
Подякою ‒ 10.3
Департаментом освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у
2016-2017 навчальному році
атестовано на відповідність займаній

наказом МОНУ
від 06 жовтня
2010 року
№ 930, із
внесеними
змінами,
наказом
Міністерства
освіти і науки,
молоді та
спорту України
від 20 грудня
2011 року
№1473,
наказом
Міністерства
освіти і науки
України від 08
серпня 2013
року № 1135
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посаді:
115 керівників дошкільних
навчальних закладів;
83 керівники загальноосвітніх
навчальних закладів;
2 керівники навчальних
закладів, підпорядкованих
Департаменту;
57 керівників професійнотехнічних навчальних закладів
м. Києва;
1 керівник позашкільного
навчального закладу,
підпорядкованого МОНУ;
на присвоєння/підтвердження
кваліфікаційних категорій та
педагогічних звань:
335 педагогічних працівників
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації;
209 педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних
закладів м. Києва;
11 педагогічних працівників
навчальних закладів, підпорядкованих
Департаменту;
9 методистів районних науковометодичних центрів управлінь освіти
районних у місті Києві державних
адміністрацій та 2 методистам
відмовлено у присвоєнні
кваліфікаційної категорії «спеціаліст
вищої категорії».
Зокрема атестація керівників
навчальних закладів проводилась у
новому форматі. Директори

Молодий освітянин

Оформлення
направлень молодим
спеціалістам –
випускникам ВНЗ
педагогічного профілю
на роботу у навчальні
заклади міста

Постанова
КМУ від
22.08.1996р.
№ 992 «Про
порядок
працевлаштува
ння
випускників
вищих
навчальних
закладів,
підготовка
яких
здійснювалась
за державним
замовленням»

Працевлаштування
молодих спеціалістів –
випускників ВНЗ

Травеньлипень

Серпень
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загальноосвітніх навчальних закладів
мали змогу відвідати психологічний
тренінг «Практичні прийоми
попередження конфліктних ситуацій»
та «Комунікаційні стратегії сучасної
школи», а керівники дошкільних
навчальних закладів долучилися до
прослуховування тренінгів
«Особистість лідерства в освіті»;
«Профілактика професійного та
емоційного вигорання»; «Особистіснопрофесійне зростання»;
«Психологічний комфорт педагога в
навчальному закладі».
У 2017 році направлення молодим
спеціалістам ‒ випускникам ВНЗ
педагогічного профілю на роботу у
навчальні заклади міста
Департаментом освіти і науки, молоді
та спорту не видавалися, у зв’язку з
внесенням змін до пункту 8 Порядку
працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалася за державним
замовленням. У 2017 році Постанова
Кабінету Міністрів України від
22.08.1996 № 992 «Про Порядок
працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалася за державним
замовленням» втратила чинність на
підставі Постанови Кабінету Міністрів
України від 31.05.2017 № 376.
У навчальні заклади міста Києва
працевлаштовано 288 осіб –
випускників ВНЗ педагогічного

педагогічного профілю

Перспектива освіти

профілю.

Посвята у молоді
вчителі

Вересень

Виплата одноразової
адресної допомоги
молодим фахівцям, які
працюють у
навчальних закладах
міста

Жовтеньлистопад

Загальноміський
конкурс на отримання
грантів Київського
міського голови

Розпорядження
Київського
міського
голови від
16.08.2016
№ 806 «Про
запровадження
щорічного
загальномісько
го конкурсу на
отримання
грантів
Київського
міського
голови у галузі
освіти»
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Вересень
‒ грудень

У районних науково-методичних
центрах працює «Школа молодого
вчителя». У кожному районі
проведено посвяту в молоді вчителі.
Виплачено одноразову адресну
грошову допомогу 22 випускникам
Київського університету імені Бориса
Грінченка, які навчалися за денною
формою, напрямами
(спеціальностями) педагогічного
профілю за рахунок коштів місцевого
бюджету та уклали договір про роботу
в навчальних закладах міста Києва на
строк не менше, ніж три роки, і
прибули до місць роботи (наказ
ДОНМС від 20 жовтня 2017 року
№ 724к).
Присуджено грант Київського
міського голови «Перспектива освіти»
переможцю ‒ учителю фізики та
астрономії гімназії № 59 імені
О.М. Бойченка міста Києва Старому
Сергію Васильовичу.

Управління молоді та спорту
Відділ спорту вищих досягнень
1

Участь збірних
команд міста з
різних видів
спорту в:
чемпіонатах,
кубках
України, інших
всеукраїнських,
а також
міжнародних
спортивних
змаганнях з
олімпійських
та
неолімпійських
видів спорту
серед
спортсменів
різних вікових
груп

Виконання
календарного плану
спортивних змагань,
масових заходів та
навчальнотренувальних зборів:
проведення
чемпіонатів міста,
навчальнотренувальних зборів,
участь у
чемпіонатах, кубках
України, інших
всеукраїнських, а
також міжнародних
спортивних
змаганнях з
олімпійських та
неолімпійських
видів спорту серед
спортсменів різних
вікових груп

Згідно з затвердженим
календарним планом
спортивних змагань,
масових заходів та
навчальнотренувальних зборів на
2017 рік проведено:
1.XXIІ
Всеукраїнських змагань
з легкої атлетики в
приміщенні «Різдвяні
старти-2017»;
2. чемпіонату
України з шорт-треку
серед юніорів;
3. чемпіонату
України з фігурного
катання на ковзанах
(юніори та юніорки);
4.кубку України з
легкої атлетики;
5. командного
чемпіонату України зі
спортивного
орієнтування;
Чемпіонат України,
(юніори, юнаки,
дівчата).
6. зимового
чемпіонату України з
легкої атлетики в
приміщенні (ветерани);

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Київ
спортивний.
2016 ‒ 2018
роки»
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Протягом
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Відповідно до календарного плану
спортивних змагань, масових заходів
та навчально-тренувальних зборів на
2017 рік усі спортивні заходи
проведено в повному обсязі.

2

Організація та
проведення
традиційних
міжнародних

Проведення
міжнародних
змагань зі
спортивної

7. чемпіонату
України з боротьби
самбо (дорослі, юнаки);
8. Всеукраїнського
турніру з бадмінтону
«Київські каштани»;
9. чемпіонату
України з городкового
спорту (юнаки,
дівчата); Кубку
України (дорослі – І
етап).
10. чемпіонату
України зі спортивного
танцю;
11. командного
чемпіонату України з
академічного
веслування (дорослі);
12. чемпіонату
України з дзюдо
(дорослі та юнаки);
13. міжнародних
змагань зі спортивної
гімнастики «Ukraine
Nation Cup»;
14.чемпіонату
світу з хокею з шайбою
тощо;
15. чемпіонату
Європи зі стрибків у
воду.
Згідно затвердженого
календарного плану
спортивних змагань,
масових заходів та

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
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Протягом
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Відповідно до календарного плану
спортивних змагань, масових заходів
та навчально-тренувальних зборів на
2017 рік усі спортивні заходи

змагань,
гімнастики «Ukraine
чемпіонатів
Nation Cup»; з
Європи та світу вільної та грекоримської боротьби,
присвячених
видатним борцям
України; велогонки
до Дня Києва; із
спортивного танцю
«Кiev Оpen», з
футболу (пам’яті
В.Лобановського та
В.Баннікова);
чемпіонату світу з
хокею з шайбою.

навчальнотренувальних зборів на
2017 рік проведено
міжнародні змагання:
1.Міжнародного
турніру, присвяченого
видатним українським
борцям з вільної та
греко-римської
боротьби;
2. чемпіонату світу
з хокею з шайбою;
3. міжнародних
змагань зі спортивної
гімнастики «Ukraine
Nation Cup»;
4. Міжнародного
турніру з кікбоксингу,
присвяченого Дню
Києва;
6. Міжнародного
турніру з гандболу
«Кубок І. Турчина»;
7. Міжнародного
турніру з веслування на
байдарках і каное
«Пам’ять»;
8. міжнародних
змагань зі спортивного
танцю «Кiev Оpen»;
9. Міжнародної
велогонки до Дня
Києва;
10. Міжнародного
турніру з футболу
пам’яті

роки».
Підпрограма
«Київ
спортивний.
2016 ‒ 2018
роки».
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проведено в повному обсязі.

В.Лобановського та
В.Баннікова;
15. Чемпіонату
Європи зі стрибків у
воду.
Відділ спортивного резерву та оздоровчої роботи
1.

Масовий спорт

Пропаганда
здорового способу
життя; зміцнення
здоров’я киян,
задоволення та
розвиток їх потреб у
руховій активності,
формування
позитивної
соціальної
поведінки.

Проведення
фізкультурно-масових
заходів оздоровчого
характеру (руханки,
розминки, сімейні
спортивні свята, Fun
Up), а саме:
автоспортивне свято
«Велике жіноче ралі»;
Спортивний фестиваль
«Тато, мама, я ‒
спортивна сім’я»;
Київська міська
спартакіда «Здоровий
киянин».

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Київ
спортивний.
2016 ‒ 2018
роки».

Протягом
року

Популяризація
фізичної культури і
спорту; створення та
підтримання
позитивного іміджу
спорту в м. Києві;
відзначення кращих
працівників за
особистий внесок у
розвиток фізичної
культури і спорту та
пропаганду

Проведення
урочистостей та
фізкультурно-масових
показових заходів з
нагоди відзначення Дня
фізичної культури і
спорту, Дня Києва, Дня
Незалежності, днів
видів спорту та інших
знаменних дат і подій:
1. регата з
вітрильного спорту,

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Київ
спортивний.
2016 ‒ 2018
роки».

Протягом
року
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Усього проведено 38 спортивномасових заходів за участю 51395 осіб.
Із них у рамках Київської міської
спартакіади «Здоровий киянин» у 2017
році проведено 13 заходів за участю
2297 осіб.
Проведено автоспортивне свято
«Велике жіноче ралі», у якому взяло
участь понад 50 екіпажів (08 березня
2017 року).
З нагоди відзначення Дня столиці та
Дня Києва на вулиці Хрещатик
відбувся чемпіонат міста Києва з
сімейного спорту, у якому взяло
участь понад 80 сімей (29 травня 2017
року).
Усі зазначені заходи (15), присвячені
Дню фізичної культури і спорту, Дню
Києва, Дню Незалежності, дням видів
спорту, пройшли на високому
організаційному рівні.
Також проведені урочисті заходи з
нагоди Дня фізичної культури і
спорту, на яких відзначено подяками
Київського міського голови понад 200
осіб спортивної громадськості міста.

здорового способу
життя

присвячена Дню Києва;
2. відкритий
чемпіонат міста Києва
з судно-модельного
спорту, присвячений
Дню Києва;
3. відкритий Кубок
Києва з
повітроплавання,
присвячений Дню
Києва;
4. благодійний
легкоатлетичний пробіг
«Пробіг під
каштанами»;
5. велопарад у
рамках святкування
Дня Києва;
6. Київський
спортивний фестиваль
«Веселі старти на
роликах»;
7. регата з
вітрильного спорту,
присвячена Дню
Незалежності;
8. презентаційні
акції Київського
міського
автомотоклубу до Дня
Києва, Дня
Незалежності України;
9. фестиваль
«Здоровий спосіб
життя на роликах» до
Дня Незалежності
113

2.

Фізкультурнооздоровча
діяльність за
місцем роботи
населення

Популяризація
фізкультури і спорту
серед службовців
публічного сектору;
поліпшення іміджу
службовців серед
киян

України;
10. фестиваль на
роликах «Roller party»
до Дня Незалежності
України;
11. відкритий
кубок з багатоборства
«Kyiv Open»;
12. «Богатирські
ігри»;
13.відкритий
чемпіонат міста з
загартування
(двоєборство),
присвячений Дню
фізичної культури та
спорту;
14.турніри з
єдиноборств «Краща
рукавичка»,
«Відкритий ринг» та
фестиваль бойових
мистецтв;
15. Київський
напівмарафон та
марафон.
Проведення міських
галузевих, відомчих
змагань та спартакіади
серед державних
службовців, посадових
осіб місцевого
самоврядування; участь
у державних та інших
змаганнях:
1. Київська міська

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
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Проведено Київську міську
спартакіаду серед державних
службовців, в якій взяло участь (19-22
червня, 176 учасників).
Збірна команда міста Києва взяла
участь у Всеукраїнській спартакіаді
серед державних службовців у місті
Ужгород.

3.

Запровадження
в
загальноосвітні
х навчальних
закладах
системи
одноступеневи
х та
багатоступенев
их спортивномасових
змагань з
різних видів
спорту

1.

Створення умов
для
інтелектуальног
о, морального,
здорового
розвитку молоді,
реалізації її
освітнього та
творчого

спартакіада серед
державних службовців;
2.участь у
Всеукраїнській
спартакіаді серед
державних службовців.
Формування в
Проведення спортивноучнівської та
масових заходів у
студентської молоді загальноосвітніх
стійкої позитивної
навчальних закладах:
мотивації до
одноступеневі та
спортивнобагатоступеневі
фізкультурних
спортивно-масові
досягнень; залучення змагання з різних видів
дітей до
спорту, а саме: «Старти
систематичних
надій», «Олімпійське
занять фізичною
лелеченя», «Козацький
культурою і
гарт», «Сокіл»
спортом;
(«Джура»), «Шкіряний
актуалізація
м’яч» та «Шкільна
патріотичнофутбольна ліга»,
спортивних
«School Kozak
цінностей та потреб Challenge» та інші,
Снайпер столиці»
тощо.

Підтримка творчої,
ініціативної та
обдарованої молоді

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Київ
спортивний.
2016 ‒ 2018
роки».

Відділ молодіжної політики
Фестиваль обдарованої
МКЦП
молоді
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
Форум молодіжного
роки».
самоврядування
Підпрограма
«Міська
цільова
програма
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Проведено міський етап спортивномасового заходу серед дітей
«Олімпійське лелеченя» (28 квітня,
понад 1200 учнів);
міський етап Всеукраїнського
фізкультурно-патріотичного
фестивалю школярів України
«Козацький гарт» (22 травня, 84 учні);
міський етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») (23-26 травня,
понад 120 учнів).

Квітень березень

Проведено фестиваль-Конкурс
обдарованої молоді «Зірка фест»,
(19.02 охоплено більше 1000 осіб).
Проведено форум студентського
самоврядування до Дня студента, (1819.11, Національний центр ділового та
культурного співробітництва
«Український дім», вул. Хрещатик, 2,
(охоплено 3000 осіб).

Січеньлютий

потенціалу

Форум-театр
«Толерантна молодь»

підтримки
молоді.
2016 ‒ 2018
роки».

Молодіжний фестиваль
гумору «Kyiv Open
Smile»
Офіційні зустрічі
молоді з керівництвом
міста
Молодіжна акція до
Дня молоді

Лютийквітень
Квітень
29 червня
Червень

Збір ініціативної молоді
«Молодь у місті»

Липень

Молодіжна акція
«Молодіжна столиця»

Липень
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Проведено форум-театр «Толерантна
молодь» на базі навчальних закладів ІІІ рівнів акредитації (20.02. та 28.02,
100 учасників).
Проведено молодіжний фестиваль
«Kyiv Open Smile» (22.04.2017, Арка
дружби народів, 6000 осіб).
Проведено офіційні зустрічі молоді з
керівництвом міста (27 червня, вул.
Хрещатик, 36, 300 осіб).
Проведено молодіжну акцію до Дня
молоді спільно з Київським
молодіжним центром (4 червня,
Хрещатий парк, Центральний парк
культури та відпочинку м. Києва,
літній театр «Мушля», 10000 осіб);
Всеукраїнську акцію, спрямовану на
формування патріотичної свідомості,
«День молоді»; спільно з
Міністерством молоді та спорту
України (24-25 червня, Центральний
парк культури та відпочинку м. Києва,
Національний комплекс «Експоцентр
України», охоплено 5000 осіб).
Проведено збір ініціативної молоді
«Молодь у місті», спрямований на
залучення молоді до розбудови міста
через реалізацію власних проектів та
розвиток толерантності серед молоді
(04 по 08 липня, охоплено 150 осіб).
Не передбачено Календарним планом
на 2017рік програм (заходів) з питань
молоді.
При прийнятті бюджету було доведено
суму, до якої не увійшов зазначений
захід.

Набуття молодими
людьми знань,
навичок та інших
компетентностей
поза системою
освіти, розвиток
неформальної освіти

Змагання серед
студентської молоді
«Що? Де? Коли?»
Фестиваль студентської
творчості «Київська
ліга сміху»

Травень ‒
жовтень

Молодіжний форум
«Крок до взаємодії»

Вересень
Грудень

Конференція до дня
місцевого
самоврядування
«Розвиток громади»

Грудень

Тренінг для молоді
«Молодіжний
працівник»

Квітень

Семінари-тренінги
«Молодь має права»

Квітень ‒
вересень

Семінар для
молодіжних та дитячих
громадських

Березень

Січень,
квітень,
вересень
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Проведено змагання серед молоді
«Що? Де? Коли?» (24-25 жовтня, 300
учасників).
Проведено Зимовий кубок Київської
Ліги Сміху (22-23 січня, Центр
культури та мистецтв НАУ, охоплено
5 тис. осіб); проект «Гумористичний
чемпіонат студентської творчості
«Київська ліга сміху» спільно з
Громадською організацією «Ліга
життя» (27 березня по 02 квітня 2017,
Київ, проспект Комарова, 11500 осіб
(200 безпосередніх учасників).
Проведено молодіжний форум «Крок
до взаємодії» (28 вересня, Колонна
зала КМДА, охоплено 500 осіб).
Конференція до дня місцевого
самоврядування «Розвиток громади»
(05 грудня, Національна академія
державного управління при
Президентові України).
Проведено тренінг для молоді
«Молодіжний працівник» (26 по 28
квітня, ДПЗО «Пуща - Водиця»,
охоплено 25 осіб).
Проведено семінар-тренінг «Молодь
має права» (19-21 вересня, Центр
культури та мистецтв Національного
авіаційного університету,
Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова,
Київський університет ринкових
відносин, охоплено 300 осіб).
Проведено навчальний семінар для
молодіжних громадських організацій
«Проектний менеджмент» (15 березня,

організацій «Проектний
менеджмент»
Тренінг «Місцеві
ініціативи»

Популяризація та
утвердження
здорового й
безпечного способу
життя і культури
здоров'я серед
молоді

Відродження
національнопатріотичного
виховання,
утвердження
громадянської
свідомості та
активної позиції

Вересень

Молодіжний форум
«Статеве виховання
молоді»
Молодіжна акція
«Молодь майбутнього»

Січень ‒
липень

Збір ініціативної молоді
«Молодь у місті»

Липень

Семінари-тренінги для
молоді «Запобігання
негативних явищ у
молодіжному
середовищі»

Лютий ‒
червень

Патріотичний зліт
«День Героя»

Травень

Липень

Молодіжна акція до
Дня Незалежності

24 серпня
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Київський міський будинок учителя,
охоплено 50 осіб).
Проведено тренінг «Місцеві
ініціативи, участь молоді у розвитку
міста» (25-27 вересня, Національна
академія державного управління при
Президентові України, охоплено 1000
учасників).
Проведено молодіжний форум
«Статеве виховання молоді» (14
лютого, НАУ, охоплено 200 осіб).
Проведено молодіжну акцію «Молодь
майбутнього» (20 серпня, парк
«Інтернаціональний», охоплено 6000
осіб).
Проведено збір ініціативної молоді
«Молодь у місті», спрямований на
залучення молоді до розбудови міста
через реалізацію власних проектів та
розвиток толерантності серед молоді
(04 по 08 липня, охоплено 150 осіб).
Проведено семінар-тренінг
«Запобігання негативних явищ у
молодіжному середовищі» (27-28
лютого, НАУ, НПУ
ім. М. П. Драгоманова, Київський
міський центр «Родинний дім»,
охоплено 500 осіб).
Проведено патріотичний зліт «День
Героя» (29 квітня – 02 травня, парк
культури і відпочинку «Гідропарк»,
острів Долобецький, охоплено 600
осіб).
Проведено молодіжну акцію до Дня
Незалежності України (24 серпня, вул.
Хрещатик, охоплено 2000 осіб).

молоді

Молодіжна акція «День
захисника»

Жовтень

Молодіжний фестиваль
«Гайдамаки»

Березень
‒ грудень

Молодіжна акція
«Живий ланцюг
Соборності»
Молодіжний фестиваль
українських звичаїв
«Андріївські
вечорниці»
Експозиції до
пам’ятних дат в історії
держави

Січень
Грудень

Лютий ‒
грудень

Молодіжна акція «Моя
Україна»

Квітень
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Проведено молодіжну акцію «День
захисника» «Я патріот» спільно з ГО
«Центр патріотичного виховання
дітей та молоді», «Юний
прикордонник» (14 жовтня, окрема
комендатура охорони і забезпечення
державної прикордонної служби
України).
Проведено молодіжний фестиваль
«Гайдамаки» (з 28 жовтня – 25
листопада, Контрактова площа, 400
учасників).
Проведено молодіжну акцію «Живий
ланцюг Соборності» (22 січня,
охоплено 3 тис. осіб).
Проведено Молодіжний фестиваль
українських звичаїв «Андріївські
вечорниці» (09 грудня).
Організовано експозицію до річниці
Столичної української революції 19171920 рр..
«Соборність» (10-14 квітня, охоплено
1000 осіб);
експозицію «Київська Русь» (29
травня – 02 червня, охоплено 410
осіб);
експозицію до 100-річчя Української
революції 1917-1920 років «УНР» (18
– 22 вересня, Національний
університет «Києво-Могилянська
академія», 410 осіб).
Проведено молодіжну акцію «Моя
Україна» (22 жовтня, Колонна зала
КМДА).

2.

3.

Надання
підтримки
інститутам
громадянського
суспільтва, що
працюють з
молоддю

Створення умов
для навчання та
виховання
підлітків у
позаурочний та
позанавчальний
час за місцем
проживання

Проведення
конкурсу з розгляду
програм, проектів,
заходів, розроблених
інститутами
громадянського
суспільства

Організація дозвілля
молоді за місцем
проживання

Засідання конкурсної
комісії з розгляду
програм (проектів,
заходів), розроблених
молодіжними та
дитячими
громадськими
організаціями, для
виконання (реалізації)
яких надається
фінансова підтримка у
2017році
Відкритий захист
поданих на конкурс у
2017 році програм
(проектів, заходів),
розроблених
молодіжними та
дитячими
громадськими
організаціями, для
виконання (реалізації)
яких надається
фінансова підтримка
Інвентаризація
підліткових клубів за
місцем проживання

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Міська
цільова
програма
підтримки
молоді.
2016 ‒ 2018
роки».

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Міська
цільова
програма
підтримки
молоді.
2016 ‒ 2018
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Квітень

Проведено засідання конкурсної
комісії з розгляду програм (проектів,
заходів), розроблених молодіжними та
дитячими громадськими
організаціями, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова
підтримка у 2017 році (25 січня).

Квітеньтравень

Проведено відкритий захист проектів
програм молодіжних та дитячих
громадських організацій, що беруть
участь у Міському конкурсі проектів
програм молодіжних та дитячих
громадських організацій, для
реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2018 році (08-09
листопада).

Січень ‒
грудень

Наказ Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту від 31.10.2017 №1022
«Про внесення змін до наказу
Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту від 29 вересня 2016 року №796
«Про створення робочої групи з
інвентаризації мережі підліткових
клубів за місцем проживання».

роки».
4.

Розвиток
волонтерського
руху

Сприяння розвитку
волонтерства як
форми залучення
молоді до суспільно
значущої діяльності,
способу
неформальної освіти
і вторинної
зайнятості.
Запровадження
сертифіката
«Молодіжний
паспорт» з
інформацією про
досвід та
кваліфікацію
молодої людини

Розвиток
волонтерського руху.
Створення сертифіката
«Молодіжний паспорт»
волонтерів

МКЦП
«Молодь та
спорт столиці.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Міська
цільова
програма
підтримки
молоді.
2016 ‒ 2018
роки».

Березень

Заходи з підготовки волонтерів під час
проведення пісенного конкурсу
«Євробачення 2017»:
- відбір волонтерів (05 квітня,
охоплено 1000 осіб);
- тренінги (19-28 квітня);
- практичний курс «Домедична
підготовка» (24 квітня, спільно з
організацією Червоний хрест,
охоплено 250 осіб);
- посвята у волонтери (25 квітня,
охоплено 250 осіб);
- квест «Києвознавець» (30 квітня, 250
волонтерів на вулицях м. Києва).
В організації заходу До Дня молоді
взяли участь 500 волонтерів та 157
МГО (зафіксовано у «Книгу рекордів
України»).

Відділ з питань звернень громадян, ліцензування та атестації
1

Забезпечення
конституційного
права громадян на
звернення до органів
виконавчої влади та
посадових осіб цих
органів щодо
реалізації або
захисту їх законних
прав та інтересів

Моніторинг організації роботи із
зверненнями громадян
управлінь освіти районних у місті
Києві державних адміністрацій

Аналіз заяв та звернень громадян
за 2016 рік
Узагальнений аналіз звернень
громадян, які телефонують на
«гарячу лінію» інспекції
Аналіз звернень громадян за І
квартал 2017 року
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Закон України
«Про звернення
громадян»

Згідно з
графіком

Січень

Проведено моніторинг
організації роботи із
зверненнями громадян
управлінь освіти
районних у місті Києві
державних
адміністрацій
Проведено

Щомісяця

Узагальнено

23 квітня

Проведено

2

Здійснення
контролю за
діяльністю
навчальних закладів
щодо дотримання
чинного
законодавства у
сфері освіти

Аналіз звернень громадян за І
півріччя 2017 року
Аналіз звернень та заяв громадян
за 9 місяців 2017 року
Надавати методичні рекомендації
щодо організації роботи із
зверненнями громадян
Підготувати аналітичні матеріали
та статистичну звітність щодо
стану роботи із зверненнями
громадян за 2017 рік
Звіт КМДА про проведену роботу
із засобами масової інформації
Контроль за проведенням
атестаційної експертизи
навчальних закладів

Закони України
«Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»,
Підготовка атестаційних висновків Положення про
загальноосвітній
за результатами
навчальний
атестаційної експертизи
заклад,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України від
27.08.2010
№ 778, Порядку
державної
атестації
дошкільних,
загальноосвітніх
, позашкільних
навчальних
закладів,
затвердженого
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30 червня

Проведено

25 вересня

Проведено

Протягом
року

Надано методичні
рекомендації

31 грудня

Підготовлено

Щоквартально
Лютий ‒
грудень
(згідно з
графіком)
Відповідно
до
визначених
термінів

Підготовлено
Відповідно до плану
проведено державну
атестацію навчальних
закладів
Підготовлено

3

Забезпечення
реалізації державної
політики у сфері
ліцензування
освітньої діяльності
закладів освіти

Прийом від уповноважених
представників дозвільного
центру документів на здійснення
ліцензування
освітньої діяльності

Здійснення організаційних заходів
щодо отримання
закладами освіти ліцензії на право
провадження освітньої діяльності

Контроль за додержанням
ліцензіатами ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності
в установленому законодавством
порядку
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наказом МОНУ
від 30.01.2015
№ 67
Закон України
«Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності»,
Розпорядження
КМДА від
09.06.2016
№ 406 «Про
ліцензування
освітньої
діяльності у
сферах загальної
середньої та
дошкільної
освіти у місті
Києві»
Закон України
«Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності»,
Розпорядження
КМДА від
09.06.2016
№ 406 «Про
ліцензування
освітньої
діяльності у

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Прийнято та
опрацьовано 65 заяв
щодо отримання ліцензії
на право провадження
освітньої діяльності у
сферах загальної
середньої та дошкільної
освіти в м. Києві
Здійснено організаційні
заходи щодо отримання
30 закладами ліцензії на
право провадження
освітньої діяльності;
переоформлення
ліцензій ‒ 2;
анулювання ‒ 0;
відмовлено у видачі
ліцензій ‒ 5;
залишено без розгляду ‒
3.
Мораторій на
проведення державного
контролю (Закон
України «Про тимчасові
особливості здійснення
заходів державного
нагляду (контролю) у
сфері господарської
діяльності», ухв. ВР
03.11.2016 № 1728-VІІІ)

Звіт щодо видачі документів
дозвільного характеру
Звіт щодо видачі документів
дозвільного характеру за
підсумками 2017 року

сферах загальної
середньої та
дошкільної
освіти в місті
Києві».
Закон України
«Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності»

Щоквартал Підготовлено
у
До 30 січня Підготовлено

Звіт про роботу відділу за 2017рік

25 грудня

Підготовлено

План роботи відділу на 2018 рік

25 грудня

Підготовлено

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
1

Бухгалтерський
облік та звітність
Департаменту освіти
і науки, молоді та
спорту

2

Забезпечення
поточного
бухгалтерського
обліку фінансовогосподарської
діяльності

Контроль за
- Закон України
забезпеченням організації «Про бухгалтерський облік та
бухгалтерського обліку
фінансову звітність в Україні» від 16
фінансово-господарської
липня 1999 року № 996- X1V;
діяльності Департаменту і - Бюджетний кодекс України від 08
липня 2010 року № 2456- VI;
своєчасного складання
бюджетної фінансової
- Типове положення про бухгалтерську
звітності Департаменту
службу бюджетної установи,
освіти і науки, молоді та
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України (далі за текстом –
спорту
КМУ) від 26 січня 2011року
№ 59 (із змінами), та інших
законодавчих актів.
Формування річного
- Закон України «Про здійснення
плану закупівель
державних закупівель» зі змінами від
відповідно до
10.04.2014 № 1197-VII;
затверджених бюджетним - Закон України «Про гуманітарну
кошторисом програм та
допомогу» зі змінами від 22.10.1999
заходів у межах
№ 1192- XIV;
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На початку
бюджетного року

Виконано

Департаменту освіти
і науки, молоді та
спорту

функціональної та
економічної класифікації
видатків, за якими не
передбачено проведення
тендерних процедур
Опрацювання первинних
документів:
здійснення обліку та
контролю розрахунків за
бюджетними та
фінансовими
зобов’язаннями з
підприємствами,
організаціями та
установами відповідно до
укладених договорів у
межах кодів
функціональної та
економічної класифікації
видатків, затверджених
кошторисом на
бюджетний рік
Забезпечення
відображення операцій за
розрахунками з
дебіторами та
кредиторами (розрахунків
з різними підприємствами,
установами та
організаціями, які є
кредиторами або
дебіторами Департаменту)
в розрізі кодів
функціональних та
економічних класифікації
видатків та

- Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від
15.09.2014 № 1106 «Про затвердження
форм документів у сфері державних
закупівель»;
- Постанова КМУ від 23.04.2014 № 117 Щоденно
«Про здійснення попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти» зі
змінами;
- Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65
«Про економію державних коштів та
недопущення втрат бюджету» зі
змінами;
- Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332
«Про граничні суми витрат на
придбання автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, мобільних
телефонів, комп’ютерів державними
органами, а також установами та
організаціями, які утримуються за
рахунок державного і місцевих
бюджетів» зі змінами;
Щоденно
- Рішення Київської міської ради (далі
за текстом – КМР) від 23.07.2015
№ 764/1628 «Про затвердження
впровадження та експлуатацію в місті
Києві пілотного проекту «Система
електронних закупівель»;
- Наказ Міністерства фінансів України
(далі за текстом – МФУ) від 12.10.2012
№ 1202 «Про затвердження
національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному
секторі» (121 «Основні засоби», 122
«Нематеріальні активи», 123 «Запаси» зі
125

Виконано

Виконано

кореспонденції рахунків
бухгалтерського обліку з
відображення
господарських операцій у
накопичувальних
відомостях.
Формування загальної
суми оборотів та в розрізі
рахунків бухгалтерського
обліку за меморіальними
ордерами для занесення
їх до книги «Журналголовна»
Розрахунок касових та
фактичних видатків,
надходження та залишку
коштів на спеціальних
рахунках у розрізі кодів
функціональної та
економічної класифікації
видатків для подальшого
їх занесення до Звіту про
надходження і
використання коштів,
отриманих за іншими
джерелами власних
надходжень (форма № 42м) та Звіту про
надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги (форма № 4-1м)
Забезпечення дотримання
штатної, фінансової і
касової дисципліни,
правильність

змінами;
- Наказ МФУ від 23.01.2015 № 11 «Про
затвердження Методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку
для суб’єктів державного сектору»
(«Основні засоби», «Нематеріальні
активи», «Запаси» «Облікова політика» Щомісяця
зі змінами;
- Наказ МФУ від 26.06.2013 № 611
«Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних
установ» зі змінами;
- Наказ МФУ від 12.03.2012 № 333
«Про затвердження Інструкції щодо
Протягом року
застосування економічної класифікації
видатків бюджету та Інструкції щодо
застосування класифікації кредитування
бюджету» зі змінами;
- Наказ МФУ від 02.04.2014 № 372
«Про затвердження Порядку
бухгалтерського обліку окремих активів
та зобов’язань бюджетних установ та
внесення змін до деяких нормативноправових актів з бухгалтерського обліку
бюджетних установ» зі змінами;
- Наказ МФУ від 02.09.2014 № 879
«Про затвердження Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань»
зі змінами;
- Наказ МФУ України від 17.06.2015
№ 572 «Про затвердження типових
форм для відображення бюджетними
установами результатів інвентаризації»; Щоденно
- Наказ Державного казначейства
України (далі за текстом – ДКУ) від
27.07.2000 № 68 «Про затвердження
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встановлення посадових
окладів, витрачання фонду
заробітної плати
Здійснення нарахування
заробітної плати
працівникам, контроль та
аналіз за витрачанням
фонду оплати праці
Забезпечення своєчасного,
правильного і законного
оформлення первинних
документів для
нарахування заробітної
плати працівникам
Ведення особових
рахунків працівників
Забезпечення повноти і
своєчасності нарахувань,
утримань і перерахування
платежів до місцевого
бюджету, зборів на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування

Інструкції про форми меморіальних
ордерів бюджетних установ та порядок
їх складання»;
- Наказ ДКУ від 06.10.2000 № 100 «Про Щоденно
затвердження форм карток і книг
аналітичного обліку бюджетних установ
та порядку їх складання»;
- Наказ ДКУ та ДКСУ від 02.12.1997
№ 125/70 «Про затвердження типових
Щоденно
форм з обліку та списання основних
засобів, що належать установам і
організаціям, які утримуються за
рахунок державного або місцевих
бюджетів, та Інструкції з їх складання»;
- Розпорядження Київської міської
Щоденно
державної адміністрації (далі за текстом
– КМДА) від 19.02.2003 № 237 «Про
деякі питання діяльності підприємств,
установ та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної
громади міста Києва» (із змінами та
доповненнями);
- Рішення КМР від 19.07.2005
№ 816/3391 «Про затвердження
Порядку списання основних засобів з
балансів підприємств, установ та
організацій комунальної власності
територіальної громади міста Києва» (із
змінами та доповненнями);
- Постанова Національного банку
України (далі за текстом – НБУ) від
15.12.2004 № 637 «Про затвердження
Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в
Україні» зі змінами;
- Постанова КМУ від 28.02.2002
127

Виконано

Виконано

Виконано
Виконано

№ 228 «Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ»;
- Наказ МФУ від 23.08.2012 № 938
«Про затвердження Порядку
казначейського обслуговування
місцевих бюджетів» зі змінами;
- Закон України «Про оплату праці» зі
змінами від 24.03.1995 № 108/95-ВР;
- Закон України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» зі
Здійснення контролю
Щоденно
правильності оформлення змінами від 08.07.2010 № 2464-VI;
- Закон України «Про відпустки» зі
листків про тимчасову
непрацездатність та інших змінами від 15.11.1996 № 505/96-ВР;
- Податковий кодекс України зі змінами
документів, що
від 02.12.2010 № 2755-VI;
підтверджують право на
відсутність працівника на - Закон України «Про індексацію
грошових доходів населення» зі
роботі, та їх лічильна
змінами від 03.07.1991 № 1282-ХІІ;
обробка
- Закон України «Про Державну
Здійснення прийому,
Щомісяця
службу»
зі
змінами
від
16.12.1993
аналізу і контролю табелів
обліку робочого часу та їх № 3723-ХІІ;
- Постанова КМУ «Про затвердження
лічильна обробка
Організація розрахунків із Порядку обчислення середньої
заробітної плати» зі змінами від
заробітної плати
08.02.1995 № 100;
працівників через
- Постанова КМУ «Про оплату
уповноважені установи
працівників на основі ЄТС розрядів і
банків
Виконання розрахунків із коефіцієнтів з оплати праці працівників Щомісяця
установ, закладів та організацій
працівниками та
окремих галузей бюджетної сфери» зі
складання розрахунковозмінами від 30.08.2002 № 1298;
платіжних документів
- Постанова КМУ «Про упорядкування
Забезпечення згідно з
структури та умов оплати праці
запитами видачі довідок
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про заробітну плату
працівникам
Забезпечення нарахування
індексації грошових
доходів працівникам
Забезпечення формування
«Зведення розрахункових
відомостей із заробітної
плати та стипендій»
(форма № 405 (бюджет)
Меморіальний ордер № 5
у розрізі кодів
функціональної
класифікації видатків.
Формування загальної
суми оборотів та в розрізі
рахунків бухгалтерського
обліку за меморіальним
ордером для занесення їх
до книги «Журналголовна».
Оформлення та своєчасне
надання необхідних
документів для
безперебійної роботи за
допомогою системи
дистанційного
обслуговування «Клієнт
КазначействоКазначейство»,
перенесення, підписання
та виконання платіжних
документів за допомогою
електронних цифрових
підписів.

працівників апарату органів виконавчої
влади» зі змінами від 09.03.2006 № 268;
- Постанова КМУ «Про обчислення
Щомісяця
середньої з/п для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням» зі змінами
Щомісяця
від 26.09.2001 № 1266;
- Постанова КМУ «Про Порядок
виплати компенсації підприємствам,
установам у межах середнього
заробітку працівників, призваних на
військову службу за призовом під час
мобілізації» зі змінами від 04.03.2015
№ 105;
- Наказ Державного комітету
статистики України «Про затвердження
інструкції зі статистики заробітної
плати» від 13.01.2004 № 5;
- Наказ МФУ від 13.03.1998 №59 «Про
затвердження Інструкції про службові
відрядження в межах України та за
кордон»
Щоденно
- Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98
«Про суми та склад витрат на
відрядження державних службовців, а
також інших осіб, що направляються у
відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які
повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних
коштів;
- Наказ МФУ від 28.09.2015 № 841
«Про затвердження форми Звіту про
використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт, та Порядку
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Реєстрація бюджетних
зобов’язань та бюджетних
фінансових зобов’язань
розпорядників бюджетних
коштів у Головному
управлінні державної
казначейської служби
України в місті Києві у
встановлений термін, за
встановленою формою
згідно з додатками на
паперових та електронних
носіях, засвідчених у
встановленому порядку.
Отримання виписок по
рахунках, відкритих на
ім’я Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту в
органі Держаної
казначейської служби
України в місті Києві.
Здійснення звіряння
загальної суми
заборгованості
(фінансових зобов’язань)
та окремо за кожним
кредитором та дебітором у
розрізі кодів
функціональної та
економічної класифікації
видатків із
зареєстрованими в органі
казначейського
обслуговування
фінансовими
зобов’язаннями та

Щоденно
його складання»;
- Закон України від 22.05.2003 № 852
«Про електронний цифровий підпис»;
- Закон України від 01.06.2010 № 2297VI «Про захист персональних даних»;
- Наказ МФУ від 02.02.2012 № 309
«Про затвердження Порядку реєстрації
та обліку бюджетних зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів та
одержувачів бюджетних коштів в
органах Державної казначейської
служби України»;
Наказ МФУ від 22.06.2012 № 758 «Про
затвердження Порядку відкриття та
закриття рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України»

Виконано

Щомісяця

Виконано
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формування місячної
звітності ‒ Звітів про
заборгованість за
бюджетними коштами за
загальним та спеціальним
фондами (форма № 7)
Внесення та отримання
готівки відповідно до
оформлених заяв по
рахунках Департаменту,
відкритих в установі
банку «Приватбанк».
Документальне
оформлення щодо
відкриття та закриття
рахунків у Головному
управлінні Державної
казначейської служби
України d місті Києві,
формування, звіряння та
подання переліку
рахунків, відкритих на
ім’я Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту.
Оформлення
реєстраційної картки
розпорядника бюджетних
коштів.
Формування картки зі
зразками підписів та
відбитком печатки.
Ведення касових
операцій:
- оформлення
прибуткових та
видаткових ордерів;
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Щоденно,
формування
оборотів
щомісячно
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- ведення касової книги
(форма № КО-4);
- ведення журналу
реєстрації прибуткових та
видаткових ордерів
(форма № КО-3);
- відображення операцій у
національній валюті в
«Накопичувальній
відомості за касовими
операціями» (форма №
380 (бюджет)
Меморіальний ордер № 1;
- складання актів про
результати інвентаризації
наявних коштів.
Формування звітів про
використання коштів,
виданих на відрядження
або під звіт відповідно до
Наказів про відрядження
та підтвердними
документами, що
засвідчують вартість
понесених у зв’язку з
відрядженням витрат:
- здійснення реєстрації
авансових звітів у книзі
реєстрації авансових
звітів;
- забезпечення подання на
реєстрацію в органах
казначейського
обслуговування
бюджетних та фінансових
зобов’язань;

Щоденно,
формування
оборотів
щомісячно
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- подання заявки на
видачу готівки або
перерахування коштів на
вкладні рахунки;
- відображення операції
по підзвітних особах у
«Накопичувальній
відомості за розрахунками
з підзвітними особами»
(форма № 386 (бюджет)
Меморіальний ордер № 8.
Формування розподілів
виділених бюджетних
асигнувань з особових
рахунків на реєстраційні
рахунки підвідомчих
установ при надходженні
фінансування в розрізі
економічної класифікації
видатків
Здійснення контролю за
своєчасним, правильним і
законним оформленням
первинних документів,
усіх господарських
операцій
Опрацювання банківських
виписок по рахунках
Департаменту про
здійснення фінансових
операцій в органах
казначейського
обслуговування:
відображення в обліку
операцій з надходження
на рахунок установи
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асигнувань та здійснення
касових видатків
загального та
спеціального фондів
- вибірка з надходження та
витрачання коштів з
реєстраційних (особових)
рахунків в органах
Державного казначейства
України, відображення
кореспонденції рахунків
бухгалтерського обліку за
розрахунками із
зобов’язань, пов’язаних
безпосередньо з
діяльністю установи;
- відображення операцій
в «Накопичувальній
відомості руху грошових
коштів загального фонду в
органах Державного
казначейства України
(установах банків)»
(форма № 381 (бюджет)
Меморіальний ордер № 2
в розрізі кодів
функціональної
класифікації видатків,
реєстраційних та особових
рахунків;
- відображення операцій
в «Накопичувальній
відомості руху грошових
коштів спеціального
фонду в органах
Державного казначейства
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України (установах
банків)» (форма № 381
(бюджет) Меморіальний
ордер № 3 в розрізі кодів
функціональної
класифікації видатків,
реєстраційних та особових
рахунків
Формування загальної
суми оборотів та в розрізі
рахунків бухгалтерського
обліку за меморіальними
ордерами для занесення їх
до книги «Журналголовна»
Забезпечення
відображення касових
операцій у «Картці
аналітичного обліку
касових видатків» у
розрізі кодів
функціональної
класифікації видатків
Забезпечення
відображення фактичних
операцій у «Картці
аналітичного обліку
фактичних видатків» у
розрізі кодів
функціональної
класифікації видатків
Забезпечення формування
Звіту про надходження та
використання коштів
загального фонду (форма
№ 2м, № 2д) у розрізі
135

Щомісяця

Виконано

Щоденно

Виконано

Щомісяця

Виконано

Щомісяця

Виконано

кодів функціональної та
економічної класифікації
видатків місцевого та
державного бюджетів
Здійснення реєстрації всіх
меморіальних ордерів
установи за рахунками та
субрахунками
бухгалтерського обліку та
формування залишків у
книзі «Журнал-головна»
Здійснення обліку та
своєчасного відображення
надходження, вибуття,
ліквідації та переміщення
основних засобів, інших
необоротних матеріальних
активів, нематеріальних
активів, товароматеріальних цінностей,
бланків суворої звітності
та активів на
відповідальному
зберіганні:
Забезпечення
відображення операцій за
рахунками обліку в:
- «Накопичувальній
відомості про вибуття та
переміщення необоротних
активів» (форма № 438
(бюджет) Меморіальний
ордер № 9;
- «Накопичувальній
відомості про вибуття та
переміщення малоцінних
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та швидкозношуваних
предметів» (форма № 439
(бюджет) Меморіальний
ордер № 10;
- «Накопичувальній
відомості витрачання
матеріалів» (форма № 396
(бюджет) Меморіальний
ордер № 13;
- «Накопичувальній
відомості позабалансового
обліку» (форма № 396
(бюджет) Меморіальний
ордер № 16
Формування загальної
суми оборотів та в розрізі
рахунків бухгалтерського
обліку за меморіальними
ордерами для занесення
їх до книги «Журналголовна»
Формування обігових
відомостей щодо руху
основних засобів, інших
необоротних матеріальних
активів, нематеріальних
активів, товароматеріальних цінностей,
бланків суворої звітності
та активів на
відповідальному
зберіганні та забезпечення
формування залишків по
рахунках
Забезпечення відкриття
інвентарних карток
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форми:
- № ОЗ-6 «Інвентарна
картка обліку основних
засобів у бюджетних
установах» на кожний
новий об’єкт, що
надійшов до установи;
- № ОЗ-9 (бюджет)
«Інвентарна картка
групового обліку
основних засобів у
бюджетних установах» на
кожну нову групу інших
необоротних матеріальних
активів, що надійшли до
установи
Здійснення реєстрації всіх
інвентарних карток у
журналі форми № ОЗ-10
(бюджет) «Опис
інвентарних карток з
обліку основних засобів»
Здійснення нарахування
амортизації (зносу) на
основні засоби відповідно
до строку їх корисного
використання
(експлуатації) та
формування «Відомості
нарахування зносу на
основні засоби» (форма
№ ОЗ-12)
Здійснення нарахування
амортизації (зносу) на
інші необоротні
матеріальні активи в
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розмірі 50% їх вартості
при введенні їх в
експлуатацію та другу
частину ‒ 50% їх вартості
при списанні
Забезпечення проведення
інвентаризації активів і
зобов’язань та
формування відображення
бюджетними установами
результатів інвентаризації
за типовими формами
Забезпечення приведення
у відповідність за
результатами
інвентаризації даних
бухгалтерського обліку до
фактичної наявності
активів і зобов’язань;
здійснення переоцінки
об’єктів основних засобів,
якщо залишкова вартість
цього об’єкта суттєво
відрізняється від його
справедливої вартості, на
річну дату балансу;
нарахування ліквідаційної
вартості на повністю
зношені основні засоби
Забезпечення видачі
довіреностей та реєстрації
їх у «Журналі реєстрації
довіреностей»
Забезпечення дотримання
усіх вимог списання
основних засобів із
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Забезпечення
складання
бюджетної
фінансової звітності
Департаменту освіти
і науки, молоді та
спорту до Головного
управління
державної
казначейської
служби України
у м. Києві,
Департаменту
фінансів Київської
міської державної
адміністрації та
Департаменту
комунальної
власності м. Києва

відображенням в обліку
матеріалів, отриманих у
результаті їх списання
Баланс (форма № 1) ‒
Додаток 1
Пояснювальна записка –
Додаток 14

Відповідно до:
- статті 58, пункту 14, розділу VІ
«Прикінцеві та перехідні положення
Бюджетного кодексу України»;
- частини другої статті 6 Закону України
«Про бухгалтерський облік та
Звіт про результати
фінансову звітність в Україні»;
фінансової діяльності
(форма № 9м) – Додаток 2 - Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою Кабінету
Звіт про рух грошових
Міністрів України від 28.02.2000 № 419;
коштів – Додаток 3
Порядку складання фінансової та
Довідка про
бюджетної звітності розпорядниками та
підтвердження залишків
одержувачами бюджетних коштів,
коштів загального та
затвердженим наказом Міністерства
спеціального фондів
фінансів
України від 24.01.2012 № 44 із
державного або місцевих
змінами;
бюджетів на
- Розпорядження Київської міської
реєстраційних
державної адміністрації від 19.02.2003
(спеціальних
№
237 «Про деякі питання діяльності
реєстраційних) рахунках
підприємств,
установ та організацій, що
Департаменту ‒ Додаток
належать до комунальної власності
20.
територіальної громади міста Києва» (із
Довідка про
змінами та доповненнями);
підтвердження залишків
Наказу Департаменту комунальної
коштів на інших рахунках
власності м. Києва виконавчого органу
клієнтів Державної
Київської
міської ради (Київської
казначейської служби
міської державної адміністрації) від
України – Додаток 21
05.04.2013 № 144 «Про порядок
Реєстр залишків коштів
подання фінансової звітності
загального та
підприємствами, організаціями,
спеціального фондів
установами, що належать до
державного (місцевого)
бюджету на реєстраційних комунальної власності м. Києва».
(спеціальних
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реєстраційних), інших
рахунках, відкритих в
органах Державної
казначейської служби
України, та поточних
рахунках, відкритих в
установах банків –
Додаток 22.
Довідка про направлення
асигнувань
розпорядникам
бюджетних коштів, які
належать до сфери
управління інших
головних розпорядників
бюджетних коштів –
Додаток 31.
Звіт про надходження та
використання коштів
загального фонду (форма
№ 2м, № 2д) – Додаток 4.
Звіт про надходження та
використання коштів,
отриманих як плата за
послуги (форма № 4-1м) –
Додаток 5.
Звіт про надходження і
використання коштів,
отриманих за іншими
джерелами власних
надходжень (форма № 42м) – Додаток 6.
Звіт про надходження та
використання інших
надходжень спеціального
фонду (форма № 4-3м) –
141

Щокварталу,
за рік

Виконано

Щомісяця,
щокварталу,
за рік

Виконано

Щомісяця,
щокварталу,
за рік

Виконано

Щомісяця,
щокварталу,
за рік

Виконано

Щомісяця,
щокварталу,
за рік

Виконано

Додаток 7.
Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами за
загальним фондом (форма
№ 7м) – Додаток 10.
Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами за
спеціальним фондом
(форма № 7м) – Додаток
10, із додатками
детального пояснення
дебіторської та
кредиторської
заборгованості ‒ причин
виникнення, призначення
платежу, назви
організації, з якою не
закінчено розрахунки.
Звіт про рух необоротних
активів (форма № 5) –
Додаток 15.
Звіт про рух матеріалів і
продуктів харчування
(форма № 6) – Додаток 16.
Звіт про недостачі та
крадіжки грошових
коштів і матеріальних
цінностей (форма № 15) –
Додаток 17.
Довідка про матеріальні
цінності, які передані на
відповідальне зберігання ‒
Додаток 19.
Довідка про дебіторську
та кредиторську
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заборгованість за
операціями, які не
відображаються у формі
№ 7м «Звіт про
заборгованість за
бюджетними коштами» ‒
Додаток 18.
Довідка про причини
виникнення простроченої
дебіторської
заборгованості загального
фонду та вжиті заходи
щодо її стягнення –
Додаток 28.
Довідка про причини
виникнення простроченої
кредиторської
заборгованості загального
фонду – Додаток 29.
Довідка про спрямування
власних надходжень, які
перевищують відповідні
витрати, затверджені
законом про Державний
бюджет України (рішення
про місцевий бюджет) –
Додаток 30.
Довідка про дебіторську
заборгованість за
видатками по загальному
фонду – Додаток 33.
Довідка про дебіторську
заборгованість за
видатками по
спеціальному фонду–
Додаток 33.
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Додаткова звітність
по Департаменту
освіти і науки,
молоді та спорту

Складання звіту до
Департаменту
комунальної власності
м. Києва щодо обліку
необоротних активів
«Інформація про наявність
і рух основних засобів»
(форма 5-ІІ) та додатку
про детальне пояснення
руху необоротних активів
за звітний період
Складання статистичної
звітності до Департаменту
комунальної власності
м. Києва щодо наявності
нежилого фонду на
балансі Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту та здачі в оренду:
- «Звіт щодо використання
комунального майна»
(форма1-НФ (нежилий
фонд);
- Зведені показники
надходжень від оренди та
перерахування її частини
до бюджету за звітний
період (форма 1);
- Довідка щодо орендарів
майна комунальної
власності територіальної
громади м. Києва за
звітний період (форма 2).
Складання до
Департаменту
комунальної власності

- Розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 19.02.2003
№ 237 «Про деякі питання діяльності
підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва» (із
змінами та доповненнями);
- Наказ Департаменту комунальної
власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
05.04.2013 № 144 «Про порядок
подання фінансової звітності
підприємствами, організаціями,
установами, що належать до
комунальної власності м. Києва»;
- Рішення Київської міської ради від
01.10.2007 № 398/3232 «Про
затвердження Порядку розподілу
прибутку підприємствами, установами
та організаціями, що належать до
комунальної власності територіальної
громади міста Києва, та державними
підприємствами, що перебувають у
сфері управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)» (із
змінами та доповненнями);
- Рішення Київської міської ради від
19.07.2005 № 816/3391 «Про
затвердження Порядку списання
основних засобів з балансів
підприємств, установ та організацій
комунальної власності територіальної
громади міста Києва» (із змінами та
доповненнями).
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м. Києва звіту за
результатами щорічної
інвентаризації
необоротних активів та
детальне пояснення змін,
що відбулися за звітний
рік
Складання до Головного
управління статистики в
м. Києві звіту «Державне
статистичне
спостереження»:
«Капітальні інвестиції»
(форма № 2 – інвестиції
(квартальна, річна)
Складання до Головного
управління статистики в
м. Києві форми
державного статистичного
спостереження №1-ПВ
( місячна, квартальна)
«Звіт з праці»
Складання до
Департаменту фінансів
«Звіту про виконання
плану по штатах і
контингентах органів
державного управління,
судів і прокуратури»
(форма №3-1)
Складання до фіскальних
органів «Звіту про суми
нарахованої з/п
застрахованих осіб та
суми нарахованого
єдиного внеску на

- Закон України «Про державну
Щокварталу,
статистику»;
за рік
- Наказ Держстату України від
05.08.2014 № 225 «Про затвердження
форм державних статистичних
спостережень зі статистики капітальних
інвестицій, будівництва та
інвестиційних проектів»
Наказ Держстату України від 07.08.2013 Щомісяця,
№ 239 та від 05.08.2014 № 224
щокварталу

Наказ МФУ від 14.04.15 № 435 «Про
затвердження Порядку формування та
подання страхувальниками звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування»
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загальнообов’язкове
державне
соцстрахування» (форма
№Д 4)
Складання до фіскальних
органів Податкового
розрахунку сум доходу,
нарахованого
(сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку
(форма № 1ДФ)

Складання звіту за
формою Ф4-ФСС з ТВП
Складання звіту про
фактичні витрати на
виплату компенсації
середнього заробітку
працівникам, призваним
на строкову військову
службу, військову службу
за призовом під час
мобілізації, на особливий
період
Складання заявирозрахунку в ФСС з ТВП

Складання «Звіту про
зайнятість і
працевлаштування

Наказ МФУ від 13.01.15 № 4 «Про
затвердження форми Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і
сум утриманого з них податку (форма
№ 1ДФ) та Порядку заповнення та
подання податковими агентами
Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум утриманого з них
податку»

Щокварталу

Виконано

Щокварталу

Виконано

Щомісяця

Виконано

Постанова КМУ «Про Порядок виплати Щомісяця
компенсації підприємствам, установам у
межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації»
зі змінами від 04.03.15 № 105
Постанова правління ФСС з ТВП від
За рік
22.12.2010 № 26 «Про затвердження
Порядку фінансування страхувальників

Виконано

Постанова правління ФСС З ТВП від
18.01.11 № 4 «Про затвердження
Порядку формування та подання
страхувальниками звітності по коштах
загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням»
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Виконано

інвалідів» (форма № 10-ПІ для надання застрахованим особам
(річна)
матеріального забезпечення за рахунок
коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності»
Забезпечення
Закон України від 11.02.2015 № 183оприлюднення інформації VIII «Про відкритість використання
про використання
публічних коштів»
публічних коштів на
Єдиному веб-порталі
використання публічних
коштів, який є офіційним
державним
інформаційним ресурсом
у мережі Інтернет (http:edata.gov.ua):
обсяги бюджетних Наказ МПСПУ від 10.02.07 № 42 «Про
затвердження форми звітності № 10-ПІ
призначень та/або
бюджетних асигнувань на (річна) «Звіт про зайнятість і
працевлаштування інвалідів»
відповідний бюджетний
період ‒ усього та в
розрізі бюджетних
програм;
обсяги проведених
видатків бюджету та
наданих кредитів з
бюджету за звітний період
‒ усього та в розрізі
бюджетних програм
за загальним фондом:
Звіт про надходження та
використання коштів
загального фонду (форма
№ 2м, № 2д);
за спеціальним фондом:
Звіт про надходження та
використання коштів,
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отриманих як плата за
послуги (форма № 4-1м);
Звіт про надходження і
використання коштів,
отриманих за іншими
джерелами власних
надходжень (форма № 42м);
Звіт про надходження та
використання інших
надходжень спеціального
фонду (форма № 4-3м).
- інформація про
укладені за звітний період
договори (предмет
договору, виконавець
(найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи,
місцезнаходження),
вартість договору, ціна за
одиницю (за наявності),
кількість закупленого
товару, робіт та/або
послуг, проведена
процедура закупівлі або
обґрунтування її
відсутності з посиланням
на закон, обсяг платежів
за договором у звітному
періоді, строк дії
договору) та ????
- інформація про стан
виконання договорів,
укладених у попередні
звітні періоди, з усіма
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5

Забезпечення
складання зведеної
фінансової та
бюджетної звітності
по Департаменту
освіти і науки,
молоді та спорту та
підпорядкованих
закладах освіти
комунальної
власності
територіальної
громади м. Києва та
професійнотехнічних
навчальних закладах
м. Києва відповідно
до мережі (Додаток
1) до Головного
управління
державної
казначейської
служби України в
м. Києві,
Міністерства освіти і

додатками, які є їх
невід’ємною частиною, ін.
- кількість службових
відряджень із зазначенням
кількості закордонних
відряджень; загальний
обсяг витрат на службові
відрядження із
зазначенням обсягу витрат
на закордонні
відрядження.
Баланс (форма № 1) ‒
Додаток 1.
Пояснювальна записка –
Додаток 14
(детальне пояснення до
звітності).
Звіт про результати
фінансової діяльності
(форма № 9м) – Додаток
2.
Звіт про рух грошових
коштів – Додаток 3.
Звіт про надходження та
використання коштів
загального фонду (форма
№ 2м, № 2д) – Додаток 4
зведені.
Баланс (форма № 1) ‒
Додаток 1.
Пояснювальна записка –
Додаток 14
(детальне пояснення до
звітності).
Звіт про результати
фінансової діяльності

Відповідно до:
- статті 58, пункту 14, розділу VІ
«Прикінцеві та перехідні положення
Бюджетного кодексу України»;
- частини другої статті 6 Закону України
«Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні»;
- Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 № 419;
- Порядку складання фінансової та
бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів,
затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 24.01.2012 № 44 із
змінами
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науки України та
Департаменту
фінансів Київської
міської державної
адміністрації

(форма № 9м) – Додаток 2
Звіт про рух грошових
коштів – Додаток 3.
Звіт про надходження та
використання коштів
загального фонду (форма
№ 2м, № 2д) – Додаток 4.
Звіт про рух необоротних
активів
(форма № 5) – Додаток 15.
Звіт про рух матеріалів і
продуктів харчування
(форма № 6) – Додаток 16.
Звіт про недостачі та
крадіжки грошових
коштів і матеріальних
цінностей
(форма № 15) – Додаток
17
Довідка про дебіторську
та кредиторську
заборгованість за
операціями, які не
відображаються у формі
№ 7м «Звіт про
заборгованість за
бюджетними коштами»
‒ Додаток 18.
Реєстр залишків коштів
загального та
спеціального фондів
державного (місцевого)
бюджету на реєстраційних
(спеціальних
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реєстраційних) та
поточних рахунках
розпорядників бюджетних
коштів, що належать до
сфери управління
розпорядників бюджетних
коштів вищого рівня в
розрізі підпорядкованих
установ – Додаток 23.
Довідка про причини
виникнення простроченої
дебіторської
заборгованості загального
фонду та вжиті заходи
щодо її стягнення –
Додаток 28.
Довідка про причини
виникнення простроченої
кредиторської
заборгованості загального
фонду – Додаток 29.
Довідка про спрямування
власних надходжень, які
перевищують відповідні
витрати, затверджені
законом про Державний
бюджет України (рішення
про місцевий бюджет) –
Додаток 30.
Довідка про дебіторську
заборгованість за
видатками – Додаток 33.
Довідка про дебіторську
заборгованість за
видатками – Додаток 33.
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Управління економіки та фінансів
Сектор тендерних процедур
1

2

Забезпечення
підручниками та
навчальнометодичними
комплексами
Забезпечення
високоякісної
загальноосвітньої
профільної та
професійної
підготовки учнів

Організувати доставку
підручників у навчальні
заклади комунальної
форми власності

Тендерні процедури
проведено в межах
затвердження бюджету в
галузі «Освіта» на 2017 рік

Вирішити питання щодо
забезпечення
електронною книгою
учнів 5-х класів

Тендерні процедури
проведено в межах
затвердження бюджету в
галузі «Освіта» на 2017 рік

МКЦП
«Освіта Києва.
2016 ‒ 2018
роки».
Підпрограма
«Методична,
технічна
підтримка
закладів освіти».

Організовано доставку
підручників у навчальні заклади
комунальної форми власності
Вирішено і питання щодо
забезпечення електронною
книгою учнів 5-х класів та
проведено торги.

Відділ фінансів установ освіти. Планово-економічний відділ.
Сектор фінансування спорту та молодіжної політики
1

Аналіз фінансування
галузі «Освіта» у
розрізі підпрограм

Підпрограми Міської
комплексної цільової
програми «Освіта Києва.
2016 ‒ 2018 роки»

Міська комплексна цільова
програма «Освіта Києва. 2016
‒ 2018 роки»

Щокварталу

Здійснено фінансування у межах
кошторисних призначень

2

Аналіз показників
виконання у розрізі
підпрограм

Підпрограми Міської
комплексної цільової
програми «Освіта Києва.
2016 ‒ 2018 роки»

Міська комплексна цільова
програма «Освіта Києва. 2016
‒ 2018 роки»

Щокварталу

Здійснено фінансування у межах
кошторисних призначень

3

Фінансовоекономічне
забезпечення.
Складання

Складання та аналіз
планів по мережі, штатах
та контингентах установ,
що фінансуються з

Доручення Департаменту
фінансів КМДА від 02.04.2014
№ 054-4-2-07/1192

Січень,
щороку

Виконано
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фінансовоекономічної
документації на
2017 рік

міського бюджету
(планові показники,
фактичні показники)
Складання бюджету в
розрізі кодів
функціональної та
економічної класифікації
видатків на 2017 рік
закладів міського
підпорядкування
Формування та складання
помісячного розпису
видатків на рік по
закладах міського
підпорядкування та в
розрізі функціональної та
економічної класифікації
видатків на 2017 рік
Аналіз, складання
розрахунків та
обґрунтувань до
кошторисів доходів і
видатків закладів міського
підпорядкування на 2017
рік
Складання розподілу
показників зведених
кошторисів доходів та
видатків на 2017 рік
Складання зведених та
індивідуальних
кошторисів доходів та
видатків, загального та
спеціального фондів
міського бюджету.

Бюджетний кодекс України
від 21.06.2001, Закон України
про Державний бюджет на
відповідний рік

Січень

Виконано

Бюджетний кодекс України
від 21.06.2001, Закон України
про Державний бюджет на
відповідний рік

Січень

Виконано

Бюджетний кодекс України
від 21.06.2001, Закон України
про Державний бюджет на
відповідний рік

Квітень ‒
травень

Виконано

Наказ МФУ від 28.1.2002
№ 57

Січень ‒
квітень

Виконано

Наказ МФУ від 28.1.2002
№ 57

Січень ‒
квітень

Виконано
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Складання мережі
Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту по
розпорядниках
бюджетних коштів
Складання
тарифікаційного списку
працівників апарату
Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту на
2017 рік
Складання штатного
розпису працівників
Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту на
2017 рік
Аналіз, перевірка
правильності складання та
узгодження
тарифікаційних списків та
штатних розписів по
підпорядкованих
установах та закладах
Формування помісячного
розпису видатків на 2017
рік по бюджетних
програмах у програмі 1 –
С «Бюджет міста»
Формування у програмі 1С «Бюджет міста»
зведеного та
індивідуального
кошторису, планів
асигнувань доходів та
видатків загального та
спеціального фондів

Наказ МФУ від 28.1.2002
№ 57

Січень

Виконано

Наказ МФУ від 28.1.2002
№ 57

Січень

Виконано

Наказ МФУ від 28.1.2002
№ 57

Січень

Виконано

Накази Міністерства фінансів
України від 28.01.2002 № 57
та Міністерства освіти
України від 15.04.1993 № 102

Січень,
квітень
вересень
грудень

Виконано

Бюджетний кодекс України
від 21.06.2001, Закон України
про державний бюджет на
відповідний рік

Січень

Виконано

Січень ‒
лютий

Виконано
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міського бюджету.
Розробка, складання та
затвердження паспортів
бюджетних програм на
2017 рік (програма 1-С)

4

Складання звітності,
контроль виконання
бюджету

Планова структура
заробітної плати на 2017
рік у розрізі категорій та
видів виплат. Внесення у
програму 1С – «Бюджет
міста»
Підготовка та подання до
Департаменту економіки
та інвестицій зведеного
річного звіту за 2016 рік
про виконання міської
комплексної цільової
програми «Освіта Києва.
2016 ‒ 2018 роки» в
частині фінансування
Звіт про виконання
Міської комплексної
цільової програми
«Молодь та спорт столиці
на 2016 ‒ 2018 роки»
Звіт про виконання
Міської цільової програми
оздоровлення та
відпочинку дітей міста
Києва на період до 2018
року

Наказ Міністерства Фінансів
України від 26.08.2014 № 836
«Про деякі питання
запровадження програмноцільового методу складання та
виконання місцевих
бюджетів»
Доручення Департаменту
фінансів

Січень ‒
лютий

Виконано

Лютий

Виконано

Рішення Київської міської
ради від 29.10.2009
№ 520/2589

Січень

Виконано

Рішення Київради від
28.07.2016№ 870/870

Щокварталу

Виконано

Рішення Київської міської
ради від 03.07.14 № 21/21

Щокварталу

Виконано
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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 2016-2017
роки»
Звіт про виконання
паспортів бюджетних
програм за 2016 рік (1-С
«Бюджет міста»)
Формування щомісячного
звіту про виконання
«Програми економічного і
соціального розвитку
міста Києва на 2017 рік» у
частині капітального
ремонту та подання до
Департаменту економіки
та інвестицій
Підготовка та надання
інформації щодо
виконання Програми
соціально-економічного
розвитку м. Києва в
частині капітальних
вкладень

До 18.01.

Виконано

Порядок казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

Січень

Виконано

Рішення Київської міської
ради

Щомісяця

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів та Департаменту
економіки

Щомісяця

Виконано
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Формування щодекадного
звіту про підготовку
закладів освіти до нового
навчального року та
роботи в осінньо-зимовий
період на 2018 рік в галузі
«Освіта»
Підготовка інформації
щодо чисельності
працівників
підпорядкованих закладів
та установ освіти
Підготовка інформації
щодо видатків по
бюджетних програмах
Інформація про видатки
на реалізацію ст.57 Закону
України «Про освіту»
Аналіз харчування по
установах,
підпорядкованих закладів
освіти м. Києва
Інформація про виконання
бюджету м. Києва в галузі
«Освіта» за 2016 рік
Інформація щодо
фактичних видатків по
заробітній платі закладів
освіти (Структура
заробітної плати установ
та закладів міського
підпорядкування у
програмі 1-С)
Звіт про виконання
паспортів бюджетних
програм (1-С «Бюджет

Квітень ‒
грудень

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів

До 26.01.

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів

До 26.01.
щокварталу

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів

До 26.01
щокварталу

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів

До 26.01.
щокварталу

Виконано

Січень,
щокварталу

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів КМДА від 21.02.2014
№ 054-4-1-10/732

Щокварталу

Виконано

Порядок казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів

Щороку,
щокварталу

Виконано
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міста»)
Розрахунок показників до
паспортів бюджетних
програм
Звіт щодо стану
розрахунків за спожиті
енергоносії
Контроль про
фінансування соціальних
виплат
Подекадний контроль про
стан фінансування
заробітної плати
Інформація щодо
фактичних видатків по
заробітній платі закладів
освіти (Структура
заробітної плати установ
освіти міського
підпорядкування в
програмі 1-С)
Звіт про виконання Плану
заходів з
енергозбереження
(забезпечення економії
бюджетних коштів у
розмірі не менше 1%)

Звіт про дотримання
лімітів споживання
енергоносіїв у
натуральних показниках
для кожної бюджетної

Щокварталу

Виконано

Лист Департаменту фінансів
від 06.02.2013
№ 054-3-3-04/541
Доручення Департаменту
фінансів КМДА від 18.11.2013
№ 054-4-2-04/6067
Доручення Департаменту
фінансів КМДА від 18.11.2013
№ 054-4-2-04/6067
Доручення Департаменту
фінансів КМДА від 21.02.2014
№ 054-4-1-10/732

Щомісяця

Виконано

Щотижня

Виконано

Щомісяця

Заробітна плата виплачувалась
своєчасно та в повному обсязі

Щокварталу

Заробітна плата виплачувалась
своєчасно та у повному обсязі

Рішення Київської міської
ради від 27.10.2011
№ 387/6603 «Про
затвердження «Регіональної
програми підвищення
енергоефективності на 20112015 роки»

Щомісяця

Розпорядження ВОКМР від
25.02.2015 № 166

Щомісяця

У 2017 році були виконані заходи з
енергозбереження: запровадження
жорсткого режиму економічного
використання енергоносіїв, закупівля
енергозберігаючих електролампочок,
скління та утеплення вікон, заміна
радіаторів, ремонт внутрішніх систем
опалення, утеплення фасаду будівлі
тощо.
Виконано
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установи в межах,
затверджених у розрізі
галузей обґрунтованих
лімітів споживання
Контроль за укладенням
договорів за кожним
видом енергоносіїв, що
споживаються, у межах,
встановлених відповідним
головним розпорядником
бюджетних коштів
обґрунтованих лімітів
споживання з
урахуванням необхідності
дотримання жорсткої
економії коштів
Узагальнення
щоквартальних та
щорічних звітів

Звіт щодо споживання
енергоносіїв
підпорядкованих закладів
освіти КП «Група
впровадження проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадських будівлях
м. Києва»
Звіт щодо стану
розрахунків за спожиті
енергоносії

Наказ про ліміти споживання
енергоносіїв

Щомісяця

Розпорядження
від 02.07.2015 № 643
«Про робочі групи з реалізації
стратегічних ініціатив,
визначених Стратегією
розвитку міста Києва до 2025
року»
Наказ Департаменту житловокомунальної інфраструктури
від 27.03.2015 № 17-ОД.

Щокварталу, Виконано
щороку

Щомісяця

Виконано

Лист Департаменту фінансів
від 30.01.2013
№ 054-3-3-04/400

Щомісяця

Виконано
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Виконано

Підготовка інформації
щодо чисельності
працівників
підпорядкованих закладів
та установ освіти
Підготовка інформації
щодо видатків по
бюджетних програмах
Інформація про видатки
на реалізацію ст.57 Закону
України «Про освіту»,
Аналіз харчування по
установах
підпорядкованих закладів
освіти м. Києва
Інформація по
оздоровленню за формою
«Дані щодо обсягів
видатків місцевих
бюджетів на оздоровлення
та відпочинок дітей»
Підготовка інформації
щодо фінансування
видатків по оздоровленню
в розрізі оздоровчих
закладів.
Аналіз звітів по
виконанню та
ефективному витрачанню
бюджетних коштів
районними управліннями
освіти та закладами
міського підпорядкування
(Програмний модуль 1-С)
Контроль про стан
фінансування

Доручення Департаменту
фінансів

Щокварталу

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів

Щокварталу

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів

Щокварталу

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів

Щокварталу

Виконано

Міська цільова програма
оздоровлення та відпочинку
дітей міста Києва на період до
2018 року

Щомісяця

Виконано

Міська цільова програма
оздоровлення та відпочинку
дітей міста Києва на період до
2018 року

Щомісяця

Виконано

Щомісяця

Здійснено аналіз виконання бюджету
в галузі «Освіта» у розрізі КФК

Щомісяця

Виконано

Доручення Департаменту
фінансів КМДА від 19.06.2015
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5

6

Складання
статистичної
звітності

Організаційне
забезпечення
фінансовоекономічної
діяльності

загальноосвітніх та
професійно-технічних
навчальних закладів
Інформація про заходи
щодо наповнення
бюджету м. Києва,
дотримання жорсткого
режиму економії
бюджетних коштів та
посилення фінансовобюджетної дисципліни
Складання звіту Ф.2-ТР
(автотранспорт)
Звіт про прийом учнів до
ПТНЗ м. Києва (Ф.6-Впрофтех.)
Звіт про підготовку ПТНЗ
м. Києва до нового
навчального року (Ф.7-Впрофтех.)
Складання звітів
-Ф.3 профтех;
-Ф.8-В-профтех.
Звіт про виконання плану
по штатах і контингентах
(Ф.3-2 профтех.)
Аналітичний супровід
статистичної звітності
відповідно до плану
статистичних робіт
Підготовка розпорядчих
документів (проектів
рішень, розпоряджень,
наказів тощо)
Здійснення поточної
роботи по виконанню

№ 054-4-1-07/1998
Доручення Департаменту
фінансів КМДА від 19.03.2015
№ 054-1-3-08/884

Щомісяця

Виконано

Згідно з планом статистичних
робіт
Листи МОНУ

До 19.01
З червня по
жовтень

Виконано згідно з Планом
статистичних робіт
Виконано згідно з Планом
статистичних робіт

З липня по
жовтень

Виконано згідно з Планом
статистичних робіт

Листи МОНУ

Наказ Держкомстату України і До 11.01
МОНУ від 03.08.00 № 259/364
та від 23.07.99 № 264
Наказ Мінфіну України від
До 23.01
1998

Виконано згідно з Планом
статистичних робіт

Відповідно до плану
статистичних робіт МОНУ

Протягом
року

Виконано 43 статистичні звіти

Протягом
року

Виконано

Постійно

Виконано
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Виконано згідно з Планом
статистичних робіт

бюджету апарату ДОМНС
Проведення нарад з
фінансово-економічними
службами районних
управлінь освіти і
підпорядкованих установ
та закладів освіти
Формування та надання
замовлень на
фінансування до
Департаменту фінансів
Здійснення фінансування
видатків згідно з
кошторисними
призначеннями
Складання змін до
розподілу показників
зведених кошторисів
доходів та видатків та
зведених планів
асигнувань із загального
фонду державного
бюджету
Підготовка аналітичноінформаційних матеріалів
з питань організації
харчування в частині
фінансово-економічних
питань у галузі «Освіта»
(розрахунки, моніторинг,
аналіз, обґрунтування,
інформація до нарад
тощо)
Розрахувати вартість
натурального

Протягом
року

Виконано

План асигнувань на 2017 рік

Протягом
року
щотижня

Підготовлено відповідні заявки на
фінансування до Департаменту
фінансів

Бюджетний кодекс України

Протягом
року

Виконано

Наказ Мінфіну
України від
28.01.02 № 57

Протягом
року

Виконано

Постійно

Підготовлено відповідні матеріали до
нарад, презентацій тощо

Щокварталу

Виконано
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продуктового набору в
день за нормами
харчування в дошкільних,
загальноосвітніх,
інтернатних навчальних
закладах згідно з
наданими Головним
управлінням статистики у
м. Києві цін
Розрахувати вартість
натурального
продуктового набору в
день у грошовому
забезпеченні для
харчування учнів і
студентів із числа дітейсиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, та направити
інформацію керівникам
вищих навчальних
закладів за їх запитом.
Контроль стану
фінансування для
забезпечення харчуванням
у навчальних закладах
міста та підготовка
аналітичних матеріалів
Підготовка аналітичноінформаційних матеріалів
з питань заробітної плати
та штатних нормативів у
галузі «Освіта»
(розрахунки, моніторинг,
аналіз, обґрунтування,
інформація до нарад

На 1 січня,
на 1 вересня

Виконано

На 1, 10, 20
Виконано
число місяця

Постійно

163

Виконано

тощо)
Організація та проведення
балансових комісій на
підприємствах,
організаціях та установах,
що належать до сфери
управління Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту
Організація та проведення
тендерних процедур
закупівель на 2017 рік
згідно з планом
Планування здійснення
процедур закупівель
відповідно до
затвердженого кошторису,
фінансового плану
Складання та
затвердження річного
плану державних
закупівель
Проведення процедур
закупівель та попередньої
кваліфікації учасників

Ведення Протоколів
тендерного комітету
управління сім’ї, молоді
та спорту

Березень,
липень

Підготовлено відповідні матеріали до
нарад, презентацій тощо

Закон України «Про
здійснення державних
закупівель»

Протягом
року

Виконано

Закон України «Про
здійснення державних
закупівель».
Наказ Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
03.03.15 № 58
Закон України «Про
здійснення державних
закупівель»,
Наказ Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
03.03.15 № 58
Закон України «Про
здійснення державних
закупівель»,
Наказ Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
03.03.15 № 58
Закон України «Про
здійснення державних
закупівель»,
Наказ Департаменту освіти і

Січень

Виконано

Січеньлютий

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано
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Робота з електронним
майданчиком центру
тендерних закупівель
Складання та формування
звіту про здійснені
закупівлі

7

Формування
бюджету на 2017 рік

Проведення розрахунків
та обґрунтувань до
проекту бюджету на 2017
по Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту та
підпорядкованих
установах та закладах
Розробка бюджетних
запитів на 2017 рік по
бюджетних програмах за
програмно-цільовим
методом (у програмі 1–С
«Бюджет міста») та їх
коригування
Проведення розрахунків,
підготовка аналітичних
матеріалів до проекту
бюджету на 2018 рік
Формування пропозицій
щодо підготовки закладів
освіти до нового
навчального року та
роботи в осінньо-зимовий
період по галузі «Освіта»

науки, молоді та спорту
03.03.15. № 58
Закон України «Про
здійснення державних
закупівель»
Закон України «Про
здійснення державних
закупівель»,
Наказ Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
03.03.15 № 58
Бюджетний кодекс України
від 21.06.2001

Бюджетний кодекс України
від 21.06.2001, Закон України
про Державний бюджет на
відповідний рік
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Постійно

Виконано

Щомісяця
до 1 числа

Виконано

Липень ‒
грудень

Виконано

Вересень ‒
грудень

Виконано

Липень ‒
грудень

Виконано

Квітень ‒
грудень

Виконано

на 2018 рік

1

Забезпечити
доступ до
відкритого
освітнього
середовища
столиці

2

Створити

Підготовка пропозицій до Рішення Київської міської
Виконано
Жовтень ‒
«Програми економічного і ради
листопад
соціального розвитку
міста Києва на 2018 рік» в
частині капітального
ремонту та подання до
Департаменту економіки
та інвестицій
Проведення розрахунків
Бюджетний кодекс України
Липень ‒
Виконано
та обґрунтувань до
від 21.06.2001
грудень
проекту бюджету на 2018
по Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту та
підпорядкованих
установах та закладах
Координаційний центр інформаційно-комунікаційних технологій
Розробити регіональний
Забезпечити доступ
МКЦП
Протягом
Департаментом інформаційних
проект «Розумна» освіта в до відкритого
«Освіта
року
технологій у рамках програми
«розумному» місті
освітнього
Києва. 2016 ‒
«Електронна столиця» проходить
підключення всіх комунальних
середовища столиці
2018 роки»
закладів до оптоволоконного
– якісний Інтернет
Підпрограма
Інтернету. Підключено 144 заклади
«Єдиний
освіти, підключення триває.
інформаційно
-освітній
Створити центри
Реорганізувати
Протягом
Створено комунальне підприємство
простір
компетенцій відкритої
районні науковороку
«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА
навчальних
освіти
методичні центри у
КИЄВА» та затверджено статут у
центри компетенцій закладів
новій редакції, у якому з метою
комунальної
відкритої освіти
розвитку госпрозрахункової
форми
діяльності суттєво розширено види
власності»
діяльності та покладені нові
завдання, зокрема розробка нової
концепції центрів компетенції
відкритої освіти.
Забезпечити навчальноСтворити профільні
Протягом
Проведено закупівлю 69 кабінетів
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профільні
виховний процес
STEM- та
засобами інформаційноSTEAM-центри комунікаційних
технологій

3

Проведення
заходів для
підвищення

STEM- та STEAMцентри при
спеціалізованих
школах, ліцеях,
гімназіях,
позашкільних
навчальних
закладах.
Забезпечити
загальноосвітні
навчальні заклади
навчальними
комп’ютерними
комплексами
Забезпечити
загальноосвітні
навчальні заклади
сучасною
комп’ютерною
технікою

року

природничих дисциплін для 59
закладів освіти, котрі формують із
них STEM-центри за наявності в
навчальному закладі кабінету хімії,
фізики та біології. Також придбано
770 «електронних підручників» для
25 закладів освіти – учасників
експерименту «Електронний
підручник»

Протягом
року

Забезпечити
дошкільні та
позашкільні
навчальні заклади
сучасною
комп’ютерною
технікою
Проведення заходів
із залученням ІТкомпаній та

Протягом
року

Головними розпорядниками
бюджетних коштів навчальних
закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва є
районні в м. Києві державні
адміністрації, що несуть
відповідальність за ефективне,
результативне і цільове використання
бюджетних коштів. Районними
управліннями освіти у 2017 році було
придбано понад 700 комплектів
комп’ютерів
За розподілення закупленої техніки
відповідають районні управління
освіти відповідно до зазначеної
потреби закладів освіти

Протягом
року
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Проведено серію хакатонів спільно з
Unit.city для команд учителів та
учнів.

рівня
комп’ютерної
грамотності
викладачів та
учнів

провідних
спеціалістів для
популяризації ІТосвіти

До участі у Kyiv Mini Maker Fair
залучено заклади позашкільної освіти
та команди шкіл.
Проведено інформаційні заходи в
районних управліннях освіти щодо
використання розробок уроків з
інформаційних технологій проекту
TheFuture.
Спільно з IntelaSolutions та МАН
проведено семінари Data science та
Design

Інспекція закладів освіти
1

Підвищення
ефективності
роботи із
зверненнями
громадян

Розгляд звернень
громадян, їх всебічний
аналіз, вживання
заходів для усунення
причин, які їх
породжують.
Здійснення контролю за
діяльністю навчальних
закладів, дотриманням
чинного законодавства
у сфері освіти.

Розгляд
громадян

звернень Закон України
«Про
звернення
громадян»
Участь у міських План
роботи
нарадах начальників ДОНМС
та
заступників
начальників РУО
Оновлення сторінки Закон України
Інспекції на сайті «Про
Департаменту
звернення
громадян»
Участь
у
нараді План
роботи
керівників навчальних ДОНМС
закладів
Участь в особистому План
роботи
прийомі громадян у ДОНМС
директора ДОНМС
Підготовка
Закон України
аналітичної довідки за «Про
підсумками роботи із звернення
зверненнями громадян громадян»
за 2016 рік для
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Постійно

Проведено
громадян

розгляд

звернень

За окремим
графіком

Забезпечено участь у міських
нарадах
начальників
та
заступників начальників РУО

Щомісяця

Оновлено сторінку Інспекції на
сайті Департаменту

За окремим
графіком

Забезпечено участь у нараді
керівників навчальних закладів

Перший,
третій
вівторок
До 15 січня

Забезпечено участь в особистому
прийомі громадян у директора
ДОНМС
Підготовлено аналітичну довідку
за
підсумками
роботи
із
зверненнями громадян за 2016 рік
для
інформування
районних
управлінь освіти.

інформування
районних управлінь
освіти.
Моніторинг
організації роботи із
зверненнями громадян
в управлінні освіти
Солом’янської
районної в місті Києві
державної
адміністрації.
Перевірка організації
роботи із зверненнями
громадян
та
дотримання
вимог
нормативно-правових
актів
управлінням
освіти Солом’янської
районної в місті Києві
державної
адміністрації
Нарада
керівників
навчальних закладів
Солом’янської району
за
наслідками
перевірки роботи із
зверненнями громадян
Надання методичної
допомоги
працівникам
Солом’янського
районного управління
освіти та керівникам
навчальних закладів з
питань
організації
роботи із зверненнями

Закон України
«Про
звернення
громадян»

Березень

Проведено моніторинг організації
роботи із зверненнями громадян в
управлінні освіти Солом’янської
районної в місті Києві державної
адміністрації.

Закон України
«Про
звернення
громадян»

Березень

Здійснено перевірку організації
роботи із зверненнями громадян та
дотримання вимог нормативноправових актів управлінням освіти
Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації

План
роботи
ДОНМС

Березень

Проведено нараду
керівників
навчальних
закладів
Солом’янської
району
за
наслідками перевірки роботи із
зверненнями громадян

План
роботи
ДОНМС

Березень

Надано
методичну
допомогу
працівникам
Солом’янського
районного управління освіти та
керівникам навчальних закладів з
питань організації роботи із
зверненнями громадян
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громадян
Аналіз
звернень
громадян за І квартал
2017 року
Моніторинг
організації роботи із
зверненнями громадян
в управління освіти,
молоді
та
спорту
Святошинської
районної в місті Києві
державної
адміністрації
Перевірка організації
роботи із зверненнями
громадян
та
дотримання
вимог
нормативно-правових
актів
управлінням
освіти Святошинської
районної в місті Києві
державної
адміністрації
Нарада
керівників
навчальних закладів
Святошинського
району за наслідками
перевірки роботи із
зверненнями громадян
Надання методичної
допомоги
працівникам
Святошинського
районного управління
освіти та керівникам

План
роботи
ДОНМС

До 31 березня

Проведено
аналіз
звернень
громадян за І квартал 2017 року

Закон України
«Про
звернення
громадян»

Квітень

Проведено моніторинг організації
роботи із зверненнями громадян в
управлінні освіти, молоді та
спорту Святошинської районної в
місті
Києві
державної
адміністрації

Закон України
«Про
звернення
громадян»

Квітень

Здійснено перевірку організації
роботи із зверненнями громадян та
дотримання вимог нормативноправових актів управлінням освіти
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Закон України
«Про
звернення
громадян»

Квітень

Проведено нараду
керівників
навчальних
закладів
Святошинського
району
за
наслідками перевірки роботи із
зверненнями громадян

Закон України
«Про
звернення
громадян»

Квітень

Надано
методичну
допомогу
працівникам
Святошинського
районного управління освіти та
керівникам навчальних закладів з
питань організації роботи із
зверненнями громадян
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навчальних закладів з
питань
організації
роботи із зверненнями
громадян
Аналіз
звернень Закон України
громадян за І півріччя «Про
2017 року
звернення
громадян»
Підготовка звіту про План роботи
роботу інспекції за І
півріччя 2017 року
Участь у перевірці Наказ ДОНМС
ДНЗ щодо літнього
оздоровлення дітей
Участь у перевірці Наказ ДОНМС
готовності навчальних
закладів до 2017-2018
навчального року
Моніторинг
План ДОНМС
організації роботи із
зверненнями громадян
в управлінні освіти
Оболонської районної
в
місті
Києві
державної
адміністрації
Аналіз звернень та План
роботи
заяв громадян за 9 Департаменту
місяців 2017 року
Перевірка організації Закон України
роботи із зверненнями «Про
громадян
та звернення
дотримання
вимог громадян»
нормативно-правових
актів
управлінням
освіти
Оболонської
171

До 30 червня

Проведено
аналіз
звернень
громадян за І півріччя 2017 року

До 30 червня

Підготовлено звіт про роботу
інспекції за І півріччя 2017 року

Червень

Забезпечено участь у перевірці
ДНЗ щодо літнього оздоровлення
дітей
Забезпечено участь у перевірці
готовності навчальних закладів до
2017-2018 навчального року

До 25 серпня

Вересень

Проведено моніторинг організації
роботи із зверненнями громадян в
управлінні освіти Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації

До 25 вересня Проведено аналіз звернень та заяв
громадян за 9 місяців 2017 року
Вересень

Здійснено перевірку організації
роботи із зверненнями громадян та
дотримання вимог нормативноправових актів управлінням освіти
Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

районної в місті Києві
державної
адміністрації
Аналіз
звернень
громадян
за
ІІІ
квартал 2017 року
Нарада
керівників
навчальних закладів
Оболонського району
за
наслідками
перевірки роботи із
зверненнями громадян
Надання методичної
допомоги
працівникам
Оболонського
районного управління
освіти та керівникам
навчальних закладів з
питань
організації
роботи із зверненнями
громадян
Моніторинг
організації роботи із
зверненнями громадян
в управлінні освіти
Подільської районної
в
місті
Києві
державної
адміністрації.
Перевірка організації
роботи із зверненнями
громадян
та
дотримання
вимог
нормативно-правових
актів
управлінням

План
роботи
ДОНМС

До 30 вересня Проведено
аналіз
звернень
громадян за ІІІ квартал 2017 року

План
роботи
ДОНМС

Вересень

Проведено нараду
керівників
навчальних закладів Оболонського
району за наслідками перевірки
роботи із зверненнями громадян.

План
роботи
ДОНМС

Вересень

Надано
методичну
допомогу
працівникам
Оболонського
районного управління освіти та
керівникам навчальних закладів з
питань організації роботи із
зверненнями громадян

План
роботи
ДОНМС

Листопад

Проведено моніторинг організації
роботи із зверненнями громадян в
управлінні освіти Подільської
районної в місті Києві державної
адміністрації.

План
роботи
ДОНМС

Листопад

Проведено перевірку організації
роботи із зверненнями громадян та
дотримання вимог нормативноправових актів управлінням освіти
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
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освіти
Подільської
районної в місті Києві
державної
адміністрації
Нарада
керівників
навчальних закладів
Подільського району
за
наслідками
перевірки роботи із
зверненнями громадян
Надання методичної
допомоги
працівникам
Подільського
районного управління
освіти й керівникам
навчальних закладів з
питань
організації
роботи із зверненнями
громадян
Аналіз
звернень
громадян за 2017 рік
Звіт
про
роботу
Інспекції за 2017 рік
1.

Психологопедагогічне
вивчення

План
роботи
ДОНМС

Листопад

Проведено нараду
керівників
навчальних закладів Подільського
району за наслідками перевірки
роботи із зверненнями громадян

План
роботи
ДОНМС

Листопад

Надано
методичну
допомогу
працівникам
Подільського
районного управління освіти й
керівникам навчальних закладів з
питань організації роботи із
зверненнями громадян

План
роботи
ДОНМС
План
роботи
ДОНМС

До 31 грудня

Виконано

До 31 грудня

Виконано

Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація
ПсихологоПоложення про Постійно
педагогічне вивчення ПМПК

Попереднє
логопедичне,
педагогічне та
психологічне вивчення
дітей з особливими
освітніми потребами,
які не відвідують
навчальних закладів.
Визначення труднощів
навчально-пізнавальної

Проведення
систематичних

Постійно
173

Проведено попереднє
логопедичне, педагогічне та
психологічне вивчення 935 дітей.

Проведено 196 засідань, зокрема
виїзні засідання безпосередньо до

діяльності дітей,
надання обґрунтованих
психологопедагогічних
рекомендацій щодо
змісту, форм, методів
навчання та
особливостей
корекційно-розвиткової
роботи відповідно до
потенційних
можливостей, для
дитини з інвалідністю –
з урахуванням
індивідуальної
програми реабілітації.
Раннє виявлення дітей з
особливими освітніми
потребами шляхом
взаємодії з районними
дитячими
поліклініками,
лікарськоконсультаційними
комісіями, Службами у
справах дітей та
Центрами соціальних
служб для сім`ї, дітей
та молоді
Здійснення
психологічної оцінки
віку з метою
подальшого
встановлення віку
дитини, яка залишилася
без піклування батьків

навчальних закладів (ДНЗ, шкіл)
та за місцем проживання (діти, які
самостійно не пересуваються, діти
які мають психологічні
особливості). Пройшли психологопедагогічне вивчення 1535 дітей.

засідань з психологопедагогічного
вивчення дітей

Надання
консультативнометодичної допомоги
батькам (особам, які
їх замінюють) та
фахової допомоги
дітям

Проведення засідань з
психологопедагогічного
вивчення.

Постійно

Наказ МОЗ,
МОН, МСПУ
від 23.10.2013
№ 903/1464/711 За запитом
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Протягом року було здійснено
консультативно-методичну
допомогу 3270 особам.

Відповідно до запитів ССД
Солом’янського та Оболонського
районів здійснено психологічну
оцінку віку 2-х річних дітей

2

Консультативн
а діяльність

та потребує
соціального захисту.
Підготувати механізм
та здійснити передачу
контингенту дітей з
особливими освітніми
потребами дошкільного
віку до компетенції
РПМПК щодо
проведення психологопедагогічного вивчення
та надання
рекомендацій з
навчально-виховної,
корекційної роботи
Підвищення рівня
обізнаності суспільства
про дітей з особливими
освітніми потребами,
зокрема з інвалідністю,
попередження
дискримінації,
формування
позитивного ставлення
до дітей та їх батьків.
Консультативнометодична допомога з
питань інклюзивного
навчання дітей з
особливими освітніми
потребами
Активізація роботи
шкільних психологомедико-педагогічних
комісій.

Підготовка проекту
листа в ДОНМС

Участь у міських
нарадах начальників
та заступників
начальників РУО
Участь в особистому
прийомі громадян у
директора ДОНМС
Участь у розробці
індивідуальної
програми розвитку
для дітей з
особливими освітніми
потребами
Семінар-практикум
для голів шкільних
психологопедагогічних комісій
спеціальних

Листопад

Відповідно до Постанови КМУ від
02.07.2017 № 545 у м. Києві
будуть створені ІРЦ, до
компетенції яких буде віднесене
питання щодо комплексної оцінки
стану розвитку дітей віком від 3 до
18 р.

За потребою

Виконано

За запитом

Виконано

Постанова
За запитом
КМУ № 872 від
15.08.2011,
Лист МОН
№ 1/9-487 від
12.10.2016,
Положення про
ПМПК
Положення про Березень
ПМПК
Листопад

Виконано

План роботи
ДОНМС
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Протягом року надавалась
методична допомога в організації
роботи ШПМПК. Проведено 2
семінари-практикуми для голів
ШПМПК.

Напрямки роботи
ШПМПК з
урахуванням вимог
щодо реформування
загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів)

Консультативно –
методична допомога
керівникам навчальних
закладів та
педагогічним
колективам з питань
психологопедагогічного
супроводу дітей з
особливими освітніми
потребами в
спеціальних та
інклюзивних класах
(групах)

загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів)
Виїзні
консультативнометодичні зустрічі з
членами ШПМПК та
корекційними
педагогами
спеціальних шкіл
(шкіл-інтернатів) з
вивчення ролі
ШПМПК у
забезпеченні
навчальної та
корекційної роботи
Консультації
індивідуальні та
групові на базі ПМПК
та безпосередньо в
закладах освіти

Положення про
ПМПК

Постійно

Виконано

Наказ ДОНМС
№ 40 від
23.01.2013 р

Постійно

Положення про
ПМПК

Лютий
Вересень
Жовтень
Листопад

Проведено індивідуальні та
групові консультації з батьками,
керівниками та фахівцями
навчальних закладів,
спеціалістами РПМПК щодо
навчання дітей з особливими
освітніми потребами, які
навчаються в спеціальних
навчальних закладах, спеціальних
та інклюзивних класах ЗНЗ, та
надання їм корекційних послуг;
проведено виїзні групові
консультації та майстер-класи з
керівниками навчальних закладів
міста з інклюзивним навчанням.
Виконано

Консультативна
допомога батькам, які
виховують дітей з
особливими освітніми
потребами
Індивідуальні та
групові консультації
(батьківські збори,
круглі столи)
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3

4

Просвітницька
робота

Аналітична
діяльність

Підвищення рівня
обізнаності суспільства
про дітей з особливими
освітніми потребами, у
тому числі з
інвалідністю,
попередження
дискримінації,
формування
позитивного ставлення
до таких дітей та їх
батьків.

Виступи в ЗМІ,
зокрема –
телебачення, радіо
Ведення групи ПМПК
в мережі ФБ
Участь у круглих
столах, семінарахпрактикумах,
вебінарах міського
значення.

Облік і аналіз даних
про кількість дітей з
особливими освітніми
потребами, їх
диференціацію і
домінування за
нозологіями.

Ведення та
адміністрування бази
даних дітей з
особливими освітніми
потребами

Виконано

Положення про
ПМПК
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Щоденно

Виконано

Жовтень
Листопад
Грудень

Проведено низку вебінарів:
«Інклюзивне навчання: теорія і
практика»; Організація
інклюзивного навчання:
нормативно-правовий аспект;
Інклюзивне навчання: реалізація
корекційно-розвиткової складової;
Підтримка позитивної поведінки
дітей з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзії ;
Організаційно-методичні умови
діяльності асистента вчителя.
Проведено три методичні
об’єднання та три засідання клубу
«Логос» для вчителів-логопедів
логопедичних пунктів ЗНЗ та
вчителів-логопедів, які працюють
у спеціальних та інклюзивних
класах ЗНЗ; три засідання клубу
«Логотерапія» для логопедів
дошкільних навчальних закладів
міста; два засідання клубу
«Психодіагност» для практичних
психологів ДНЗ та ЗНЗ міста
Проведено облік, систематизацію
та аналіз даних про кількість
дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового
розвитку, за освітніми потребами з
урахуванням видів порушень з
метою надання пропозицій

Постійно

Підготовка аналітичної
звітності центральній
консультації

Збір та узагальнення
даних звітів
КМПМПК та РПМПК

Положення про
ПМПК
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Червень

органам управління освітою щодо
створення належних умов та
вжиття заходів для реалізації
права таких дітей на здобуття
освіти, забезпечення її гнучкості
та різноманітності у місцях
проживання
Виконано

