
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської  

ради (Київської міської державної  

адміністрації) 

 

_______________________ О. Фіданян 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Колегією Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

Протокол № _____ від ______________ 

 

 

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ 
 

Департаменту освіти і науки  

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

 

за 2018 рік 
 

 

 

 



2 

ЗМІСТ 

 

№ РОЗДІЛ Стор. 

 Зміст  2 

1. 

 

Пояснювальна записка до звіту Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради  (Київської 

міської державної адміністрації) за 2018 рік 

 

3-10 

2. 

 

Управління дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти 

 

11-52 

2.1. Відділ дошкільної освіти 11-20 

2.2. Відділ загальної середньої освіти та інклюзивного навчання 20-39 

2.3. Відділ позашкільної освіти 39-51 

3. 

 

Управління закладів професійної освіти, прогнозування 

та розвитку інфраструктури освіти 

 

51-77 

3.1. Відділ  професійної освіти 51-54 

3.2. Відділ  науки, прогнозування та аналізу цільових програм 54-66 

3.3. Відділ розвитку інфраструктури освіти 66-77 

4. 

 

Управління правового та кадрового забезпечення 

 

77-89 

4.1. Відділ правового забезпечення 77-82 

4.2. 
Відділ  управління персоналом та кадрового забезпечення 

навчальних закладів 
82-88 

 

5. 
 

Управління економіки і фінансів 

 

89-99 

 

5.1. 
Відділ фінансів установ освіти. 

Планово-економічний відділ 
89-99 

5.2. Сектор тендерних процедур 99 

6. 

 

Відділ контрольно-аналітичної та організаційної роботи 

 

100-107 

7. 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

 

108-153 

 

  



3 

Пояснювальна записка 

до звіту Департаменту освіти і науки виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

за 2018 рік 
 

Протягом 2018 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх послуг 

за пріоритетними напрямами. 

 

Дошкільна освіта 

Збережено контингент вихованців закладів дошкільної освіти різних типів та 

форм власності. За оперативними даними РУО обліковується 112927 дітей 

дошкільного віку, з них понад 3,3 тис. дітей батьків, які мають  статус тимчасово 

переміщених осіб. У 2018 році  створено 3085 місць: 

- відновлено роботу ЗДО № 179 Святошинського району (220 місць) та ЗДО № 

48 Печерського району (35 місць), ЗДО № 486 (55 місць), № 104 (75 місць) 

Подільського району; № 260 (220 місць), № 598 (100 місць)  Оболонського району; 

№220 (приватний заклад «Розумка» на 80 місць), № 680 (100 місць) Дніпровського 

району; 

- завершено будівництво та введено в експлуатацію заклад № 315 Дарницького 

району (260 місць),  

- введено  20  приватних закладів різних типів на  1145 місць: ЗДО «Світ Кідз», 

«Креативні діти», «Джеронімо», «Обійми»,  «Дім малечі», «Мандаринка», 

«Грейсленд», «Джакомо», «Дивозаврик», «Ключик», «Юкреніан Глобал Скул», 

«Кудрявський», «Школа Монтессорі», «Розумка», «Кідс-Парк», Дитячий садок 

«Холлі», «Світ у кішенці», «Долоньки», НВК «Умі», ТОВ «Центр розвитку дитини 

«Монтессорі Кідс Спейс». 

- реорганізовано навчально-реабілітаційні центри № 6, 5, 17, будинок дитини 

«Малятко»  та відкрито дошкільні підрозділи (50 місць); 

-  відновлено роботу 37 груп у 31 працюючому ЗДО  на 705 місць (№№ 106, 

773, 620, 150, 157, 667, 198, 580, 274, 503, 535 (2), 559, 670 (2), 784, 742(3), 752, 91 

(2), 461, 559, 614, 665 (2), 613, 664, 660, 602, 543, 34, 528, 721, 743, 662); 

- відкрито дві додаткові групи (40 місць)у ході реорганізації  НВК «Перлина» та 

НВК  «Радосинь». 

Продовжено оновлення функціоналу  системи електронного запису дітей до 

закладів дошкільної освіти комунальної форми власності - СЕЗ ЗДО, яка передана 

до користування КП ГІОЦ. Створено службу технічної підтримки та інформаційна 

сторінка в соціальній мережі Facebook. Проведено навчання модераторів та служби 

технічної підтримки програми щодо користування новими функціями електронної 

системи та контролю за формуванням мережі груп закладів дошкільної освіти.  На 

виконання рішення Київської міської ради «Про деякі питання організації 

зарахування дітей до комунальних закладів дошкільної освіти міста Києва» від 

09.10.2018 № 1741/5805 у систему введені додаткові пільгові категорії дітей на 

зарахування у ЗДО: діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами 

дітей, які здобувають дошкільну освіту в обраному батьками комунальному закладі 

дошкільної освіти; діти, батьки яких є працівниками обраного закладу дошкільної 

освіти  та діти з особливими освітніми потребами (відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими 
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освітніми потребами до освітніх послуг»). У 2018 році через систему електронного 

запису до закладів освіти було зараховано понад 39 тис. дітей.  У черзі на 

зарахування обліковується 3126 дітей від 3 до 5 років, які потребують зарахування 

до ЗДО. Добір дітей на вільні місця у вікові групи відбувається протягом року. 

У 52 закладах дошкільної освіти працює 94 групи інклюзивного навчання, в 

яких виховується 166 дітей з особливими освітніми потребами. Мережа 

інклюзивних  груп збільшилася на 38% у порівнянні з відповідним періодом 2017 

року. Асистентами вихователя забезпечені всі інклюзивні групи. У закладах 

дошкільної освіти загального типу виховується 476 дітей з інвалідністю різної 

нозології, які можуть потребувати  інклюзивного навчання. Протягом року ПМПК 

проведено комплексне вивчення 5020 дітей дошкільного віку, які мають особливі 

освітні потреби і потребують корекційно-розвиткової роботи в умовах ЗДО. 

Інклюзивне та спеціальне навчання надається лише за бажанням батьків. 

 

Загальна середня освіта 

Забезпечено функціонування 430 закладів загальної середньої освіти 

комунальної форми власності (ДОН) та Київської дитячої академії мистецтв (ДК), у 

тому числі: 272 шкіл І-ІІІ ступенів (з них - 127 спеціалізованих); 29 ліцеїв; 41 

гімназії; 45 навчально-виховних комплексів; 9 шкіл-дитячих садків; 8 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 11 спеціальних шкіл-інтернатів; 3 спеціальних 

шкіл, 2 навчально-реабілітаційних центрів, дитячого будинку «Малятко», 9 вечірніх 

(змінних) шкіл та Київської дитячої академії мистецтв (ДК). 

Введено до мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва та 

забезпечено функціонування комунальних закладів «Початкова школа № 332» та 

«Початкова школа № 334» у Дарницькому  району, що створені рішенням Київської 

міської ради. Реорганізовано школу-інтернат № 17 у навчально-реабілітаційний 

центр. 

Безоплатним харчуванням охоплено 127556  учнів: 121262 учні 1-4 –х класів, 

6294 учні пільгових категорій 5-11-х класів. Харчування учнів столиці забезпечують 

8 комунальних підприємств, 2 товариства з обмеженою відповідальністю, 4 фізичні 

особи підприємці. У 3 закладах загальної середньої освіти працівники їдалень, які 

включені до штатних розписів, здійснюють харчування учнів самостійно. За 

принципом мультипрофільного харчування («шведський стіл») організовано 

харчування гімназії «Консул» №86 Печерського району. До проекту долучено 

школу № 47 Печерського району. У всіх закладах організатори харчування 

забезпечують роботу шкільних буфетів. У Дарницькому районі (21 ЗЗСО) окрім 

традиційної буфетної продукції, ТОВ «Дорога здоров’я» встановлено 

снекоавтомати, як альтернатива шкільному буфету.  

Проведено моніторинг стану організації харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти. Результати обговорено на нарадах начальників управлінь освіти та 

їх заступників. 

Проаналізовано та підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали про 

мережу закладів загальної середньої освіти. Матеріали оприлюднено на Колегії 

ДОН 12.12.2018 року та розміщено на сайті ДОН. Затверджено організаційні заходи 

щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 

2018 році. На сайтах та інформаційних стендах закладів загальної середньої освіти, 

на сайтах управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та 
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Департаменту розміщено інформацію про закріплені території обслуговування, 

порядок зарахування, відрахування переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти; телефони «гарячої 

лінії» та інші актуальні повідомлення. Для зручності киян вперше використані дані 

Реєстру територіальної громади міста Києва. До 1-х класів зараховано майже 34 тис. 

учнів. 

У ЗЗСО  м. Києва 137,7 тис. учнів вивчають поглиблено понад 17 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. 

Профільним навчанням у ЗЗСО комунальної форми власності охоплено майже 22 

тисячі старшокласників, що становить 80% учнів 10-11 класів (22 напрямки). З них, 

26,7 % обрали профіль іноземна філологія, 13,5 – українська філологія, 10,1 – 

математичний профіль навчання, 8,8 – економічний, 7 – фізико-математичний, 6,3 - 

інформаційно-технологічний. Сформовано мережу класів з поглибленим вивченням 

предметів у 2018-2019 навчальному році.  

Проведено моніторинг результатів ЗНО та  моніторингових досліджень 

готовності учнів 11-х класів до ДПА шкіл з поглибленим вивченням української та 

англійської мов, математики, фізики та біології. Результати моніторингу розглянуто 

на розширеному засідання колегії Департаменту освіти і науки 12.12.2018. 

У 119 закладах загальної середньої освіти функціонують 370 інклюзивних 

класів, у яких навчаються 737 учнів з особливими освітніми потребами. Кількість 

інклюзивних класів у порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася на 54 %. 

Кожна третя школа міста Києва є інклюзивною. Кількість учнів з особливими 

освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах зросла майже на 40%. 

Для кожного учня з інвалідністю групою фахівців з числа педагогів, 

психологів, за участі батьків дитини розроблена Індивідуальна програма розвитку, 

здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів. 

За звітний період для:   

- роботи в інклюзивних класах у 2018-2019 навчальному році до штатних 

розписів закладів загальної середньої освіти введено 342 ставки асистентів 

вчителів; 

- учнів з особливими освітніми по требами, які навчаються в інклюзивних 

класах, командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти розроблені 

індивідуальні програми розвитку дітей, здійснюється психолого-педагогічний 

супровід учнів. 

 

Позашкільна освіта  

У системі освіти міста Києва функціонує 41 заклад  позашкільної освіти 

комунальної форми власності: з них 5 закладів міського; 36 – районного 

підпорядкування. Один із закладів позашкільної освіти - Центр позашкільної освіти 

Дарницького району відкрито у І кварталі 2018 року, відповідно до рішення 

Київської міської ради від 21.11.2017 № 495/3502. 

У звітному періоді забезпечено: 

- організацію змістовного дозвілля під час весняних та осінніх канікул. Школярі 

відвідували гуртки, спортивні секції, інші творчі об'єднання в закладах освіти 

відповідно до планів та графіків роботи; вистави в театрах та екскурсії в музеях 
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міста Києва. Відбулася зустріч учнівської молоді з Ніком Вуйчічем, мотиваційним 

тренером: публічна бесіда із школярами на тему: «Як знайти друзів та як їх 

втримати» та з учителями, методистами й батьками на тему: «Безпечна школа: як 

навчити підлітків дружити» (29.03.2018). Під час зимових канікул організовано 

проведення новорічно-різдвяних вистав для дітей. які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки  (16.12, 19.12, 22-27.12)   

- проведення ІІV Київської міської спартакіади "Здоровий киянин" (02-04.11).                                          

- роботу 67 дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі ЗЗСО м. 

Києва, 140 мовних таборів (01-25.06.2018); 

- реалізацію положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. Проведено засідання міського штабу з питань підготовки та проведення 

гри «Сокіл» («Джура») (05.03); взято участь у засіданні головного штабу з 

проведення гри "Сокіл" ("Джура") (11.04), проведено: робочу нараду та засідання 

міського штабу з питань проведення гри "Сокіл" ("Джура") (19-20.04); районні 

етапи гри "Сокіл" ("Джура") (протягом квітня-травня); ІІ Міський етап 

Веукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") 

(31.05-04.06). 

 

Професійна (професійно-технічна) освіта 

У системі освіти міста функціонує 23 заклади професійної (професійно-

технічної) освіти, що здійснюють підготовку кваліфікованого робітника та 

молодшого спеціаліста з контингентом 12 957  учнів з 223 професій.  

Прийнято рішення Київрадою про надання згоди на безоплатну передачу до 

комунальної власності цілісних майнових комплексів закладів  професійної 

(професійно-технічної) освіти. Оформлено документацію 14 державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти для здійснення їх передачі до 

комунальної власності міста.  

Харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування забезпечено у повному обсязі, з яких: 263 учні - на повному державному 

утриманні,  265 учнів - під опікою, 44 учні з будинків сімейного типу та прийомні 

сім’ї.   

Фінансування заробітної плати, стипендії, комунальні послуги здійснювались 

в повному обсязі. 

Придбано сучасне обладнання для навчально-виробничого процесу. 

Додатково з бюджету розвитку в 2018 році виділено 25 695,7 тис. грн. для 

формування освітнього простору в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти, з них: придбання обладнання – 19 274,4 тис. грн., придбання первинного 

робочого інструменту та спецодягу (кошти виділено вперше за остання 10 років) – 6 

421,3 тис. грн. 

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»; 

- Фестиваль стартапів «Class іdeя». Виявлення кращих стартап-проектів, 

стартап-ідей, стартап-рішень учнів, педагогічних працівників, державних 

http://don.kievcity.gov.ua/news/5587.html
http://don.kievcity.gov.ua/news/5852.html
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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 (щорічне 

проведення Дня Наума-розумника започатковано у 2016 році з метою формування 

національно свідомої, духовно багатої особистості; нагородження переможців 

міжнародних учнівських олімпіад міста Києва);   

- освітній фестиваль управлінської майстерності «Kyiv EdFest». У програмі 

фестивалю управлінської майстерності ‒ медіа-освіта, практичні семінари, майстер-

класи, тренінги, арт-терапія тощо; 

- серпневу конференцію педагогічних, науково-педагогічних працівників м. 

Києва. 

Цікаві зустрічі:  

- Ніка Вуйчича з учнівською, педагогічною та батьківською громадськістю. 

Тема зустрічі – булінг у школах; 

- Гордона Ньюфелда, директора Інституту Ньюфелда (Канада) з педагогічним 

працівниками. Дискусія «Школа без цькування: передумови та шляхи 

вирішення». 

- Катерини Краснової, експерт із стратегічних та кризових комунікацій, тренер 

Програми з державних комунікацій з педагогічним працівниками. Семінар-

тренінг «Комунікація змін». 

 

Розвиток інфраструктури освіти 

Виконано капітальний ремонт 76 дахів, 52 фасадів. Виконано заміну вікон у 

159 закладах освіти. Відремонтовано харчоблоки у 53 закладах освіти. Головні 

розпорядники бюджетних коштів - РДА. 

Завершено термомодернізацію будівель 6 закладів освіти (2 ЗЗСО та 4 ЗДО): 

- ЗДО№ 300 (вул. Радунська, 22/9-А) у Деснянському районі; 

- ЗДО № 221  (просп. Голосіївський, 114-а) у  Голосіївському районі;  

- ЗДО № 382 (вул. Героїв Севастополя, 40) у Солом’янському районі;  

- ЗДО № 431 (вул. Тимофія Шамрила, 4-б) у Шевченківському районі; 

- ЗЗСО  № 316 (вул. Бажана, 32-А) у Дарницькому районі; 

- ЗЗСО № 166 (вул. Єреванська, 20) у Солом’янському районі. 

Завершено капітальний ремонт спортивних залів на 4 об’єктах (ЗЗСО №№ 302; 

111; 320; 62).  

 

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, а 

також проектів документів поданих до Департаменту освіти і науки на погодження. 

Протягом 2018 року проведено правову експертизу 1894 наказів з основної та 

кадрової діяльності. Підготовлено та передано до Головного територіального 

управління юстиції м. Києва 12 звітів про видані накази Департаменту. 
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Забезпечено юридичний супровід діяльності тендерного комітету 

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 

2018 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 4 інформаційних листи щодо новел законодавства України та 

скеровано їх до підпорядкованих установ та організацій. 

У встановленому порядку відділом правового забезпечення проведено правову 

експертизу проектів господарських договорів Департаменту. 

Забезпечено представництво інтересів Департаменту, виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської 

ради у судах у 28 судових справах. та представництво інтересів Київського міського 

голови Кличка В.В. в 1 судовій справі. 

 

Кадрове забезпечення 

В освітній галузі міста Києва працюють 40700 педагогічних працівників, з 

них:   

- у ЗЗСО (всіх типів) – 23939; 

- у ЗДО – 10457; 

- у ЗПО – 1868; 

- у ЗПТО – 2004; 

- у ДЮСШ – 417; 

- у РНМЦ – 1248. 

Плинність педагогічних кадрів у місті Києві складає 11 %. Директорський 

корпус закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нараховує 1000 осіб, з них ЗЗСО – 431 керівник, 

ЗДО – 569 керівників. 

Протягом 2018 року переукладено контракти із 156 керівниками закладів 

освіти, з них – з 82 керівниками закладів дошкільної освіти та з 74 керівниками 

закладів загальної середньої освіти. 

Проведено 2 конкурсних відбори кандидатур на заміщення вакантних посад 

керівників  закладів дошкільної та загальної середньої освіти. За результатами 

конкурсу призначено 48 керівників закладів освіти, з них на вакантні посади 

керівників ЗДО – 28 осіб, на вакантні посади керівників  ЗЗСО – 20 осіб.    

За результатами конкурсного відбору призначено 8 директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.    

У заклади освіти міста Києва у 2018 році працевлаштовано 288 осіб – 

випускників ВНЗ педагогічного профілю. Протягом 2018 року виплачено 

одноразову адресну допомогу 3 випускникам Київського університету імені Бориса 

Грінченка, які навчалися за денною формою, напрямами (спеціальностями) 
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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. 

У квітні 2018 року проведено Ярмарку вакансій випускників Київського 

університету імені Бориса Грінченка та Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, які навчалися за державним замовленням.  

  За сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти відзначено 

педагогічних працівників міста Києва: 

- нагородами Міністерства освіти і науки України – 119 особи, зокрема, 

нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» - 59 осіб, Грамотою – 3 особи, 

Подякою – 57 осіб; 

- Подякою Київського міського голови – 50 осіб; 

- нагородами Департаменту освіти і науки - 357, з них: нагрудним знаком 

«Відмінник столичної освіти»- 12 осіб, Почесною грамотою - 57, Грамотою -

139, Подякою – 149 осіб. 

У 2018 році відзначено 36 переможців та лауреатів ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», з них: 

- за І місце – 4 особи; 

- за ІІ-ІІІ місце 8 осіб. 

Переможців та лауреатів відзначено Подяками Київського міського голови, 

Грамотами Департаменту освіти і науки та грошовими преміями у розмірі: 

- за І місце - 14 тис. 892 грн; 

- за ІІ місце – 11 тис. 169 грн; 

- за ІІІ місце – 7 тис. 446 грн; 

- лауреатам - 3 тис. грн. 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2017-2018 навчальному 

році атестовано на відповідність займаній посаді: 

- 48 керівників закладів дошкільної освіти; 

- 26 керівників закладів загальної середньої освіти; 

- 57 керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва; 

на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань: 

- 339 педагогічних працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації; 

- 209 педагогічних працівники професійно-технічних навчальних закладів м. 

Києва; 

- 21 педагогічний працівник закладів освіти, підпорядкованих Департаменту; 

- 30 методистів районних науково-методичних центрів управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій та 2 методистам відмовлено у 

присвоєнні кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Контрольно-аналітична та організаційна робота 

Проаналізовано роботу з документами у Департаменті освіти і науки, зокрема 

роботу із зверненнями громадян, запитами на доступ до публічної інформації, 

запитами засобів масової інформації, звернень на гарячу лінію тощо.  

За звітний період розглянуто понад 1285 звернень громадян, опрацьовано 

майже 833 запитів від журналістів та більше 400 запитів на доступ до публічної 
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інформації, майже 1050 звернень, що надійшли на телефон Урядової «гарячої лінії» 

та Контактного центру міста Києва.  

Прийнято та опрацьовано 155 заяв (актів), 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 94 закладами 

ліцензій на право провадження освітньої діяльності; 13 -переоформлення ліцензій; 

16 закладам відмовлено у видачі ліцензій; анульовано 7 ліцензій; залишено без 

розгляду 3 заяви. 

Проведено моніторинг та перевірку організації роботи із зверненнями 

громадян, дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу 

із зверненнями в управліннях освіти Дарницької та Голосіївської районних в місті 

Києві державних адміністрацій. 

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» (13.04.2018, 4.12.2018, брали участь майже 1000 юних журналістів та 

представників учнівського самоврядування); 

-           ХVІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-

весна на Дніпрових схилах» (18-20.05.2018), у якому взяли участь майже 300 

учасників з 17 регіонів України (37 міст та сіл), учасники із 4 країн світу: Білорусі, 

Польщі, Азербайджану та Молдови, та 1000 учасників з Києва. 

-           ІІІ Київський дитячо-юнацький форум «Менше 18 ‒ Ми можемо більше!» 

(27.10.2018)у рамках Європейського тижня місцевої демократії, у якому взяли 

участь більше двох тисяч учасників. 
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Звіт роботи Департаменту освіти і науки за 2018 рік  

Реалізація міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»  

№ Напрям діяльності Пріоритетні завдання Заходи 

На виконання 

якого 

нормативно-

правового акту 

проводиться 

Терміни 

виконання 

заходу 
Відмітки про виконання 

Управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Відділ дошкільної освіти 

1 Здійснення 

заходів щодо 

збереження та 

розширення 

мережі закладів 

дошкільної 

освіти  

Забезпечити 

збереження та 

збільшення 

контингенту дітей, 

відкриття нових груп 

(забезпечити оплату 

праці (у т. ч. 

нарахування на фонд 

оплати праці, оплата 

комунальних послуг 

та енергоносіїв) 

Моніторинг розвитку 

мережі закладів 

дошкільної освіти 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки» 

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.09 Проведено моніторинг розвитку 

мережі закладів дошкільної освіти, 

внесені відповідні зміни. Мережа 

збільшилась на 3085 місць шляхом 

будівництва, реконструкції, 

відновлення роботи закладів/груп та 

відкриття приватних закладів 

дошкільної освіти. 

Аналіз поетапної 

реорганізації шкіл-

дитячих садків у 

заклади дошкільної 

освіти 

До 01.09 Проаналізовано мережу ШДС та НВК, 

та плани поетапної  реорганізації ШДС 

(НВК) у ЗДО. У 2018 році 

реорганізовано ШДС «Радосинь» у 

ЗДО № 133 Дарницького району. 

Моніторинг наявного 

резерву місць у 

комунальних закладах 

дошкільної освіти та 

необхідність їх 

відновлення, відкриття 

непрацюючих груп 

Квітень Проаналізовано інформацію районних 

управлінь освіти щодо вивільнених 

приміщень у працюючих ЗДО. 28% 

таких приміщень – групи, які 

потребують ремонту або передані в 

нецільову оренду. Протягом  року 

відновлено роботу 37 груп у 31 ЗДО. 

Аналіз мережі груп 

інклюзивного навчання 

для дітей з особливими 

освітніми потребами 

До 01.09 Мережа груп інклюзивного навчання 

протягом 2018 року збільшилась на 

38% і становить 94 групи в 52 ЗДО, в 

них виховується 166 дітей з 

особливими освітніми потребами. 
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Збір та узагальнення 

інформації щодо 

наповнюваності дітьми 

груп у закладах 

дошкільної освіти 

Січень 

Вересень 

Проведено збір та узагальнення 

інформації щодо наповнюваності 

дітьми груп у комунальних ЗДО, за 

результатами якого  розроблені 

рекомендації управлінням освіти 

районів щодо доукомплектування 

вільних місць у дитячих садках . 

Аналіз контингенту 

дітей, які здобувають 

дошкільну освіту в 

закладах різних типів 

та форм власності 

Лютий Проаналізовано інформацію про 

контингент дітей, які здобувають 

дошкільну освіту в закладах різних 

типів та форм власності.  94% від 

загальної кількості дітей, які 

здобувають освіту у  закладах, 

виховуються у комунальних 

дитсадках, 2 % - у державних, 4% – у 

приватних закладах. 

Моніторинг 

укомплектованості 

груп закладів 

дошкільної освіти 

дітьми дошкільного 

віку 

Лютий Проведено моніторинг 

укомплектованості закладів 

дошкільної освіти відповідно до 

норми: на 100 місцях протягом року у 

комунальних ЗДО виховувалось 122 

дитини. 

Аналіз контингенту 

дітей дошкільного віку, 

охоплених різними 

суб’єктами 

господарювання, що 

мають ліцензію у сфері 

дошкільної освіти 

Січень 

Вересень 

Проведено аналіз контингенту дітей 

дошкільної освіти, які здобувають 

дошкільну освіту у приватних 

закладах. У 56 приватних ЗДО та НВК, 

49 закладах альтернативної освіти 

виховуються більше 5 тис. дітей 

дошкільного віку. 

Забезпечити 

харчування дітей 

дошкільного віку 

відповідно до норм, 

визначених чинним 

законодавством 

Моніторинг виконання 

норм харчування дітей 

у закладах дошкільної 

освіти 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки» 

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта» 

Лютий 

Травень 

Серпень 

Жовтень 

Щоквартально проводився моніторинг 

виконання норм харчування у ЗДО. За 

результатами моніторингу 

направлялися листи головам РДА та 

районним управлінням освіти. 

Середній показник виконання норм 

харчування – 98 %. 
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Збір та узагальнення 

інформації щодо 

забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням дітей 

дошкільного віку в 

санаторних закладах 

дошкільної освіти 

(групах) для дітей з 

малими і затухаючими 

формами туберкульозу, 

спеціальних закладах 

дошкільної освіти 

(групах) для дітей, які 

потребують корекції 

фізичного або 

розумового розвитку; 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

перебувають під 

опікою 

Протягом 

року 

За інформацією РУО, мають пільги по 

оплаті за харчування 17 785 осіб (на 

176 менше, ніж у 2017 р.). 

Безкоштовно харчуються 9 341  

дитина, з них: 523 дітей з 

малозабезпечених сімей; 8257 дітей в 

ЗДО (групах) компенсуючого типу; 85 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

знаходяться під опікою; 476 дітей з 

інвалідністю; ще 5 122 дитини з 

багатодітних сімей отримують 

харчування за 50%.  

Аналіз надання пільг 

при встановленні плати 

за харчування дітей 

батькам, зокрема й тим, 

які мають статус 

учасників АТО 

Листопад Пільга на харчування дітей за 1 грн. 

встановлена 3 322 дітям, батьки яких 

мають статус учасників АТО.  

У 2017 році такою пільгою 

скористалися  2924 особи. 

Забезпечити ДНЗ 

медикаментами та 

перев’язувальними 

матеріалами 

Моніторинг 

забезпечення закладів 

дошкільної освіти 

медикаментами згідно 

із встановленими 

нормативами 

 Листопад Всі заклади дошкільної освіти 

забезпечені необхідними  

медикаментами та перев’язувальними 

матеріалами.    

Дані по КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» 

сформовані управліннями освіти 

районних в місті Києві державних 
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адміністрацій як головними 

розпорядниками бюджетних коштів у 

програмі «Єдина інформаційна 

система управління бюджетом міста 

Києва».  

Зокрема, сума планових призначень з 

урахуванням у 2018 році становить 

5855,9 тис. грн 

2 Удосконалення 

та утримання на 

належному рівні 

матеріально-

технічної бази 

освітньої 

інфраструктури 

та розвиток 

освітньо-

розвивального 

простору 

Оновити програмно-

технічний комплекс 

електронного запису 

дітей до ЗДО 

Аналіз стану 

електронної черги 

системи електронного 

запису в заклади 

дошкільної освіти 

комунальної форми 

власності 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта» 
 

Квітень 

Червень 

Вересень 

Діюча система електронного запису 

дітей до комунальних закладів 

дошкільної освіти міста Києва 

повністю автоматизована.  

Для надання консультаційної 

допомоги користувачам СЕЗ ЗДО у 

2018 році почала функціонувати 

технічна підтримка та інформаційна 

сторінка в соціальній мережі  

Facebook. 

Протягом року  проведено 

удосконалення функціоналу СЕЗ ЗДО 

та введені додаткові пільгові категорії 

дітей на зарахування у ЗДО: дітей, які 

є рідними (усиновленими) братами 

та/або сестрами дітей, які здобувають 

дошкільну освіту в обраному батьками 

комунальному закладі дошкільної 

освіти, діти, батьки яких є 

працівниками обраного закладу 

дошкільної освіти (рішення Київської 

міської ради «Про деякі питання 

організації зарахування дітей до 

комунальних закладів дошкільної 

освіти міста Києва» від 09.10.2018 

№1741/5805) та діти з особливими 

освітніми потребами (Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів 

України щодо доступу осіб з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Facebook
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особливими освітніми потребами до 

освітніх послуг»). 

3 Розвиток мережі 

та потужностей 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Забезпечити 

придбання 

програмно-

технічного 

комплексу 

моніторингу 

харчування дітей та 

обліку матеріально-

технічної бази 

Встановлення єдиного 

програмно-технічного 

комплексу моніторингу 

харчування дітей та 

обліку матеріально-

технічної бази 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта» 

Протягом 

року 

Разом з оновленням функціоналу 

системи електронного запису дітей до 

закладів дошкільної освіти 

сформовано концепцію розвитку 

порталу дошкільної освіти. Систему 

передано в обслуговування до 

Департаменту інформаційних 

технологій та  КП "ГІОЦ". На 

міському порталі "Єдиний освітній 

простір" заплановано створення   

програми з обліку матеріально-

технічної бази та моніторингу 

харчування. Водночас, управлінням 

освіти Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

проведено закупівлю та встановлено 

автономну електронну програму 

моніторингу харчування у ЗДО. 

4 Збереження та 

розвиток 

здоров’язберіга

ючого 

середовища в 

дошкільних 

навчальних 

закладах  

Забезпечити 

сучасним 

технологічним 

обладнанням 

харчоблоки закладів 

дошкільної освіти  

 

 

 

 

Збір та узагальнення 

інформації щодо 

забезпечення сучасним 

технологічним 

обладнанням 

харчоблоків в закладах 

дошкільної освіти 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Дошкільна 

освіта» 

Вересень У 2018 році проведено ремонти 

харчоблоків та оновлено технологічне 

і холодильне обладнання закладів 

дошкільної освіти: придбано 

холодильники побутові, холодильні 

шафи, пароконвертомати, ваги, 

електроплити, жарові шафи, машини 

для переробки овочів, електричні 

м’ясорубки, різноманітний кухонний 

та столовий посуд. 

Забезпечити 

резервне гаряче 

водопостачання 

харчоблоків, їдалень 

та буфетів групових 

Збір та узагальнення 

інформації щодо 

забезпечення закладів 

дошкільної освіти  

резервним гарячим 

Вересень Згідно з проведеним моніторингом, 

75% харчоблоків закладів дошкільної 

освіти забезпечені  резервним гарячим 

водопостачанням. Районними 

управліннями освіти здійснені заходи 
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приміщень закладів 

дошкільної освіти 

водопостачанням для поетапної заміни  електрокотлів та 

установки резервного гарячого 

водопостачання: в Голосіївському 

районі у 20 закладах дошкільної освіти 

додатково встановлено 64 

електроводонагрівача; у 50 закладах 

дошкільної освіти Дніпровського 

району в усіх групах встановлено 

резервне гаряче водопостачання; в 

Подільському районі придбано 44 

бойлери, в ЗДО № 8, № 96 та  в  

Святошинському районі у ЗДО № 560 

встановлені сонячні колектори, які 

забезпечують резервне гаряче 

водопостачання.     

Забезпечити 

цілодобову охорону 

приміщень закладів 

дошкільної освіти 

шляхом 

підключення їх до 

системи «Тривожна 

кнопка» 

Моніторинг 

забезпечення 

цілодобової охорони 

приміщень закладів 

дошкільної освіти  

Червень У всіх комунальних  закладах 

дошкільної освіти міста встановлено 

камери відеоспостереження та 

забезпечено функціонування 

«тривожної кнопки», яка дозволяє, у 

разі необхідності,  передавати сигнал 

тривоги в охоронні організації. 

5 

Реалізація та 

поширення 

моделі 

інклюзивного та 

спеціального 

навчання дітей у 

закладах 

дошкільної 

освіти 

Удосконалити 

мережу спеціальних 

та інклюзивних 

класів   (груп) у 

закладах дошкільної 

освіти відповідно до 

потреб мешканців 

міста Києва та з 

урахуванням  

реєстру осіб з 

особливими 

освітніми потребами 

Аналіз мережі закладів 

дошкільної освіти  

інклюзивного та 

спеціального 

призначення 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки» 

Підпрограма 

«Інклюзивна 

та спеціальна 

освіта» 

Січень 

Вересень 

Мережа спеціальних груп у ЗДО 

збільшилась на 5%. У 2018 році в 107 

ЗДО всього функціонує 539 

спеціальних груп (у 2017р. їх було 

515), що становить 11% від загальної 

кількості груп в ЗДО. В них 

виховується 6461 дитина (6% від  усіх 

дітей в ЗДО).  

У 2018 році мережа ЗДО з 

інклюзивними групами збільшилась на 

13 дитсадків і складає 52 ЗДО. В них 

функціонує 94 групи інклюзивного 

навчання та виховується 166 дітей з 

особливими освітніми потребами. 
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Моніторинг 

контингенту дітей 

дошкільного віку, які 

потребують 

інклюзивного та 

спеціального навчання 

з метою прогнозування 

потреб у таких групах 

Січень 

Вересень 

Протягом року ПМПК проведено 

комплексне вивчення 5020 дітей 

дошкільного віку, які мають особливі 

освітні потреби і потребують 

корекційно-розвиткової роботи в 

умовах ЗДО. 

Підготовлено лист до Департаменту 

охорони здоров’я від 18.09.2018 

№ 063-9344 щодо надання інформації 

про кількість дітей дошкільного віку 

за нозологіями, які перебувають на 

диспансерному обліку з метою 

прогнозування розвитку мережі груп 

інклюзивної освіти та груп 

компенсуючого типу. 

На основі аналізу стану електронної 

черги та укомплектованості груп 

компенсуючого типу, інформації 

Департаменту охорони здоров’я, 

підготовлено рекомендаційні листи 

районним управлінням освіти щодо 

оптимізації мережі груп 

компенсуючого типу та розвитку 

інклюзивної освіти відповідно до 

потреб населення від 12.10.2018 

№ 063-10086. 
Проведено моніторинг забезпечення 
логопедичною допомогою дітей в 
закладах дошкільної освіти міста та 
підготовлено доповідну щодо потреби 
у введенні посади вчителя-логопеда в 
штатні розписи закладів дошкільної 
освіти. 
Проаналізовано інформацію районних 
управлінь освіти щодо кількості дітей в 
закладах дошкільної освіти, хворих на 
цукровий діабет, фенілкетонурію і тих, 
які мають лактозну недостатність та 
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непереносимість глютену.  
Підготовлено лист до Департаменту 

охорони здоров'я від 04.01.2018 

№ 063-95 щодо надання рекомендацій 

з утримання та організації харчування 

дітей, хворих на непереносимість 

певної групи продуктів харчування в 

закладах дошкільної освіти. 

Проведено круглий стіл за участю 

спеціалістів і експертів з питань 

дитячої ендокринології та генетики 

медичної і лабораторної Департаменту 

охорони здоров’я з метою прийняття 

узгоджених рішень щодо перебування 

дітей, хворих на цукровий діабет, 

лактазну недостатність та 

непереносимість глютену в закладах 

дошкільної освіти. 

Нарада з керівниками 

закладів дошкільної 

освіти щодо створення 

умов для навчання 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

інклюзивних групах  

 

 

 

 Квітень 

Грудень 

Проведено наради, семінари спільно з 

НМЦ інклюзивної освіти ІППО КУ 

ім. Бориса Грінченка для  директорів, 

вихователів-методистів ЗДО з 

інклюзивними групами  «Інклюзивне 

навчання у сучасному освітньому 

середовищі: основні підходи і 

бачення», «Інклюзивне навчання у 

сучасному освітньому середовищі: 

індивідуальна програма розвитку». 

6 Розширення 

інноваційного 

освітнього 

середовища в 

системі 

дошкільної 

освіти 

Сприяти поширенню 

передового 

педагогічного 

досвіду серед 

педагогічних 

працівників закладів 

дошкільної освіти 

Наради-семінари з 

заступниками 

начальників управлінь 

освіти РДА 

(начальниками відділів) 

з питань дошкільної 

освіти 

 Щомісяця Щомісяця проводились наради- 

семінари з заступниками начальників 

управлінь освіти РДА (начальниками 

відділів) з питань дошкільної освіти. 

Ярмарок педагогічних 

ідей «Сучасне 

 Лютий-

березень 

Проведено Ярмарок педагогічних ідей 
«Сучасне нетрадиційне обладнання для 
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нетрадиційне 

обладнання для 

організації 

фізкультурно-

оздоровчої роботи у 

закладах дошкільної 

освіти» 

організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи у закладах дошкільної освіти», 
визначено переможців, нагороджено 
грамотами та дипломами, цінними 
подарунками (05.02.-30.03.2018). 
Всього у Ярмарку взяли участь 65 ЗДО. 
Переможцем став ЗДО № 419 
Шевченківського району. Матеріали 
конкурсу розміщено на сайті 
Депаратменту. 

Постійно діючий 

семінар «Впровадження 

ЛЕГО-технологій у 

роботу з дітьми 

дошкільного віку» 

Програма 

«Навчання 

через дію» 

Протягом 

року 

Проведено 19 семінарів, тренінгів, 

інформаційних та підсумкових  

зустрічей для педагогів та керівників 

ЗДО, які є учасниками проекту 

«Сприяння освіті». 22 заклади 

дошкільної освіти брали участь у 

щорічному всеукраїнському 

архітектурному фестивалі ЛЕГО-

технологій «Водний світ». 

Нарада з методистами 

районних науково-

методичних центрів із 

питань наступності 

дошкільної та 

початкової освіти 

 Квітень Проведено круглий стіл «Реалізація 

наскрізного освітнього процесу в 

дошкільній та початковій ланках 

освіти» для методистів РНМЦ з питань 

дошкільної та початкової освіти за 

участю викладачів Київського 

університету ім. Бориса Грінченка 

(21.03.2018). 

Міська конференція 

«Нова школа» ‒ 

«новий» дитячий 

садок? 

 Листопад  Проведено міську науково-практичну 

конференцію «Нова школа» ‒ «новий» 

дитячий садок». В рамках підготовки 

до конференції проведено 25 

секційних засідань, тренінгів, 

семінарів. За підсумками роботи 

конференції підготовлено аналітичну 

збірку (20.11.2018). Матеріали 

конференції розміщено на сайті ДОН. 

Міське свято 

«Дошкілля Києва» 

 Вересень  Проведено міське свято «Київське 

дошкілля» з нагоди відзначення 
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Всеукраїнського Дня дошкілля 

(20.09.2018). 

Розробка пропозицій до 

Міністерства освіти і 

науки України щодо 

змін у нормативно-

правових актах, якими 

регулюються питання 

організації харчування 

дітей дошкільного віку 

  Спеціалісти відділу дошкільної освіти 

є учасниками робочих груп при 

Міністерстві освіти і науки України 

щодо підготовки змін до Закону «Про 

дошкільну освіту», проекту Порядку 

зарахування, відрахування та 

переведення вихованців до державних 

та комунальних закладів освіти для 

здобуття дошкільної освіти».  

Відділ загальної середньої освіти та інклюзивного навчання 

1 Удосконалення 

мережі закладів 

освіти 

відповідно до 

освітніх потреб 

мешканців 

столиці 

Забезпечити належне 

функціонування 

закладів загальної 

середньої освіти 

Підготовка проекту 

наказу «Про підготовку 

закладів освіти  міста 

Києва до початку 

2017/2018  навчального 

року» 

 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Загальна 

середня 

освіта» 

 

Січень-

березень 

 

Розроблено заходи щодо підготовки 

закладів освіти комунальної форми 

власності територіальної громади 

міста Києва та закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до 

початку 2018/2019 навчального року 

та підготовлено проект розпорядження 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08.05.2018 №  768. 

Збір та аналіз 

пропозицій районних 

управлінь освіти щодо 

змін у мережі закладів 

загальної середньої 

освіти у 2018/2019 

навчальному році 

Березень-

Квітень 

 

Проаналізовано інформацію РУО 

щодо змін у мережі ЗЗСО та 

підготовлено інформаційні матеріали 

до засідання Колегії виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації), що відбулася 15.05.2018 

Робочі зустрічі з питань 

формування районами 

мережі класів/груп 

закладів освіти на 

2018/2019 навчальний 

рік 

 

Квітень-

травень 

 

Організовано та проведено робочі 

зустрічі та наради-співбесіди з 

начальниками управлінь освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій щодо формування 

мережі класів у 2018-2019 та стану 

готовності до реформування 
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загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» (з 09 по 13 червня). 

Підготовка проекту 

листа ДОНМС щодо 

порядку закінчення 

2017/2018 навчального 

року, проведення 

державної підсумкової 

атестації учнів та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Березень-

квітень 

 

Підготовлено лист від 16.02.2018 

№ 063-1226 «Про порядок закінчення 

2017-2018 навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації учнів». 
 

Підготовка листа ДОН 

«Про структуру 

2018/2019 навчального 

року та організацію 

навчально-виховного 

процесу в закладах 

загальної середньої 

освіти» 

Квітень 

 

Підготовлено лист від 17.07.2018                 

№ 063-7622 «Про структуру 2018-2019 

навчального року та організацію 

освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти міста 

Києва». 
 

Організація та 

проведення ДПА та 

ЗНО для учнів 

випускних класів 

 

Травень-

червень 

 

Здійснено організаційні заходи щодо 

проведення у 2017-2018 навчальному 

році державної підсумкової атестації у 

формі зовнішнього незалежного 

оцінювання для випускників закладів 

загальної середньої освіти міста Києва, 

підготовлено проект наказу спільних 

дій Департаменту та КРЦОЯО щодо 

організації та проведення ЗНО. 

Підготовка матеріалів 

до засідань колегії 

ДОНМС КМДА та 

нарад при заступникові 

голови КМДА з 

питання підготовки 

закладів освіти до 

нового 2018/2019 

Травень-

серпень 

Підготовлено інформаційні матеріали 

та презентацію «Про стан підготовки 

закладів освіти м. Києва до нового 

2018-2019 навчального року» на 

засідання Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), що 

відбулися 16.05.2018; 30.08.2018; 
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навчального року 

 

семінар-нараду щодо підготовки 

впровадження НУШ, яка відбулася 

13.06.2018; нараду начальників РУО 

під головуванням голови постійної 

комісії Київради Старостенко Г.В. з 

питань підготовки закладів освіти 

міста Києва до початку 2018-2019 

навчального року, що відбулася 

05.06.2018; на засідання колегії 

Департаменту, що відбулося 

15.05.2018, на нараді начальників РУО 

протягом серпня-вересня 2018. 

Серпнева конференція 

педагогічних 

працівників 

(Організація та 

проведення «круглого 

столу» щодо готовності 

ЗЗСО до впровадження 

нових Державних 

стандартів початкової 

школи 

Серпень 

 

Підготовлено інформаційні матеріали 

щодо готовності ЗЗСО до 

впровадження нових Державних 

стандартів початкової школи до 

серпневої конференції; організовано та 

проведено нараду («круглий стіл») з 

заступниками начальників РУО щодо 

готовності ЗЗСО до впровадження 

нових Державних стандартів 

початкової школи. 

Аналіз та узагальнення 

інформації управлінь 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій щодо 

змін (оптимізація та 

реорганізація) у мережі 

закладів загальної 

середньої освіти 

комунальної форми 

власності 

Серпень 

 

Проаналізовано та узагальнено 

інформацію РУО щодо мережі ЗЗСО 

та її змін у 2018-2019 навчальному 

році. 

Аналіз та узагальнення 

інформації щодо 

отримання ліцензій 

приватними закладами 

Серпень Проаналізовано та узагальнено 

інформацію РУО щодо мережі 

приватних ЗЗСО та її змін у 2018-2019 

навчальному році. 
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освіти у сфері загальної 

середньої освіти  

 

Підготовка проекту 

наказу ДОНМС про 

зміни в мережі закладів 

загальної середньої 

освіти на 2017/2018 

навчальний рік 

Серпень-

вересень 

 

наказ від 30.08.2018 № 617; 

наказ від 08.10.2018 № 642; 

наказ від 14.12.2018 № 678. 
 

Збір та узагальнення 

інформації щодо 

забезпечення закладів 

загальної середньої 

освіти медичними 

працівниками 

Вересень-

жовтень 

 

Узагальнено інформацію щодо 

забезпечення закладів загальної 

середньої освіти медичними 

працівниками станом на 05.09.2018. 

 

Підготовка 

інформаційно-

аналітичних матеріалів 

щодо мережі закладів 

загальної середньої 

освіти у 2018-2019 

навчальному році та 

зміни контингенту 

учнів та середньої 

наповненості класів у 

ЗЗСО 

Щоквартал

у 

 

 

Підготовлено інформаційно-аналітичні 

матеріали щодо мережі ЗЗСО, 

контингенту учнів та середньої 

наповнюваності класів. 

Інформацію використано для 

звітування про виконання МКЦП 

«Освіта Києва. 2016-2018 роки», 

підготовки розширеного засідання 

колегії Департаменту та розміщено на 

сайті. 

Наради-семінари з 

заступниками 

начальників управлінь 

освіти РДА 

(начальниками відділів) 

Протягом 

року  

Організовано та проведено наради: 

18.01.2018; 15.03.2018; 31.08.2018; 

23.10.2018.  

Участь у ліцензуванні 

закладів загальної 

середньої освіти 

приватної форми 

власності 

Протягом 

року 

Взято участь в опрацюванні 31 

ліцензійної справи ЗЗСО приватної 

форми власності.  
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Забезпечити 

безоплатним 

харчуванням учнів 

закладів загальної 

середньої освіти 

відповідно до 

чинного 

законодавства 

Аналіз стану 

організації харчування 

учнів закладів загальної 

середньої освіти за 

календарний рік 

 

 

 

 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Загальна 

середня 

освіта» 

Січень 

Грудень 

Проведено аналіз стану організації 

харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти відповідно до 

розпорядження КМДА від 26.02.2018 

№ 305 «Про організацію у 2018 році 

харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти, заснованих на 

комунальній власності територіальної 

громади міста Києва» . Усього 

безкоштовне харчування у І півріччі 

отримували  123735 учнів. 

За принципом мультипрофільного 

харчування («шведський стіл») 

організовано харчування гімназії 

«Консул» № 86 Печерського району.  

У всіх закладах організатори 

харчування  забезпечують роботу 

шкільних буфетів. У Дарницькому 

районі (21 ЗЗСО) окрім традиційної 

буфетної продукції. ТОВ «Дорога 

здоров’я» встановлено снекоавтомати, 

як альтернатива шкільному буфету.  

У ІІ півріччі безоплатним харчуванням 

охоплено 127556  учнів, а саме: 121262 

учні 1-4 –х класів, 6294 учні пільгових 

категорій 5-11-х класів. Харчування 

учнів столиці забезпечують 8 

комунальних підприємств, 2 

товариства з обмеженою 

відповідальністю, 4 фізичні особи 

підприємці. У 3 закладах загальної 

середньої освіти працівники їдалень, 

які включені до штатних розписів, 

здійснюють харчування учнів 

самостійно. Запроваджено пілотний 

проект «мультипрофільне харчування 

(«шведський стіл»)» у школі № 47 
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Печерського району. 

Моніторинг організації 

харчування у закладах 

загальної середньої 

освіти  

 

Лютий 

Вересень 

 

Проведено моніторинг стану 

організації харчування учнів у 

закладах загальної середньої освіти. 

Результати обговорено на нарадах 

начальників управлінь освіти та їх 

заступників. 

Підготовлено листи  головам РДА від 

03.05.2018 №063-4530,063-4531,063-

4532,063-4533,063-4534,063-4535,063-

4536,063-4537,063-4538,063-4539. 

Збір та узагальнення 

інформації управлінь 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій щодо 

організації харчування 

у закладах загальної 

середньої освіти учнів 

пільгових категорій 

Січень 

Вересень 

 

Узагальнено інформацію управлінь 

освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій щодо 

організації харчування учнів пільгових 

категорій станом на 10.01.2018, 

05.09.2018. 

Наради-семінари з 

заступниками 

начальників управлінь 

освіти РДА 

(начальниками відділів) 

Щопівроку Розглянуто питання організації 

харчування на нарадах із 

заступниками начальників управлінь 

освіти РДА (начальниками відділів) 

23.10.2018; 31.06.2018; 18.01.2018. 

Оптимізувати 

мережу гімназій, 

ліцеїв та 

спеціалізованих шкіл 

Збір та аналіз 

пропозицій районних 

управлінь освіти щодо 

змін у мережі гімназій, 

ліцеїв та 

спеціалізованих шкіл 

на 2018/2019 

навчальний рік 

відповідно до закону 

України «Про освіту» 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Загальна 

середня 

освіта» 

Лютий-

березень 

 

Проаналізовано та узагальнено 

інформацію РУО щодо змін в мережі 

ЗЗСО, у.ч. ліцеїв, гімназій, СШ. 
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Робочі зустрічі з питань 

реорганізації мережі 

гімназій, ліцеїв та 

спеціалізованих шкіл 

відповідно до Закону 

України «Про освіту» 

 

Квітень ‒ 

серпень 

 

Проведено робочі зустрічі з 

заступниками начальників РУО 

(начальниками відділів) щодо прийому 

дітей до 1-х, 5-х та 10-х класів гімназій 

та ліцеїв, СШ у відповідності до 

Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної середньої 

освіти, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України 

від 16.04.2018 № 367. 

Проведено 10 нарад-семінарів для 

заступників директорів ЗЗСО щодо 

складання освітніх програм. 

Підготовка проекту 

наказу ДОНМС про 

зміни в мережі 

гімназій, ліцеїв та 

спеціалізованих шкіл 

на 2018/2019 

навчальний рік 

Серпень 

вересень 

 

наказ від 30.08.2018 № 617; 

наказ від 08.10.2018 № 642; 

наказ від 14.12.2018 № 678. 

 

Аналіз інформації КНП 

«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА» щодо 

моніторингу якості 

знань учнів гімназій, 

ліцеїв та 

спеціалізованих шкіл за 

результатами ЗНО 

Вересень-

жовтень 

 

Проаналізовано інформацію КНП 

«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА 

КИЄВА», висновки та пропозиції 

включено до інформаційної довідки на 

колегію Департаменту, що відбулася 

12.12.2018. 

Вивести початкову 

школу зі структури 

гімназій та 1-7 класи 

зі структури ліцеїв 

шляхом створення 

навчально-виховних 

комплексів, у 

Збір та аналіз 

інформації районних 

управлінь освіти щодо 

закріплення за 

закладами освіти 

мікрорайону та 

прийому до 1-х класів  

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Загальна 

середня 

Лютий ‒ 

червень 

У звя’зку зі змінами в законодавстві 

України щодо типів ЗЗСО, у 2018 році 

особлива увага зверталась на прийом 

дітей до 1-х класів. Проаналізовано та 

визначено мережу закладів загальної 

середньої освіти, які здійснювали у 

2018 році прийом до 1-х класів. 
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структурі яких буде 

збережено школу І 

ступеня 

 освіта» 

 

Видано наказ Департаменту освіти і  

науки, молоді та спорту від 19.01.2018 

№ 25, яким затверджено організаційні 

заходи щодо прийому дітей до 1-х 

класів закладів загальної середньої 

освіти міста Києва у 2018 році. На 

сайтах та інформаційних стендах 

закладів загальної середньої освіти, на 

сайтах управлінь освіти районних в 

місті Києві державних адміністрацій та 

Департаменту розміщено інформацію 

про закріплені території 

обслуговування, порядок зарахування, 

відрахування переведення учнів до 

державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти; телефони «гарячої 

лінії» та інші актуальні повідомлення. 

Для зручності киян вперше 

використані дані Реєстру 

територіальної громади міста Києва. 

З 01.09.2018 введено до мережі 

закладів загальної середньої освіти 

міста Києва та забезпечено 

функціонування комунальних закладів 

«Початкова школа № 332» та 

«Початкова школа № 334» у 

Дарницькому  району, що створені 

рішенням Київської міської ради. 

Підготовлено та розміщено на сайті 

Департаменту освіти і науки 

інформаційні матеріали «Про мережу 

закладів загальної середньої освіти та 

перспективи її розвитку в контексті 

забезпечення територіальної 

доступності» на засідання колегії, що 

відбулося 12.12.2018. Підготовлено 
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проект наказу «Про виконання 

рішення колегії Департаменту освіти і 

науки від 12 грудня 2018 року». 

2 Забезпечення 

високоякісної 

загальноосвітньо

ї профільної та 

професійної 

підготовки учнів 

Створити міський 

ресурсний центр для 

забезпечення 

дистанційного 

навчання та 

самоосвіти 

Моніторинг матеріалів 

з дистанційного 

навчання, розміщених 

на сайті ІППО 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Загальна 

середня 

освіта» 

Протягом 

року 

Оновлено інформацію на сайті 

"Відкритий центр столичної освіти" 

http://vo.ippo.kubg.edu.ua 

 

Міський семінар для 

педагогічних 

працівників закладів 

загальної середньої 

освіти щодо 

впровадження 

дистанційного 

навчання школярів  

 

Жовтень-

листопад 

 

Розміщено розклад ДПА для учнів 9-х 

класів, теми випускних робіт та 

приклади їх оформлення, матеріали 

тренінгів “Організація дистанційного 

навчання в школі” (27.02.2018) та 

«Компетентнісні задачі на уроках 

інформатики» (19.03.2018); ІТ для 

виконання індивідуальних, групових 

освітніх проектів” (14.04.2018), 

інформація про вступну кампанію в 

українські ЗВО випускників-школярів 

з Криму та непідконтрольних 

територій Донбасу (06.06.2018), 

тренінг зі створення е-підручників та 

е-посібників (15.11.2018), опитування 

про цифровізацію освіти (17.12.2018). 

На сайті розміщено дистанційні курси 

з предметів інваріантної складової для 

учнів 1-11 класів і вчителів; методичні 

ресурси для створення дистанційних 

курсів; матеріали до «Інноватика в 

математиці» в рамках курсів 

підвищення кваліфікації вчителів 
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математики, онлайн консультації і 

уроки української мови. 

Оновлено матеріали щодо реєстрації 

на дистанційне навчання у 2018-2019 

навчальному році. 

Матеріали на сайті постійно 

оновлюються. 

Організація та 

проведення ДПА та 

ЗНО для учнів, які 

потягом 2017-2018 

навчального року 

навчалися за 

дистанційною формою 

навчання 

Квітень ‒ 

червень 

 

Організовано та проведено наради-

семінари (квітень та вересень 2018) 

для заступників директорів –учасників 

регіонального експерименту 

«Організаційні, психолого-педагогічні 

умови впровадження елементів е-

навчання в школі».  

Сприяти розвитку 

мережі класів з 

поглибленим 

вивченням окремих 

предметів 

 

Моніторинг мережі 

закладів загальної 

середньої освіти, у яких 

функціонують  класи з 

поглибленим 

вивченням предметів  

 

 

 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки» 

Підпрограма 

«Загальна 

середня 

освіта» 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проаналізовано мережу класів з 

поглибленим вивченням окремих 

предметів. За звітний період у ЗЗСО  

м. Києва 137,7 тис. учнів вивчали 

поглиблено понад 17 предметів. 

Зокрема майже 100,8 тис. школярів 

вивчали поглиблено іноземні мови; 

11,8 тис. – математику; 6,2 тис. – 

українську мову та літературу; 5,5 тис. 

– інформатику. Профільним 

навчанням у ЗЗСО комунальної форми 

власності охоплено майже 22 тисячі 

старшокласників, що становить 80% 

учнів 10-11 класів (22 напрямки). З 

них, 26,7 % обрали профіль іноземна 

філологія, 13,5 – українська філологія, 

10,1 – математичний профіль 

навчання, 8,8 – економічний, 7 – 

фізико-математичний, 6,3 - 

інформаційно-технологічний.  
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Нарада-семінар щодо 

використання 

обладнання та засобів 

навчання для 

викладання предметів 

природничого циклу 

 Січень 

 

Проведено нараду-семінар щодо 

використання обладнання та засобів 

навчання для викладання біології та 

хімії (лютий 2018). 

 

Моніторинг 

поглибленого та 

профільного вивчення 

української та 

іноземних мов і мов 

національних меншин у 

закладах загальної 

середньої освіти 

 Протягом 

року 

Проведено моніторинг результатів 

ЗНО та  моніторингових досліджень 

готовності учнів 11-х класів до ДПА 

шкіл з поглибленим вивченням 

української та англійської мов, 

математики, фізики та біології. 

Результати моніторингу розглянуто на 

розширеному засідання колегії 

Департаменту освіти і науки 

12.12.2018. 

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» 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Загальна 

середня 

освіта» 

Жовтень 

листопад 

Спільно з ІППО КУ ім. Бориса 

Грінченка організовано та проведено 

семінар  «Застосування інтерактивних 

технологій у процесі навчання мови та 

літератури» для вчителів класів за 

профілем "українська філологія". 

Питання профілізації старшої школи у 

форматі Нової української школи 

розглянуто на нараді заступників 

начальників РУО (начальників 

відділів) у жовтні 2018 року. 

Здійснити ревізію 

кабінетів та 

майстерень з 

трудового навчання. 

З урахуванням 

результатів 

розробити заходи 

щодо їх ремонту та 

оснащення. 

Робочі зустрічі з РУО 

щодо аналізу ремонтів 

кабінетів та майстерень 

з трудового навчання 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Загальна 

середня 

освіта» 

Травень ‒ 

серпень 

Виконано згідно з планом роботи. 
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3 Здійснення 

заходів щодо 

оптимізації 

мережі шкіл-

інтернатів 

Здійснення заходів 

щодо оптимізації 

мережі шкіл-

інтернатів 

Аналіз мережі закладів 

освіти інтернатного 

типу 

 

 

 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Інклюзивна 

та спеціальна 

освіта» 

Січень-

лютий 

 

Проаналізовано мережу шкіл-

інтернатів. Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту спільно з 

районними в місті Києві державними 

адміністраціями здійснюються 

організаційно-правові заходи щодо 

реорганізації (трансформації) 

інтернатних закладів. 

Робочі зустрічі з 

директорами шкіл-

інтернатів 

 

березень-

квітень 

 

Протягом  2016-2018 років кількість 

інтернатних закладів зменшилася на 5 

одиниць (спеціальну школу-інтернат 

№ 6 реорганізовано у навчально-

реабілітаційний центр, спеціальні 

школи-інтернати №№ 10 та 12 - у 

спеціальні школи). Реорганізовано 

спеціальну загальноосвітню школу-

інтернат № 2 шляхом приєднання її до 

спеціальної  загальноосвітньої школи 

«Надія».  У 2018 році реорганізовано 

школу-інтернат № 17 у навчально-

реабілітаційний центр. Інформацію 

використано при підготовці відповіді 

до Плану дій з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2015 року 

«Про затвердження плану дій з 

реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 

року» (двічі на рік). 

Здійснення заходів 

щодо реорганізації 

шкіл-інтернатів 

Травень-

серпень 

Проведено 10 робочих зустрічей з 

РУО та керівниками шкіл-інтернатів 

щодо реорганізації шкіл-інтернатів. 
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4 Реалізація та 

поширення 

моделі 

інклюзивного та 

спеціального 

навчання дітей у 

закладах освіти 

Удосконалити 

мережу спеціальних 

та інклюзивних 

класів   (груп) в 

закладах дошкільної 

та загальної 

середньої освіти 

відповідно до потреб 

мешканців міста 

Києва та з 

урахуванням реєстру 

осіб з особливими 

освітніми потребами 

Нарада з керівниками 

ЗЗСО щодо створення 

умов для навчання 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

інклюзивних класах 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Інклюзивна 

та спеціальна 

освіта» 

Лютий 

 

 

Проведено нараду для керівників 

ЗЗСО з питань формування освітнього 

простору ( серпень 2018) та тренінги з 

інклюзивного навчання за участі 

ізраїльських фахівців (жовтень 2018).  

Аналіз попередньої 

мережі спеціальних та 

інклюзивних класів у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Квітень 

 

Зібрано та узагальнено інформацію 

РУО щодо формування мережі 

спеціальних та інклюзивних класів у 

закладах загальної середньої освіти 

на 2018-2019 навчальний рік. 

Аналіз мережі 

спеціальних та 

інклюзивних класів у 

закладах загальної 

середньої освіти станом 

на 01.09.2018 та 

забезпеченості дітей з 

інвалідністю місцями у 

цих класах 

Вересень-

жовтень 

Проаналізовано мережу інклюзивних 

та спеціальних класів. У закладах 

загальної середньої освіти 

функціонують 240 інклюзивних класів 

у яких навчаються 552 учні з 

особливими освітніми потребами. 

Кількість інклюзивних класів у 

порівнянні з минулим навчальним 

роком збільшилася майже на 67 %.  

Проаналізовано прогнозовані 

показники щодо утворення 

інклюзивних класів в ЗЗСО на 2018-

2019 навчальний рік. У ІІ півріччі 2018 

року у 119 закладах загальної 

середньої освіти функціонують 370 

інклюзивних класів, у яких навчаються 

737 учнів з особливими освітніми 

потребами. Кількість інклюзивних 

класів у порівнянні з минулим 

навчальним роком збільшилася на 54 

%. Кожна третя школа міста Києва є 

інклюзивною. Кількість учнів з 

особливими освітніми потребами, що 

навчаються в інклюзивних класах 

зросла майже на 40%. 

Для кожного учня з інвалідністю 
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групою фахівців з числа педагогів, 

психологів, за участі батьків дитини 

розроблена Індивідуальна програма 

розвитку, здійснюється психолого-

педагогічний супровід учнів. 

Станом на 20.12.2018 745 учнів з 

особливими освітніми потребами 

навчаються в 72 спеціальних класах 20 

ЗЗСО. кількість Контингент учнів, які 

навчаються в спеціальних класах 

збільшився на 10%, кількість 

спеціальних класів – на 6%. 

Інформацію використано при 

підготовці відповіді до Плану дій з 

реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 

року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2015 року «Про 

затвердження плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року» (двічі 

на рік). 

При відкритті 

інклюзивних класів 

та груп вводити у 

штатні розписи у 

закладах дошкільної 

та загальної 

середньої освіти 

ставки корекційних 

педагогів, логопедів 

та асистентів 

відповідно до вимог 

чинного 

законодавства 

Моніторинг уведених у 

штатні розписи 

закладів загальної 

середньої освіти ставок 

корекційних педагогів, 

логопедів та асистентів 

вчителя та визначення 

стану забезпечення 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Інклюзивна 

та спеціальна 

освіта» 

 

Серпень Проведено моніторинг стану 

забезпечення закладів загальної 

середньої освіти асистентами вчителів 

та введення відповідних ставок. 

До штатних розписів закладів 

загальної середньої освіти, в яких є 

інклюзивні класи введено 151 ставку 

асистента вчителя. Для дітей з 

особливими освітніми потребами 

групою фахівців з числа педагогів, 

психологів, за участі батьків дитини, 

розробляється Індивідуальна програма 

розвитку та здійснюється психолого-

педагогічний супровід учнів. 
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Забезпечити 

проведення 

тренінгів-

практикумів та 

семінарів з 

інклюзивної освіти 

для педагогічних 

працівників, зокрема 

в навчальних 

закладах. Залучати 

до заходів 

волонтерів, 

представників ГО 

тощо. 

Започаткувати 

консультаційну 

підтримку сімей, у 

яких виховуються 

діти з інвалідністю 

Навчально-практичні 

семінари та тренінги з 

інклюзивної освіти для 

педагогічних 

працівників 

Протягом 

року 

    За звітний період проведено: 

- тренінг з ознайомлення з модулем з 

інклюзивного навчання для тренерів – 

представників 10-ти районів міста 

Києва; 

- круглий стіл «Інтеграція дітей з 

особливими потребами в 

загальноосвітній простір для 

керівників закладів освіти; 

 - засідання  Університету  науково-

педагогічних знань «Психолого-

педагогічне проектування: інноваційна 

технологія в дошкільній освіті» для 

вихователів та методистів.   

Створення сторінки на 

сайті ІППО КУ імені 

Бориса Грінченка щодо 

надання онлайн-

консультацій для 

батьків дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Протягом 

року 

Створено сторінку «Ресурсний центр 

підтримки інклюзивної освіти» 

http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/, на якій 

розміщено інформаційні матеріали для 

педагогів та батьків:  

Інклюзивна освіта від А до Я: 

поширені питання; 

Організаційно-методичні засади 

діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів; 

Планування примірних тем 

проведення батьківських зборів і 

педрад, що стосуються питань 

інклюзивної освіти тощо. 

Видача Єдиних квитків 

 

Протягом 

року 

Видано  227 учнівських  квитків. 

Видача направлень до 

шкіл-інтернатів та 

спеціальних шкіл 

Протягом 

року 

Видано 2230 направлень. 

Вітання дітей-сиріт з 

новорічно-різдвяними 

святами 

Протягом 

року 

Здійснено організаційні заходи щодо 

привітання дітей-сиріт з новорічно-

різдвяними святами. 

Надано пропозиції тендерному 

http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/
http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=3376
http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=3376
http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=3372
http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=3372
http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=3372
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комітету щодо закупки подарунків. 

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 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки» 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

Березень-

квітень 

 

Проведено організаційні заходи з РУО 

щодо визначення кандидатур на 

призначення персональних  стипендій 

Київської міської 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 

Травень-

червень 

Листи від 04.05.2018 № 063-4634, 

№ 063-4635, від 24.05.2018 № 063-

5480.  

Протокол № 1 від 22.06.2018, № 2 від 

27.06.2018 конкурсної комісії з 

розгляду, відбору та висунення 

кандидатів на персональну стипендію  

Київської міської ради. 

6 Інноваційна та 

експерименталь

на діяльність у 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційна та 

експериментальна 

діяльність  

Участь у засіданні 

експертної ради 

 Щомісяця 

 

 

 

Здійснювалася дослідно-

експериментальна робота: 

- регіонального рівня у 59 закладах;  

- всеукраїнського рівня у 52 закладах. 

Опрацювання та 

підготовка документів 

щодо проведення 

дослідно-

експериментальної 

роботи 

Щомісяця 

 

Взято участь у засіданнях експертної 

комісії з проведення дослідно-

експериментальної роботи у закладах 

освіти м. Києва. Рішенням експертної 

комісії затверджено заявки і програми 

на проведення дослідно-

експериментальної роботи. 

Узагальнення 

інформації щодо 

проведення дослідно-

експериментальної 

роботи в ЗЗСО 

Червень, 

грудень 

 

Взято участь в узагальнені інформації  

щодо проведення дослідно-

експериментальної роботи. 

Опрацювання і 

візування 

Червень ‒ 

серпень 

Проведено нараду з начальниками 

відділів, головними спеціалістами 
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індивідуальних та 

експериментальних 

робочих навчальних 

планів ЗЗСО 

РУО щодо результатів 1 року 

проведення регіонального 

експерименту «Початкова школа: 

освіта для життя» (06.09.2018 та 

10.09.2018).  

Проведено 10 нарад-семінарів щодо 

розробки освітніх програм (травень-

червень). 

7 Забезпечення 

підручниками та 

навчально-

методичними 

комплексами 

Вивчити потребу, 

сформувати 

замовлення на 

забезпечення 

підручниками учнів 

та вчителів. 

Створити умови для 

ефективного 

використання 

підручників та 

навчально-

методичних 

посібників. 

Підготовка звіту МОН 

України про 

підручники і посібники, 

які надійшли до ЗЗСО 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Методична, 

технічна 

підтримка 

закладів 

освіти» 

Січень Лист від 25.01.2018 №  063-846. 

Семінар-практикум для 

методистів 

бібліотечних фондів  

 

Березень 

 

Проведено семінар-практикум 

«Упровадження Універсальної 

десяткової класифікації в практику 

роботи освітянських бібліотек» на базі 

Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України  

ім. В.О. Сухомлинського 15.03.2018. 

Аналіз стану 

забезпечення 

підручниками учнів 

ЗЗСО міста 

Вересень 

 

Листи від 28.08.2018 № 063-8742; від 

29.08.2018 № 063-8774. 

Перерозподіл 

підручників між ЗЗСО  

Вересень Листи від 12.10.2018 № 063-10085, від 

22.10.2018 № 063-10255. 

Узагальнення та 

подання до МОНУ 

інформації про 

контингенти учнів 

ЗЗСО для забезпечення 

їх підручниками та 

навчальними 

посібниками 

Жовтень-

листопад 

 

Лист від 14.11.2018 № 063-10901. 

Розподіл підручників 

між ЗЗСО відповідно 

до контингенту учнів 

Протягом 

року 

 

Листи від 21.02.2018 № 063-1725; 

22.05.2018 № 063-5368; 11.07.2018 

№ 063-7428; 31.08.2018 № 063-8870; 

19.09.2018 № 063-9405; від 05.09.2018 
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№ 063-8972.  

Інструктивно-

методичні наради для 

методистів із 

бібліотечних фондів 

щодо питань 

забезпечення 

підручниками та 

навчально-

методичними 

посібниками та їх 

розподілу  

Протягом 

року 

 

Проведено наради 07.02.2018; 

15.03.2018; 23.04.2018; 16.10.2018. 

 

Організація роботи 

щодо участі освітян м. 

Києва у заходах 

стосовно проведення 

конкурсного відбору 

проектів підручників 

для учнів 9-го класу 

Протягом 

року 

Листи від 22.02.2018 № 063-1783; 

05.05.2018 № 063-4661; 11.05.2018 № 

063-4933; 25.05.2018 № 063-5553; від 

18.06.2018 № 18.06.2018 № 063-6466;  

10.09.2018 № 063-9102; від 13.07.2018 

№  063-7520; 25.10.2018 № 063-10429. 

8 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 

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України від 

22.08.2012 № 

605-р; 

Розпорядженн

я КМДА від 

04.04.2014 № 

367; 

Наказ МОНУ 

від 18.06.2013 

№ 794 

Двічі на рік  

(до 10 

липня, 

до 10 

січня) 

Листи від 17.01.2018 № 063-483; 

29.01.2018 № 063-896; 27.06.2018 

№ 063-6957; 06.07.2018 № 063-7264. 
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9 Робота з 

документами, 

призначеними 

для 

використання на 

території інших 

держав 

Підтвердження 

факту видачі 

документів про 

освіту 

Заходи щодо 

проставлення апостиля 

на документах 

Наказ МОНУ 

від 10.03.2009 

№ 220 

Протягом 

року  

(у міру 

надходжен

ня) 

Опрацьовано 167  апостилів. 

10 Звітування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка аналітичного та статистичного 

звіту по загальній середній освіті за 2017-2018 

навчальний рік 

 Липень-

серпень 

Підготовлено звіт по загальній 

середній освіті за 2017-2018 

навчальний рік, інформацію 

використано при підготовці матеріалів 

до серпневої конференції. 

Підготовка оперативного звіту до МОНУ 

України про початок 2018-2019 навчального 

року 

 Серпень-

вересень 

Підготовлено оперативний звіт до 

МОН України про початок 2018-2019 

навчального року та Мінрегіону 

(двічі). 

Щоквартально прозвітовано МОНУ 

про виконання 12 протоколу 

селекторної наради від 15.08.2017 з 

питань підготовки закладів освіти до 

2017-2018 нового навчального року. 

Підготовка звіту про виконання МКЦП 

«Освіта Києва. 2016-2018 роки» 

Підпрограми «Загальна середня освіта», 

«Особлива дитина» 

 Березень 

Червень 

Вересень 

Грудень 

Щоквартально узагальнювалась 

інформація щодо виконання 

підпрограм «Загальна середня освіта», 

«Особлива дитина» МКЦП «Освіта 

Києва. 2016-2018 роки». 

Звіт про виконання плану роботи відділу за 

2018 рік. Планування роботи на 2019 рік 

 Листопад-

грудень 

Виконано. 

Збір та узагальнення інформаційно-

аналітичних матеріалів про виконання у 2018 

році плану заходів з реалізації Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року. 

Розпорядженн

я КМУ  від 

04.09.2013  

№ 686-р 

Грудень Виконано, підготовлено проект листа. 
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Підготовка інформації про результати 

діяльності у сфері «Освіта» 

Щодо 

надання 

щомісячної 

доповіді 

Президенту 

України «Про 

стан справ у  

м. Києві»  

Щомісяця 

 

Виконано. 

Відділ позашкільної освіти 

1 Реалізація 

заходів щодо 

збереження 

мережі 

позашкільних 

навчальних 

закладів 

Забезпечити належне 

функціонування 

закладів 

позашкільної освіти 

 

Збереження мережі 

закладів позашкільної 

освіти 

 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 
 

Протягом 

року 

У системі освіти міста Києва станом 

на 30.12.2018 року функціонує 41 

заклад позашкільної освіти 

комунальної форми власності: з них 5 

закладів міського; 36 – районного 

підпорядкування. 

Один із закладів позашкільної освіти - 

Центр позашкільної освіти 

Дарницького району відкрито у І 

кварталі 2018 року, відповідно до 

рішення Київської міської ради від 

21.11.2017 № 495/3502. 

Міський конкурс 

майстерності 

педагогічних 

працівників закладів 

позашкільної освіти 

«Джерело творчості» 

Січень-

лютий 

Проведено І (районний) та ІІ (міський) 

етап Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників 

позашкільних закладів освіти 

«Джерело творчості» у номінації 

«Методист – 2018». 

«Дні відкритих дверей» 

у закладах 

позашкільної освіти 

Вересень З 01 до 15 вересня в закладах 

позашкільної освіти м. Києва 

проведено «Дні відкритих дверей». 

Урочистості до Дня 

працівників 

позашкільної освіти  

Листопад 05 грудня у приміщенні Київського 

академічного драматичного театру на 

Подолі відбулися урочистості з нагоди 

Дня працівників позашкільної  освіти 

міста Києва.  

2 Виявлення, Забезпечити участь Міські відкриті МКЦП Лютий Проведено міські відкриті змагання з 
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підтримка та 

розвиток 

вихованців за 

науково-

технічним 

напрямом 

 

  

дітей і учнівської 

молоді в міських, 

всеукраїнських та 

міжнародних 

заходах з науково-

технічної творчості 

 

змагання з вільно 

літаючих, кордових та 

радіокерованих 

авіамоделей у 

приміщенні 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

вільно літаючих, кордових та 

радіокерованих авіамоделей у 

приміщенні. 

Конкурс з початкового 

технічного 

моделювання 

Березень Проведено конкурс з початкового 

технічного моделювання (17 

листопада).  

Чемпіонат м. Києва з 

автомодельного спорту 

в класі трасових 

моделей 

Лютий-

Березень 

Проведено чемпіонат м. Києва з 

автомодельного спорту в класі 

трасових моделей (01-04 листопада).  

Міські відкриті 

змагання з 

судномодельного 

спорту в приміщенні 

серед учнівської молоді 

Березень-

квітень 

Проведено міські відкриті змагання з 

судномодельного спорту в приміщенні 

серед учнівської молоді (24 – 25 

березня).  

Київський міський 

відкритий конкурс 

учнівської молоді з 

інформаційних 

технологій 

Березень-

квітень 

Проведено Київський міський 

відкритий конкурс учнівської молоді з 

інформаційних технологій (березень – 

квітень) 

Київський відкритий 

фестиваль повітряних 

зміїв «Змієрія-2018» 

Травень Проведено Київський відкритий 

фестиваль повітряних зміїв «Змієрія-

2018».  

Першість м. Києва з 

судномодельного 

спорту на відкритій 

водоймі 

Травень-

червень 

Проведено першість м. Києва з 

судномодельного спорту на відкритій 

водоймі (02 – 03 червня).  

Першість м. Києва з 

авіамодельного спорту 

в класі вільно літаючі 

моделі 

Квітень-

травень 

Проведено першість м. Києва з 

авіамодельного спорту в класі вільно 

літаючі моделі (квітень – травень).  

Міські змагання 

учнівської молоді 

«Інженерінг-фест» 

Листопад Проведено міські змагання учнівської 

молоді «Інженеринг-фест» (10 

листопада).  

Міський фестиваль Грудень Проведено міський фестиваль 
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учнівської молоді 

«Техніка та 

конструювання» 

учнівської молоді «Техніка та 

конструювання» (грудень).  

Міський конкурс з 

радіоелектронного 

конструювання 

Грудень Проведено міський конкурс з 

радіоелектронного конструювання (15 

– 16 грудня).  

3 Залучення дітей 

до позашкільної 

діяльності 

Забезпечити 

організацію дозвілля 

під час канікул, 

проведення 

новорічних та 

різдвяних свят 

Організація 

загальноміських 

заходів під час осінніх, 

зимових та весняних 

канікул 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

Протягом 

року 

Забезпечено організацію 

загальноміських заходів під час 

осінніх, зимових та весняних канікул.  

Організація відпочинку 

дітей у таборах 

відпочинку з денним 

перебуванням на базі 

закладів освіти міста 

Києва 

Червень У червні 2018 року в місті Києві 

функціонувало  67 таборів відпочинку 

з денним перебуванням дітей на базі 

закладів загальної середньої освіти, які 

відвідували 6168 дітей. Із них 516 

дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

Разом з тим, у червні 2018 року при 

закладах загальної середньої освіти 

міста Києва працювали 139 мовних 

таборів, в яких поглиблювали свої 

знання з іноземних мов 10487 учнів. 

Свято Святого Миколая 

для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Грудень 19 грудня у Київському Палаці дітей 

та юнацтва для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

проведено свято до Дня Святого 

Миколая (Новорічна феєрія  

«Таємниця ялинкової іграшки»). 

20 грудня у Київському планетарії для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

навчаються у школах-інтернатах 

відбулося новорічне шоу «Космічне 

місія – 2019». У пошуках магічних 

стихій».  

Новорічні та різдвяні Грудень Забезпечено проведення новорічно-
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святкові заходи для 

дітей, які потребують 

особливої соціальної 

уваги та підтримки, – 

учнів закладів загальної 

середньої та 

професійно-технічної 

освіти міста Києва 

різдвяних святкових заходів для дітей, 

які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки - учнів закладів 

загальної середньої та професійно-

технічної освіти міста Києва. 

Святкові заходи проведено у період з 

16 до 27 грудня у: 

- Київському Палаці дітей та юнацтва; 

- Національному Палаці мистецтв 

«Україна»;  

- Національному цирку України;  

- Київському національному 

академічному театрі оперети;  

- Київському академічному театрі 

ляльок;  

- Київському академічному театрі 

юного глядача на Липках. 

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, науково-

практичних 

конференцій, семінарів, 

круглих столів із 

питань позашкільної 

освіти та виховання 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

Протягом 

року 

Забезпечено організацію та 

проведення  науково-практичних 

семінарів, тренінгів, круглих столів, 

конференцій за участю працівників 

закладів позашкільної освіти.  

Забезпечити 

соціально-

педагогічну, 

психолого-

педагогічну 

підтримку дітей 

«групи ризику» 

через розвиток 

Соціально-

психологічний супровід 

дітей «групи ризику» 

Протягом 

року 

У закладах освіти працює 

психологічна служба, діяльність якої 

спрямована на надання 

консультаційної, психолого-

педагогічної та інформаційної 

допомоги учасникам освітнього 

процесу, проведення профілактичної 

роботи щодо негативних проявів у 
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програм 

канікулярного 

відпочинку та 

зайнятості в системі 

позашкільної освіти 

молодіжному середовищі. 

Налагоджено співпрацю з Головним 

управлінням Національної поліції 

України в місті Києві, громадськими 

організаціями, службами, державними 

та науковими установами міста. 

Впроваджено експериментальну 

модель співпраці закладів освіти та 

поліції «Шкільний офіцер поліції». 

Збереження пріоритету 

безоплатності 

позашкільної освіти, 

рівного доступу дітей 

до творчих об'єднань 

закладів позашкільної 

освіти, дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл 

Протягом 

року 

Забезпечено пріоритетність 

безоплатності позашкільної освіти та 

рівний доступ дітей до відвідування 

гуртків, секцій та творчих об’єднань 

закладів позашкільної освіти. 

4 Інформування 

учнівської та 

студентської 

молоді з питань 

євроатлантичної 

інтеграції 

Забезпечити участь 

учнівської та 

студентської молоді 

в освітніх і наукових 

програмах, проектах, 

конкурсах та 

фестивалях 

міжнародних 

організацій і фондів 

Участь дітей у міських, 

всеукраїнських, 

міжнародних 

конкурсах, змаганнях, 

фестивалях тощо 

відповідно до 

затверджених 

Міністерством освіти і 

науки України планів 

та заходів 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

Протягом 

року 

Забезпечено участь дітей та учнівської 

молоді у міських, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах, змаганнях, 

фестивалях тощо відповідно до 

затверджених Міністерством освіти і 

науки України планів та заходів.  

5 Використання 

науково-

технічного, 

історичного 

потенціалу 

столиці 

Продовжити 

співпрацю закладів 

позашкільної освіти 

з закладами вищої 

освіти,, науковими 

установами НАН 

України, науковими 

установами АПН 

України, музеями, 

Співпраця закладів 

позашкільної освіти з 

закладами вищої 

освіти, науковими 

установами НАН 

України, науковими 

установами АПН 

України, музеями, 

громадськими 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

Протягом 

року 

Продовжено співпрацю закладів 

позашкільної освіти з закладами вищої 

освіти, науковими установами НАН 

України, науковими установами АПН 

України, музеями, громадськими 

організаціями щодо організації 

науково-технічної, дослідницької 

роботи з дітьми столиці.  

Київським центром дитячо-юнацького 
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громадськими 

організаціями щодо 

організації науково-

технічної, 

дослідницької 

роботи з дітьми 

столиці 

організаціями щодо 

організації науково-

технічної, 

дослідницької роботи з 

дітьми столиці 

 туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання в межах 

співпраці з Національним історико-

архітектурним музеєм "Київська 

фортеця" проведено "Музейний квест" 

(03.02) та фінал міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу юних 

екскурсоводів музеїв закладів освіти 

м. Києва (25.01). В межах співпраці з 

Музеєм історії Києва проведено міську 

краєзнавчу конкурс-гру "Краєзнавчий 

калейдоскоп" (04.03); у Національному 

музеї Тараса Шевченка  проведено 

«Зустріч у музеї» до Міжнародного 

дня рідної мови (21.02); Зустріч 

лідерів учнівського самоврядування в 

Національному музеї "Чорнобиль" 

(26.04);                                                                                  

Протягом серпня-вересня спільно з 

Інститутом національної пам`яті та 

Музеєм історії міста Києва розроблено 

умови проведення міського етапу 

Всеукраїнської акції "Українська 

революція: 100 років надії та 

боротьби";                                                                                                                     

Проведено Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді міста 

Києва (міські змагання з пішохідного 

туризму "Срібний карабін") (13.10);                                                                                      

Організовано Зустріч в Музеї, 

присвячену Дню української 

писемності та мови ( 09.11); Зустріч в 

Музеї з нагоди Дня вшанування 

пам`яті жертв голодоморів в Україні 

(26.11). 
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Забезпечити 

розробку та 

апробацію міських 

цільових проектів 

«Музейна справа як 

фактор соціалізації 

дітей та молоді у 

виховному просторі 

Києва». 

Використовувати під 

час освітнього 

процесу в закладах 

освіти інноваційні 

музейні програми в 

рамках освітніх 

проектів для дітей 

Атестація музеїв при 

закладах освіти міста 

Протягом 

року 

Станом на 01.12.2018 забезпечено 

проведення атестації музеїв при 

закладах освіти на районному етапі. 

Атестація музеїв на міському етапі 

запланована на січень 2019 року. 

Моніторинг музеїв при 

закладах освіти міста 

Києва 

Протягом 

року 

Проведено моніторинг музеїв при 

закладах освіти міста Києва. Станом 

на 01.12.2018  при закладах освіти 

функціонує 183 музеї. З них 85 музеїв 

військово-історичного та широкого 

історичного профілю. 

6 Розвиток 

інтелектуальних 

видів спорту в 

системі освіти 

 

Забезпечити 

проведення 

спортивно-масових 

заходів із шахів 

Кубок Київського 

міського голови Віталія 

Кличка з шахів 

«Кришталева тура» 

серед учнів закладів 

освіти столиці 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

Травень 15-16 травня 2018 року на базі 

Міжрегіональної Академії управління 

персоналом  відбувся фінальний етап 

третього Кубку Київського  міського  

голови  з шахів «Кришталева тура» 

серед учнів  закладів столиці. 

У змаганнях з інтелектуального виду 

спорту взяли участь 180  переможців 

та призерів районних етапів у трьох 

вікових категоріях: 1-4 класи, 5-9 

класи та 10-11 класи. 

Першість міста Києва з 

шахів серед збірних 

команд районів міста 

Києва 

Березень Забезпечено проведення  Першості 

міста Києва з шахів серед збірних 

команд районів міста Києва (березень 

– квітень).  

Використовувати 

години гурткової 

роботи для 

організації занять з 

інтелектуальних 

видів спорту в 

 Протягом 

року 

Забезпечено використання годин 

гурткової роботи для організації 

занять з інтелектуальних видів спорту 

в закладах загальної середньої освіти. 

У закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти функціонує 123 
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закладах загальної 

середньої освіти 

шахових гуртків, які відвідують 2347 

учнів. 

7 Створення 

освітнього 

простору 

взаємодії 

закладах освіти 

Забезпечити 

взаємодію закладів 

загальної середньої 

освіти 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 ЗЗСО 

для проведення 

навчально-

тренувальних занять 

відповідно до вимог 

чинного 

законодавства  

Співпраця ДЮСШ та 

закладів загальної 

середньої освіти щодо 

використання 

спортивних споруд та 

приміщень для 

проведення навчально-

тренувальних занять 

відповідно до вимог 

чинного законодавства 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

 

Протягом 

року 

Дитячо-юнацькі спортивні школи 

комунальної форми власності 

використовують спортивні зали та 

майданчики 235 закладів загальної 

середньої освіти м. Києва для 

проведення навчально-тренувальних 

занять  з вихованцями (відповідно до 

рішення Київської міської ради від 

08.02.2018 № 21/4085 "Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради 

від 21.04.2015 № 415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду 

майна територіальної громади міста 

Києва"). 

Забезпечити створення 

умов для збереження 

єдиного освітнього 

простору у взаємодії 

позашкільної освіти з 

різними рівнями освіти 

Сприяти створенню 

багатопрофільних і 

різнопрофільних 

освітніх центрів, які 

інтегрують загальну 

середню і 

позашкільну освіту 

Створення умов для 

проведення 

допрофільної 

підготовки та 

профільного навчання у 

закладі позашкільної 

освіти 

Протягом 

року 

Київський Палац дітей та юнацтва у 

рамках проведення дослідно-

експериментальної роботи за темою 

«Організаційно-педагогічні умови 

допрофільної підготовки та 

профільного навчання у 

позашкільному навчальному закладі» 
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Сприяти розширенню 

взаємодії 

загальноосвітньої і 

позашкільної освіти в 

рамках реалізації 

профільного навчання 

проводить роботу над: розробкою 

концепції комплексу нормативно-

правових та навчально-методичних 

документів, визначенням та 

обгрунтуванням критеріїв та 

показників оцінювання ефективності 

організації допрофільної підготовки та 

профільного навчання, формуванням 

банку педагогічної практики 

профільної освіти, організацією 

постійно діючого консультпункту. 

У рамках реалізації профільного 

навчання заклади позашкільної освіти 

співпрацюють із закладами загальної 

середньої освіти за основними 

напрямами діяльності закладів 

позашкільної освіти, зокрема, в 

системі позашкільної освіти столиці 

працює 4885 гуртків національно-

патріотичного, художньо-естетичного, 

науково-технічного, спортивно-

оздоровчого, туристсько-краєзнавчого, 

еколого-натуралістичного, 

дослідницько-експериментального та 

інших напрямів для майже 76 тис. 

вихованців. 

8 Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді 

  

  

Забезпечити 

реалізацію положень 

Концепції 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді шляхом 

упровадження 

освітніх проектів та 

програм, 

спрямованих на 

Заходи: 

- до Дня Соборності 

України; 

- із вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні; 

- ХVІІ Міський конкурс 

читців поезії  

Т. Шевченка; 

- ХV Міський 

фестиваль-конкурс 

юних поетів «Поетична 

МКЦП 

 «Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

 

 

Січень 

Лютий 

 

Березень 

 

Квітень 

 

Квітень 

 

 

Забезпечено проведення:  

ХVІІ Міського конкурсу читців поезії  

Т. Шевченка; 

ХV Міського фестивалю-конкурсу 

юних поетів «Поетична весна»; 

ХІІ Міського фестивалю-конкурсу 

авторської пісні та співаної поезії 

молодих авторів і виконавців; 

ХІІ Міського конкурсу «Київ – моє 

місто, мені в ньому жити, мені його 

створювати»; 
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виховання 

патріотичних 

якостей, 

національної 

гідності дітей та 

молоді (наказ МОНУ 

від 16.06.2015  

№ 641 «Про 

затвердження 

Концепції 

національно-

патріотичного 

виховання дітей і 

молоді, Заходів 

щодо реалізації 

Концепції 

національно-

патріотичного 

виховання дітей і 

молоді та 

методичних 

рекомендацій щодо 

національно-

патріотичного 

виховання y ЗНЗ»)   

весна»; 

- ХІІ Міський 

фестиваль-конкурс 

авторської пісні та 

співаної поезії молодих 

авторів і виконавців; 

- ХІІ Міський конкурс 

«Київ – моє місто, мені 

в ньому жити, мені 

його створювати»; 

- Міський етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»); 

- Фестиваль-конкурс 

«Київський вальс – 

2018» 

- до Дня Державного 

Прапора України: 

вручення паспортів 

громадянина України 

кращим учням закладів 

освіти м. Києва;    

- урочистості до Дня 

захисника України; 

- урочистості до Дня 

Гідності та Свободи. 

Травень 

 

 

Травень 

 

 

Травень 

 

Серпень 

 

 

 

Жовтень 

 

Листопад 

VIІ Міської профорієнтаційної гри 

«Мистецька фортеця». 

Проведено заходи з відзначення Днів: 

Соборності України, Героїв Небесної 

Сотні, пам’яті та примирення і річниці 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Державного Прапора 

України, Європейського Дня пам’яті 

жертв сталінізму та нацизму, 

незалежності України, пам’яті жертв 

голодомору, Дня української 

писемності та мови, Дня захисника 

України, Дня Збройних Сил України 

тощо. 

На фасадах закладів загальної 

середньої освіти міста Києва відкрито 

60 меморіальних дошок випускникам, 

які загинули у зоні проведення АТО, 

захищаючи територіальну цілісність та 

незалежність України. 

На території СШ № 120 та СШ 265 

Дніпровського району міста Києва 

встановлено флагшток з Державним 

прапором України та меморіальний 

пам’ятник: «Борцям за волю та 

незалежність соборної України 1917-

1922, 1939-1945, 2014-2017…» в 

пам’ять Ореста Квача та Андрія 

Мовчана.  

У закладах освіти створено куточки, 

присвячені вшануванню воїнів АТО. 

Проведено І (районні) етапи 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); з 31 травня по 04 червня 

2018 року на базі Позаміського 

дитячого закладу оздоровлення та 
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відпочинку «Зміна» проведено ІІ 

(міський) етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») у формі 5-ти 

денного таборування. До участі у ІІ 

етапі запрошено переможців та 

призерів (ІІ, ІІІ місце) районного 

етапу. У заході взяли участь 28 роїв 

(280 учасників - 224 дитини, 56 

керівників). Перемогу вибороли: І 

місце - рій «Меч Арея», ліцей № 208, 

ІІ місце - рій «Патріоти», 

спеціалізована школа № 307, ІІІ місце - 

рій «Дніпро», Технічний ліцей.  

З 02 до 15 липня усі три рої брали 

участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацькій 

військово-патріотичній грі «Сокіл» 

(«Джура») «Джура 2018: 

Наддніпрянська Січ.  

Забезпечити 

реалізацію 

Національно-

патріотичного 

проекту учнівської 

молоді столиці «Нам 

Україна вище над 

усе!»  

Проведення заходів з 

учнівською молоддю 

міста Києва в рамках 

Національно-

патріотичного проекту 

учнівської молоді 

столиці «Нам Україна 

вище над усе!» 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

освіта» 

Протягом 

року 

 

 

За звітний період у рамках реалізації  

Національно-патріотичного проекту 

учнівської молоді столиці "Нам 

Україна вище над усе!" проведено 

акції "Дружня Україна",  "Діти Києва - 

воїнам АТО", «Діти Києва – дітям зі 

Сходу України», «Листи та обереги – 

захисникам України». 

9 Розвиток 

державно-

громадського 

управління 

освітою 

  

  

Сприяти розвитку 

мережі дитячих 

громадських 

об’єднань, 

учнівського 

самоврядування; 

підтримувати дитячі 

соціальні ініціативи 

Навчально-оздоровчий 

збір лідерів учнівського 

самоврядування 

закладів освіти міста 

Києва 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

Березень, 

жовтень 

Забезпечено проведення навчально-

тренувального збору лідерів 

учнівського самоврядування закладів 

освіти міста Києва «Відповідальне 

лідерство – шлях до успіху» у 

Міжнародному дитячому центрі 

«Артек», 25 -27 грудня. 
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Забезпечити 

проведення заходів 

щодо реалізації 

державно-

громадського 

управління освітою 

Круглий стіл на тему: 

«Створення безпечного 

простору для 

учнівської молоді: стан, 

тенденції, перспективи, 

відповідальність» (за 

участю ДОНМС, ІППО 

ім. Б Грінченка, ГО «Ла 

Страда» ‒ Україна»)   

освіта» Лютий У закладах загальної середньої освіти 

міста Києва активно діють учнівські 

ради, комітети, парламенти, клуби та 

інші структури учнівського 

самоврядування. Лідери учнівського 

самоврядування закладів освіти міста 

Києва: провели засідання оновленого 

складу Київської міської ради 

старшокласників (11.10); взяли участь 

у: Міському квесті для лідерів 

учнівського самоврядування, 

присвяченому Дню Гідності та 

Свободи (24.11); зустрічі в Музеї, 

присвяченій Дню української 

писемності та мови (09.11); зустрічі в 

Музеї з нагоди Дня вшанування 

пам`яті жертв голодоморів в Україні 

(26.11);  профорієнтаційному форумі 

"Про професії" (24.11); 

Всеукраїнському зборі лідерів (05-

06.12);  

організовано участь у всеукраїнському 

зборі лідерів учнівського 

самоврядування (05-06.12); навчально-

тренувальному зборі  лідерів 

учнівського самоврядування закладів 

освіти міста Києва «Відповідальне 

лідерство – шлях до успіху», МДЦ 

"Артек" (25-27.12). 

10 Правове 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді 

 

Реалізація 

правопросвітницьког

о проекту «Я маю 

право!»  

Забезпечення 

проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

тематичних заходів 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Виховання 

та 

позашкільна 

Протягом 

року 

У 2018 році в рамках реалізації 

Правопросвітницького проекту «Я 

маю право!»  проведено тематичні 

заходи інформаційного, освітнього та 

виховного характеру (лекції, бесіди, 

зустрічі за круглим столом, правові 

конкурси, ігри), направлені на 

запобігання випадків насильства над 
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освіта» особистістю, безвідповідальної 

поведінки по відношенню до 

особистості, торгівлі людьми, протидії 

проявам ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації в українському 

суспільстві; книжкові виставки, 

презентації видань про права людини 

та іншої літератури правового змісту, 

ознайомлення з матеріалами, 

представленими на них, культурно-

мистецькі та оздоровчі акції. 

Управління закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти 

Відділ професійної освіти 

1 Модернізувати 

ресурси закладів 

професійно-

технічної освіти 

як закладів 

європейської 

столиці  

Збереження закладів 

професійно-

технічної освіти та  

підготовка 

кваліфікованих 

робітників за 

вимогами потреб 

ринку праці: 

- заробітна плата та 

нарахування на 

заробітну плату; 

- продукти 

харчування; 

оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв; 

- соціальне 

забезпечення учнів; 

- придбання 

обладнання; 

- інші видатки 

Удосконалення мережі 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти з врахуванням 

модернізації 

матеріально-технічної 

бази та потреб ринку 

праці.  

 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Професійно-

технічна 

освіта» 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

З січня  2018 року функціонує 23 

заклади професійної (професійно-

технічної) освіти з контингентом 

12 957  учнів з 223 професій. 

Фінансування заробітної плати, 

стипендії, комунальні послуги 

здійснювались в повному обсязі. 

Недопущення 

відключення  від тепло-

енерго-, 

водопостачання 

навчальних закладів.  

 

Протягом 

року 

Виконано  

Забезпечення 

продуктами харчування 

учнів соціально 

захищених категорій   

Протягом 

року 

 

Харчуванням та стипендією дітей-

сиріт і дітей позбавлених 

батьківського піклування забезпечено 

у повному обсязі, з яких: 263 учні - на 

повному державному утриманні,  265 

учнів - під опікою, 44 учні з будинків 

сімейного типу та прийомні сім’ї.   

За 2018 рік закладами професійної 
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(професійно-технічної) освіти м. Києва 

придбано комп’ютерну техніку, 

обладнання та інвентар для 

харчоблоків і виробничих майстерень 

та кімнат загального користування на 

суму 17,3 млн грн.    

2 Забезпечити 

професійне 

зростання 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу 

Гармонізація теорії 

та практики 

професійно-

технічної підготовки 

 

Проведення конкурсів 

фахової майстерності 

серед учнів закладів 

професійно-технічної 

освіти за напрямами: 

Столяр 

Монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування  

Електрозварник 

ручного зварювання 

Кравець 

Муляр 

Кухар 

Проведення конкурсу 

фахової майстерності 

серед майстрів 

виробничого навчання 

з професії кухаря 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Професійно-

технічна 

освіта» 

  

Березень- 

листопад 

Забезпечено участь учнів у міських 

конкурсах фахової майстерності з 

професій: 

«Столяр», «Електрозварник ручного 

зварювання»;  

«Монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткування» (у Київському 

професійному ліцеї будівництва і 

комунального господарства); «Муляр» 

(у Київському вищому професійному 

училищі будівництва і архітектури); 

«Кухар» (у Київському вищому 

професійному училищі швейного та 

перукарського мистецтва); 

 «Кондитер» (у Вищому професійному 

училищі м. Києва № 33).  

3 Формувати 

позитивний 

імідж 

професійно-

технічної освіти  

столиці   

Формування 

активної 

громадянської 

позиції, розвиток 

різних форм 

соціального захисту 

учасників 

навчально-

виховного процесу 

закладів професійно-

технічної освіти 

Провести 

профорієнтаційні 

заходи для випускників 

9-х ‒11-х класів «Світ 

майбутньої професії» з 

показом майстер-класів 

учнями закладів 

професійно-технічної 

освіти на базі ЗЗСО м. 

Києва 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Професійно-

технічна 

освіта» 

 

Березень-

квітень 

Проведено профорієнтаційні заходи: 

«Світ майбутньої професії» на базі 

ЗЗСО м. Києва; серед закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з нагоди Дня захисту дітей в 

парковій зоні Ботанічного саду імені 

академіка О.В. Фоміна Київського 

національного університету імені Т. 

Шевченка. 

 

Організувати та 

провести міський огляд 

Травень Організовано та проведено:  

- Міський конкурс з хореографії серед 
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художньої 

самодіяльності, 

декоративно-

прикладного, 

образотворчого 

мистецтв, технічної 

творчості серед учнів 

ПТНЗ.  

 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

- «Подих часу», присвячений Дню 

Києва на базі Будинку художньої та 

технічної творчості;  

- міський фестиваль «Творча молодь 

запрошує» з метою підведення 

підсумків діяльності творчих 

колективів художньої самодіяльності 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на базі 

Київської міської організації 

Товариства сприяння оборони 

України;  

- міську виставку-конкурс технічної 

творчості, декоративно-прикладного 

та образотворчого мистецтва серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва 

«ARTWORK ПТО – 2018» на базі 

Київського міського Центру роботи з 

жінками;  

- екскурсії для учнів 9-х, 11-х класів 

ЗЗСО в рамках проекту роботодавців              

м. Києва «Сучасна профорієнтація 

школярів» спільно з ПАБ «Українська 

залізниця» та Національним галузевим 

партнерством в легкій промисловості 

України «Fаshion Globus Ukraine».  

Організувати та 

провести 

загальноміське 

легкоатлетичне 

спортивне свято серед 

учнів ПТНЗ  

м. Києва, присвячене 

Міжнародному дню 

Травень-

червень 

 

Змагання з легкої атлетики серед 

команд закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

присвячені Міжнародному дню 

захисту дітей та Дню Києва на базі 

стадіону «Піонер» Шевченківського 

району м. Києва.  
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захисту дітей та Дня 

Києва 

Провести серпневу 

конференцію 

педагогічних 

працівників 

 

Серпень 

 

Проведено на базі Навчально-

наукового центру професійно-

технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України.  

Тема: «Професійна освіта на 

сучасному столичному ринку праці»  

Організувати та 

провести змагання із 

спортивного туризму, 

присвячене Дню 

туризму 

 

Вересень 

 

Змагання із спортивного туризму 

серед команд закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти спільно 

із Комунальним позашкільним 

навчальним закладом «Київський 

центр дитячого та юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» на базі 

Київського професійного 

енергетичного ліцею, присвяченого 

Дню туризму. 

Проведення міського 

конкурсу «Честь і 

звитяга» серед учнів 

закладів професійно-

технічної освіти м. 

Києва 

Листопад-

грудень 

Проведено Міський військово-

патріотичний конкурс серед учнів 

«Честь і звитяга», присвячений Дню 

Збройних сил України.  

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 закладами 

вищої освіти 

комунальної форми 

Участь у семінарі для 

директорів закладів 

вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації міста Києва 

з питань організації та 

проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання у 2018 році 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Вища освіта 

і наука», 

Листи МОН 

України, ДОН 

Лютий ‒ 

травень 

Забезпечено участь у семінарі для 

директорів закладів вищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації м. Києва з питань 

організації та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2018 році. 

Участь у заходах з Лютий ‒ Взято участь у нарадах з обговорення 
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власності обговорення питань 

щодо проведення 

вступної кампанії до 

закладів вищої освіти у 

2018 році 

травень питань щодо проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти у 

2018 році.  

Участь у заходах, 

конкурсах, 

присвячених Дню 

науки 

Протягом 

року 

Підготовлено вітання науковців та 

науково-педагогічних працівників 

міста Києва з нагоди Дня науки; 

забезпечено участь структурних 

підрозділів Департаменту у 

Всеукраїнському фестивалі інновацій; 

здійснено інформаційне забезпечення 

КУ імені Бориса Грінченка, РУО щодо 

проведення: Всеукраїнської Премії 

«Інновації в освіті», науково-

популярної просвітницької виставки 

«Науковий пікнік» (парк ім. Тараса 

Шевченка), ІІ Міжнародного форуму 

«INNOVATION MARKET». 

Участь у засіданні 

комісії щодо 

призначення стипендій 

та премій Київського 

міського голови для 

обдарованої молоді з 

числа студентів 

закладів вищої освіти І-

ІV рівнів акредитації 

міста Києва 

Жовтень Забезпечено участь у засіданні комісії 

з відбору та висування кандидатів від 

міста Києва на присудження Премії 

Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у 

розбудові України серед студентів 

закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації м. Києва. 

Забезпечення реалізації 

соціальних проектів 

для молоді 

 Протягом 

року 

Здійснено інформаційне забезпечення 

проведення:  

Всеукраїнської конкурсної програми 

«Кращий студент Києва», другої 

премії соціальних проектів Social 

Project Awards, ХХ Міжнародної 

програми «Студентська республіка» 

«Як досягти прогресу та миру в Києві 
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й Україні», конкурсу есе: «Як я 

змінюю світ навколо себе», ХІІІ 

пленеру органів студентського 

самоврядування тощо. 

Підготовка адресних 

вітань провідним 

науковцям, ректорам 

(директорам) закладів 

вищої освіти І-ІV рівнів 

акредитації міста Києва 

з нагоди ювілейних дат 

Протягом 

року 

Підготовлено адресні вітання 

провідним науковцям, ректорам 

(директорам) закладів вищої освіти І-

ІV рівнів акредитації м. Києва з нагоди 

ювілейних дат. 

Збір та узагальнення 

інформації щодо 

діяльності закладів 

вищої освіти І-ІV рівнів 

акредитації міста Києва 

Протягом 

року 

Забезпечено збір та узагальнення 

інформації щодо:  

кількості осіб, зарахованих, 

переведених та поновлених до 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка з числа вимушених 

переселенців з тимчасово окупованих 

територій та районів проведення 

антитерористичної операції; наявності 

гуртожитків для студентів (за 

потребою), які здобувають освіту у  

закладах вищої освіти I-II рівнів 

акредитації державної форми 

власності, що передані на 

фінансування до бюджету міста Києва; 

об’єктів логістичної інфраструктури 

закладів вищої освіти, які знаходяться 

у сфері управління Департаменту. 

Узагальнено пропозиції, надані 

закладами вищої освіти на виконання 

Плану заходів з реалізації: рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків; 

підвищення рівня патріотичного 

виховання учнівської та студентської 

молоді шляхом проведення на 

постійній основі тематичних екскурсій 
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з відвідуванням об’єктів культурної 

спадщини»; Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні; підготовки та 

відзначення у 2018 році Дня захисника 

України; зміцнення національної 

єдності, консолідації українського 

суспільства та підтримки ініціатив 

громадськості у зазначеній сфері;  

правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» у місті Києві у 2018-2019 

роках; відзначення у 2018 році 100-

річчя від дня народження Василя 

Сухомлинського.  

Організовано та проведено зустрічі, 

наради із керівниками закладів 

фахової передвищої освіти, що мають 

статус окремих юридичних осіб (12 

ЗВО), які передано на фінансове 

забезпечення з бюджету міста Києва за 

участю керівництва Київської міської 

державної адміністрації та ДОН. 

Забезпечено збір, аналіз та 

узагальнення: виконання 

щоквартальних та річного звітів 

Міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2016-2018 

роки», підпрограми «Вища освіта і 

наука»; пропозицій щодо обсягів 

прийому та випуску фахівців за 

державним замовленням у 2015-2017 

роках закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації, які у 2018 році передано 

на фінансування з державного 

бюджету до міського. 

Організаційне 

забезпечення 

Березень 

Жовтень 

Організовано та проведено тижневий 

освітній фестиваль управлінської 
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проведення освітнього 

фестивалю 

управлінської 

майстерності «Kyiv 

EdFest» 

майстерності «Kyiv EdFest». 

Організовано та проведено цікаві 

зустрічі з Ніком Вуйчичем. Тема 

зустрічі – булінг у школах. Програму 

фестивалю розміщено на сайті ДОН. 

Підготовка та 

проведення серпневої 

конференції 

педагогічних 

працівників  

Серпень У рамках відзначення 100-річчя від 

дня народження Василя 

Сухомлинського організовано та 

проведено серпневу конференцію 

педагогічних, науково-педагогічних 

працівників м. Києва.  

Відбулися цікаві зустрічі з: 

- Ольгою Сухомлинською – донькою 

видатного українського педагога 

Василя Сухомлинського; 

- учнем Василя Сухомлинського 

(1953-1964 років навчання) Юрієм 

Швачкою. 

Проведення конкурсу 

дизайн-проектів «Kyiv 

EdSpace» 

 Вересень Проведено конкурс дизайн-проектів 

серед закладів загальної, позашкільної 

та професійно-технічної освіти «Kyiv 

EdSpace». 

Організаційне 

забезпечення 

проведення щорічного 

загальноміського 

конкурсу проектів на 

отримання грантів 

Київського міського 

голови за напрямами 

«Здорова дитина», 

«Чуйне серце», «Заклад 

з ідеєю», 

«Перспективна освіта» 

 

Розпорядженн

я Київського 

міського 

голови від 

16.08.2016 № 

806 «Про 

затвердження 

щорічного 

загальноміськ

ого конкурсу 

на отримання 

грантів 

Київського 

міського 

голови», 

Січень-

грудень 

Організовано та проведено щорічний 

загальноміський конкурс проектів на 

отримання грантів Київського 

міського голови за напрямами: 

«Здорова дитина», «Чуйне серце», 

«Заклад з ідеєю», «Перспектива 

освіти».  

Присуджено грант Київського 

міського голови за напрямом «Здорова 

дитина»: закладу дошкільної освіти 

№ 777 Подільського району м. Києва, 

вихователю-методисту дошкільного  

навчального закладу (ясла-садок) № 12 

Деснянського району міста Києва 

Поліщук Ірині Володимирівні;  
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МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Гранти 

Київського 

міського 

голови» 

за напрямом «Заклад з ідеєю»: ЗЗСО  

«Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора 

Максименка» Подільського району 

м. Києва, закладу позашкільної освіти 

«Центр технічної і художньо-

естетичної творчості для дітей та 

юнацтва «Зміна» м. Києва;  

за напрямом «Перспектива освіти»: 

вчителю фізичної культури 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів   

№ 265 м. Києва з поглибленим 

вивченням предметів художньо-

естетичного циклу Баласю Максиму 

Сергійовичу;  

за напрямом «Чуйне серце»: ЗЗСО 

№ 281 Святошинського району 

м. Києва, директору закладу 

дошкільної освіти № 726 Калько 

Наталії Анатоліївні. 

2 Міжнародна та 

регіональна 

співпраця 

Забезпечення  

організації та 

координації 

міжнародного 

співробітництва в 

галузі столичної 

освіти 

 

Підготовка інформації 

про заплановані заходи 

з нагоди відзначення 

Дня Європи в Україні у 

2018 році 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Вища освіта 

і наука», 

Доручення 

КМДА, листи 

МОН України 

Січень Проведено:  
Загальноміський конкурс-фестиваль 

«Діалог держав: партнерство в освіті» 

КПДЮ (25.04.2018); 
Відкриту лекцію голови Представництва 

ЄС в Україні пана Хью Мінгареллі; 

Студентський круглий стіл «Країни 

Європи та Америки: минуле та 

сучасність»; 

Традиційний щорічний Фестиваль науки 

«Розвиток науки в умовах євроінтеграції» 

(20.05.2018). 

Організаційне 

забезпечення 

проведення 

конференції учасників 

проекту ПАШ 

ЮНЕСКО  

Березень Узагальнено інформацію щодо 

проведення конференції учасників 

проекту ПАШ ЮНЕСКО.  

Узагальнення Травень Узагальнено інформацію про 
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інформації про 

проведення заходів з 

нагоди відзначення Дня 

Європи в Україні у 

2018 році 

проведення заходів з відзначення Дня 

Європи у 2018 році.  

Участь у заходах, 

присвячених Дню 

Європи 

Квітень-

травень 

Взято участь у заходах, присвячених 

Дню Європи. 

Організація та 

проведення ХV 

загальноміського 

конкурсу-фестивалю 

«Діалог держав: 

партнерство в освіті» 

Квітень Конкурс-фестиваль «Діалог держав: 

партнерство в освіті» проведено 25 

квітня 2018 р. (Наказ ДОНМС від 

20.02.2018 № 120 «Про проведення XV 

загальноміського конкурсу-фестивалю 

«Діалог держав: партнерство в 

освіті»). 

Переможці загальноміського етапу: 

І місце – команда учнів Гімназії 

біотехнологій  № 177 Солом’янського 

району (країна, яку представляли - 

Республіка Молдова);  

ІІ місце - команда учнів закладу освіти 

НВК «Домінанта» Дніпровського 

району (країна, яку представляли - 

Королівство Іспанія); 

ІІ місце - команда учнів ЗЗСО № 92 

імені Івана Франка Голосіївського 

району (країна, яку представляли - 

Федеративна Республіка Німеччина); 

ІІІ місце – команда учнів ЗЗСО № 314 

Дарницького району (країна, яку 

представляли - Держава Ізраїль); 

ІІІ місце – команда учнів ПЗНЗ ІІ-ІІІ 

ступенів «Екологія і культура» 

Оболонського району (країна, яку 

представляли - Італійська Республіка). 
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Проведення наради-

семінару зі 

спеціалістами 

управлінь освіти 

районних у місті Києві 

державних 

адміністрацій щодо 

розширення 

партнерських зв’язків у 

галузі освіти у 2018 

році 

Квітень 

Жовтень 

Проведено наради зі спеціалістами 

управлінь освіти районних у місті 

Києві державних адміністрацій щодо 

розширення партнерських зв’язків у 

галузі освіти у 2018 році.  

Організація проведення 

Днів європейської 

спадщини у навчальних 

закладах міста Києва 

Протягом 

року 

Проведено заходи щодо Днів 

європейської спадщини у закладах 

освіти міста Києва. 

Заходи щодо реалізації 

положень Комюніке 8-

го засідання 

міжурядової 

українсько-німецької 

комісії із 

співробітництва у 

справах осіб 

німецького 

походження, які 

проживають в Україні. 

Протягом 

року 

Узагальнено інформації щодо 

реалізації положень Комюніке 8-го 

засідання міжурядової українсько-

німецької комісії із співробітництва у 

справах осіб німецького походження, 

які проживають в Україні. 

Організація заходів до 

Міжнародного дня 

ООН та участь у них 

Протягом 

року 

Виконано. 

Організація заходів до 

Європейського тижня 

демократії та участь у 

них  

Жовтень  Проведено заходи до Європейського 

тижня демократії: 

ІІІ Київський дитячо-юнацький форум 

М18 «МЕНШІ 18 - МИ МОЖЕМО 

БІЛЬШЕ!». 

Опрацювання 

матеріалів щодо виїзду 

дітей за кордон, 

Протягом 

року 

Опрацьовано матеріали щодо виїзду 

дітей закордон. 
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закладів освіти,  

підпорядкованих 

ДОНМС 

3 Прогнозування 

та аналіз 

цільових 

програм 

 

Узагальнення 

матеріалів 

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 соціально-

економічного розвитку 

міста Києва на 2018 рік 

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» 

Щоквартал

у 

Забезпечено 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 економічного та 

соціального розвитку міста Києва на 

2018-2020 роки» за 2018 рік.  

Узагальнення 

щоквартальних звітів 

про виконання Міської 

комплексної цільової 

програми «Освіта 

Києва. 2016-2018 роки»  

Щоквартал

у 

Забезпечено збір та узагальнення 

виконання щоквартальних звітів 

Міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2016-2018 

роки».  

Узагальнення річного 

звіту про виконання 

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 

соціально-

економічного розвитку 

міста Києва на 2019 рік 

Листопад Забезпечено узагальнення пропозицій 

у галузі освіти щодо формування 

Програми економічного та соціального 

розвитку міста Києва на 2019 рік.  

Узагальнення 

щоквартальних звітів 

Доручення 

КМДА 

Щоквартал

у 

Забезпечено збір та узагальнення 

щоквартальних звітів про виконання 



63 

про виконання 

Програми соціально-

економічного розвитку 

міста Києва за 2018 рік 

«Програми економічного та 

соціального розвитку міста Києва на 

2018-2020 роки» за 2018 рік 

Узагальнення річного 

звіту про виконання 

Програми соціально-

економічного розвитку 

міста Києва за 2018 рік 

Грудень Забезпечено збір та узагальнення 

інформації про виконання «Програми 

економічного та соціального розвитку 

міста Києва на 2018-2020 роки» за 

2018 рік 

Аналіз та надання 

пропозиції проектних 

ідей до Плану заходів з 

реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва 

до 2025 року  

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

11.11.2015 № 

932 

Щоквартал

у 

Забезпечено виконання Плану заходів 

з реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року у галузі «Освіта» 

шляхом аналізу та надання пропозицій 

проектних ідей до Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року у галузі «Освіта».  

Узагальнення 

щоквартальних і 

річного звітів про 

результати моніторингу 

та оцінки 

результативності Плану 

заходів з реалізації 

Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 

року 

Щоквартал

у 

Узагальнено звіти про результати 

моніторингу та оцінки 

результативності реалізації 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 

розвитку міста Києва 

до щорічного звіту 

голови Київської 

міської державної 

адміністрації 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

22.02.2000 № 

388 

Червень Забезпечено узагальнення інформації 

про результати діяльності у сфері 

освіти за 2018 рік та основні 

показники розвитку міста Києва до 

щорічного звіту голови Київської 

міської державної адміністрації.  

Узагальнення плану Положення Грудень Забезпечено узагальнення плану 
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роботи Департаменту 

освіти і науки, молоді 

та спорту на 2019 рік 

про ДОН роботи Департаменту освіти і науки на 

2019 рік 

Узагальнення звіту про 

роботу Департаменту 

освіти і науки, молоді 

та спорту за 2018 рік 

Положення 

про ДОН 

Грудень Забезпечено узагальнення інформації 

для звіту про роботу Департаменту 

освіти і науки за 2018 рік 

Узагальнення звіту про 

виконання завдань 

Державної стратегії 

регіонального розвитку 

на період до 2020 року  

п. 4.2 

Розпорядженн

я виконавчого 

органу 

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 11.05.2016 

№ 311 «Про 

затвердження 

Плану роботи 

з виконання у 

2016-2017 

роках завдань 

Державної 

стратегії 

регіонального 

розвитку на 

період до 

2020 року» 

Двічі на рік Забезпечено узагальнення інформації 

для звіту про виконання завдань 

Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року.  

Узагальнення 

інформації для 

підготовки щомісячних 

доповідей Президенту 

України 

Доручення 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації  

 

Щомісяця Забезпечено узагальнення інформації 

для підготовки щомісячних доповідей 

Президенту України.  

 

 

4 Робота з Створити умови для Організація та Наказ МОН Січень ‒ Здійснено організаційні заходи щодо 
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обдарованою 

учнівською 

молоддю 

виявлення та 

розвитку 

обдарованої та 

талановитої 

учнівської молоді 

проведення ІІ 

(міського) етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів 

Малої академії наук 

України 

України, ДОН травень проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України.  

Організація та 

проведення нарад-

семінарів з питання 

захисту науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук України 

Листи ДОН  Протягом 

року 

Здійснено організаційні заходи щодо  

проведення нарад-семінарів з питання 

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук 

України.  

Фестиваль стартапів 

«Сlass ідея» (далі – 

Фестиваль) серед 

здобувачів освіти та 

педагогічних 

працівників   

Наказ ДОН 18 квітня Проведено фестиваль стартапів «Сlass 

ідея» (Наказ ДОНМС «Про 

організацію та проведення фестивалю 

стартапів «Сlass ідея» від 18.12.2017 

№ 1160) серед здобувачів освіти та 

педагогічних працівників. 

Організація та 

проведення «Дня 

Наума-розумника!» 

Лист ДОН Грудень Організовано та проведено свято «Дня 

Наума-розумника!» 

Підготовка документів 

для призначення 

стипендій Президента 

України  

Лист МОНУ Липень-

серпень 

Узагальнено інформацію щодо 

підготовки документів для 

призначення стипендій Президента 

України. 

5 Громадський 

бюджет міста 

Києва 

 Упровадження 

громадських проектів-

переможців за 

результатами 

конкурсного відбору: 

- Дитяча школа 

мікроелектроніки 

“Lampa Kids”; 

- Створення 

Положення 

про 

громадський 

бюджет міста 

Києва 

(рішенням 

КМР від 

22.12.2016  

№ 787/1791). 

Протягом 

року 

Здійснено реалізацію проекту 

громадського бюджету м. Києва у 

галузі «Освіта» № 502 «Рік науки для 

Києва». 

Здійснено аналіз відповідності 

проектів: № 494 «Створення 

відеокурсу «Математичний аналіз 1», 

№ 571 «Центр культури української 

мови», № 894 «Рік науки для Києва», 



66 

бібліотеки аудіокниг 

шкільної програми 

українською; 

- «Рік науки для 

Києва»; 

- #КиївЗаговоритьАнг

лійською. 

№ 1027 «Naked Science», № 1110 

«Faraday Junior. Створення наукового 

демонстраційного простору з фізики 

для школярів». 

Відділ розвитку інфраструктури освіти 

1 Моніторинг 

розвитку 

матеріально-

технічної бази 

навчальних 

закладів міста 

Забезпечити 

належну підготовку 

навчальних закладів 

до початку нового 

2018-2019 

навчального року 

одночасно з 

підготовкою до 

роботи в осінньо-

зимовий період 

Моніторинг заходів 

щодо підготовки 

закладів освіти м. 

Києва до початку 2018-

2019 навчального року 

Розпорядженн

я КМДА 

Постійно Під час підготовки до нового 2018-

2019 навчального року відремонтовано 

76 дахів, 52 фасади, замінено вікна у 

159 закладах освіти, проведено 

обслуговування 699 модульних 

індивідуальних теплових пунктів. 

Аналіз стану виконання 

розпорядження КМДА 

«Про підготовку 

міського господарства 

до осінньо-зимового 

періоду 2018-2019 

років» 

Розпорядженн

я КМДА 

Жовтень ‒ 

квітень 

Проведено моніторинг готовності 

міських установ та закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період  

2018-2019  років. 

Видано наказ ДОН «Про забезпечення 

безперебійного функціонування 

об’єктів освітньої галузі міста Києва в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 

років» від 25.10.2018 № 650.  

Моніторинг та 

звітування МОНУ, 

КМДА щодо стану 

мереж елекро-, тепло-, 

водо- та газопостачання 

та дотримання 

температурного 

режиму в навчальних 

закладах 

 Жовтень ‒ 

квітень 

Для забезпечення безперебійної 

роботи закладів освіти в осінньо-

зимовий період проводився  щоденний 

моніторинг стану мереж тепло-, 

електро-, водопостачання та 

температурного режиму у 

приміщеннях закладів освіти 

(відповідна інформація щоденно 

надавалась до ДЖКІ та КМДА).  

Підготовка 

статистичного звіту про 

результати 

використання палива, 

 Річний Надано річний звіт 15.02.2018 
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тепло- та 

електроенергії  

(форма 11-МТП) 

Підготовка 

статистичного звіту про 

використання паливно-

мастильних матеріалів 

(форма 4-МТП) 

 Щомісяця, 

річний 

Надано річний звіт 17.02.2018. 

Підготовка 

статистичного звіту за 

2018 рік про роботу 

автотранспорту (форма 

№ 2-тр) 

 Річний Надано річний звіт 15.02.2018. 

Підготовка  інформації 

для поновлення 

сторінки на сайті 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

 Постійно Надавалась інформація для  

поновлення сторінки на сайті 

Департаменту. 

Моніторинг 

дотримання режиму 

економії споживання 

енергоресурсів 

навчальними закладами 

під час канікул 

 Січень, 

березень, 

жовтень 

Здійснено моніторинг щодо 

дотримання режиму економії 

споживання енергоресурсів закладами 

освіти під час канікул. 

Підготовка інформації 

Департаменту житлово-

комунальної 

інфраструктури про 

завершення 

опалювального сезону 

2017-2018 років у 

закладах освіти. 

Розпорядженн

я КМДА 

Квітень Відповідно до розпорядження 

Київської міської державної 

адміністрації від 04.04.2018                   

№ 534 «Про закінчення 

опалювального періоду 2017/2018 

року в місті Києві» станом на 

07.04.2018 заклади освіти міста 

відключено від теплопостачання. 

Надання оперативної 

інформації МОНУ 

щодо закінчення 2017-

2018 навчального року. 

Наказ 

ДОНМС 

Травень Надано оперативну інформацію 

МОНУ про закінчення 2017-2018 

навчального року.  

Участь у перевірці Форма МОНУ Червень ‒ Взято участь у перевірці закладів 
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стану готовності 

закладів освіти до 

нового 2018-2019 

навчального року 

серпень освіти з питання готовності до нового 

2018-2019 навчального року.  

Аналіз стану готовності  

закладів освіти до 

роботи у новому 2018-

2019 навчальному році 

Розпорядженн

я КМДА 

Липень-

серпень 

Проведено моніторинг готовності 

закладів освіти міста до нового 2018-

2019 навчального року.  

Контроль за 

виконанням заходів 

щодо підготовки 

міських установ та 

закладів освіти до 

роботи в осінньо-

зимовий період 2018-

2019 років  

Розпорядженн

я КМДА 

Липень ‒ 

вересень 

Проведено моніторинг готовності 

міських установ та закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період  

2018-2019  років 

2 Будівництво 

нових 

навчальних 

закладів освіти 

та реконструкція 

існуючих 

Провести 

моніторинг 

виконання Програми 

економічного і 

соціального 

розвитку  

м. Києва на 2018 рік 

Аналіз стану виконання 

Програми соціально-

економічного розвитку  

м. Києва на 2018 рік 

Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку м. 

Києва на 2018 

рік 

Постійно Проведено аналіз стану виконання 

Програми економічного та соціального 

розвитку м. Києва на 2018 рік.  

Розгляд та погодження 

планових завдань на 

будівництво і 

реконструкцію закладів 

освіти   

Положення 

про відділ 

інвестиційног

о розвитку та 

охорони праці 

Постійно Планові завдання на будівництво та 

реконструкцію опрацьовувались та 

погоджувались у робочому порядку. 

Розробка 

загальноміських 

програм 

 Березень Взято участь у розробці 

загальноміських програм, в тому числі 

і проекту МКЦП «Освіти Києва 2019-

2023 роки» в частині будівництва, 

реконструкції закладів загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти.  

Розгляд та погодження 

пропозицій районних в 

місті Києві державних 

Розпорядженн

я КМДА 

Листопад Опрацьовано пропозиції РДА для 

внесення їх до проекту бюджету 

м. Києва на 2019 рік по галузі «Освіта» 
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адміністрацій до 

проекту Програми 

економічного і 

соціального розвитку 

м. Києва на 2019 рік у 

галузі «Освіта». 

в частині будівництва, реконструкції 

закладів загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти.  

3 Капітальний 

ремонт 

навчальних 

закладів  

Провести 

моніторинг 

виконання  Міської 

комплексної цільової 

програми «Освіта 

Києва. 2016-2018 

роки». 

Аналіз стану виконання 

капітальних ремонтів 

об'єктів освіти, 

підпорядкованих 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Будівництво, 

реконструкція 

та 

капітальний 

ремонт 

закладів 

освіти» 

Травень ‒ 

серпень 

Проведено моніторинг виконання 

капітальних ремонтів закладів освіти, 

підпорядкованих ДОН.  

Аналіз стану виконання 

капітальних ремонтів із 

заміни вікон у закладах 

освіти м. Києва 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Будівництво, 

реконструкція 

та 

капітальний 

ремонт 

закладів 

освіти» 

Травень ‒ 

серпень 

Проведено аналіз стану виконання 

робіт із заміни вікон у закладах освіти.  

Виконано заміну вікон у 159 закладах.  

Аналіз стану виконання 

капітальних ремонтів 

харчоблоків із заміною 

обладнання у закладах 

освіти 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Будівництво, 

реконструкція 

Травень ‒ 

серпень 

Проведено аналіз виконання 

капітального ремонту харчоблоків у 

закладах освіти.  

Виконано капітальний ремонт 

харчоблоків у 55 закладах освіти. 
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та 

капітальний 

ремонт 

закладів 

освіти» 

Аналіз стану виконання 

капітальних ремонтів 

спортивних залів із 

заміною спортивного 

обладнання 

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Будівництво, 

реконструкція 

та 

капітальний 

ремонт 

закладів 

освіти» 

Травень ‒ 

серпень 

Замовником виконання робіт КП 

"Київбудреконструкція" 

відремонтовано спортивні зали у 

чотирьох, а саме: 

ЗЗСО №№ 302; 320; 62 та   

ЗЗСО №111  із зауваженнями 

 

4 Упровадження 

енергозберігаюч

их заходів у 

закладах освіти 

Провести 

моніторинг 

виконання 

енергозберігаючих 

заходів у навчальних 

закладах 

Аналіз виконання 

капітальних ремонтів 

(модернізації) 

обладнання 

індивідуальних 

теплових пунктів (ІТП) 

у закладах бюджетної 

сфери 

Розпорядженн

я КМДА  

 

Постійно Замовником виконання робіт КП 

«ГВП» виконано капітальний ремонт 

(модернізацію) обладнання 

індивідуальних теплових пунктів 

(ІТП).  

Аналіз виконання 

ремонтних робіт, 

передбачених проектом 

термосанація, у 

закладах бюджетної 

сфери у 2018 році.  

 

Розпорядженн

я КМДА від 

04.05.2012  

№ 711 (зі 

змінами) 

Березень ‒ 

жовтень 

Проведено роботи з 

термомодернізації:  

ЗДО  №№ 291; 382; 431; 300;  

ЗЗСО № 166; 316 
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5 Отримання 

державних актів 

на право 

постійного 

користування 

земельними 

ділянками 

Провести 

моніторинг 

отримання 

державних актів на 

право постійного 

користування 

земельними 

ділянками 

Аналіз стану отримання 

навчальними закладами 

держаних актів на 

право постійного 

користування 

земельними ділянками  

 Постійно Проводився аналіз отримання 

закладами освіти державних актів на 

право постійного користування 

земельними ділянками.  

6 Охорона праці, 

безпека 

життєдіяльності 

Забезпечити 

створення в 

районних 

управліннях освіти, 

закладах  освіти 

міста Києва 

ефективної системи 

управління з питань 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

профілактики 

травматизму під час 

навчально-

виховного процесу, 

виробничого та 

побутового 

травматизму 

Моніторинг 

травматизму на 

виробництві та 

підготовка 

статистичного звіту 

МОНУ, Державному 

комітету статистики 

України (форма № 7-

ТНВ) 

Закон 

України «Про 

охорону 

праці»; 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  від 

30.11.2011 

 № 1232; 

Наказ 

Державного 

комітету 

статистики 

України від 

18.08.2014 № 

242, Наказ 

МОНУ від 

19.07.2016 № 

851 

Січень Проведено моніторинг травматизму  

на виробництві та надано 

статистичний звіт МОНУ 24.01.2018, 

Державному комітету статистики 

України (форма № 7- ТНВ) 18.01.2018.  

Моніторинг 

травматизму під час 

навчально-виховного 

процесу в закладах 

освіти міста Києва та 

підготовка 

статистичного звіту 

МОНУ за формою НВ 

Наказ МОНУ 

від 30.08.2001 

№ 616 (із 

змінами наказ 

МОНУ від 

24.10.2013 № 

1365), 

Наказ МОНУ 

від 19.07.2016 

Січень Проведено моніторинг під час 

освітнього процесу в закладах освіти 

міста Києва та надано статистичний 

звіт МОНУ за формою НВ 24.01.2018.  
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№ 851  

Моніторинг виконання 

Комплексних заходів з 

пожежної безпеки та 

підготовка звіту МОНУ  

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

27.06.2012  

№ 590,  

Наказ 

МОНМСУ від 

19.11.2012 № 

1288, 

Наказ МОНУ 

від 19.07.2016 

№ 851 

Січень,  

квітень, 

липень, 

жовтень 

Проведено моніторинг виконання 

Комплексних заходів з пожежної 

безпеки та надано звіт МОНУ 

24.01.2018, 

06.04.2018, 

05.07.2018, 

18.10.2018.  

Моніторинг виконання 

Плану першочергових 

заходів з профілактики 

травматизму 

невиробничого 

характеру та підготовка 

звіту МОНУ  

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України від 

08.11.2007 № 

980-р, 

Наказ МОНУ 

від 22.01.2008 

№ 20 

Січень,  

липень 

Проведено моніторинг виконання 

Плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму 

невиробничого характеру та надано 

звіт МОНУ 

24.01.2018, 

05.07.2018.  

Моніторинг та 

підготовка 

статистичного звіту 

МОНУ про травматизм 

у побуті зі смертельним 

наслідком серед 

вихованців, учнів  

міста Києва  

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

22.03.2001 № 

270, 

Наказ МОНУ 

від 30.08.2001 

№ 616 (із 

змінами), 

Наказ МОНУ 

від 24.10.2013 

№ 1365, 

Наказ МОНУ 

Січень,  

квітень, 

липень, 

жовтень 

Проведено моніторинг та надано 

статистичний звіт МОНУ про 

травматизм у побуті зі смертельним 

наслідком серед вихованців, учнів 

міста Києва 

24.01.2018, 

06.04.2018, 

05.07.2018, 

18.10.2018.  
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від 19.07.2016 

№ 851 

Моніторинг та 

підготовка 

статистичного звіту 

МОНУ про пожежі в 

закладах освіти м. 

Києва 

Кодекс 

цивільного 

захисту 

України від 

01.07.2013 

(введено в 

дію № 5403-

VI від 

02.10.2012, (із 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами  

№ 224-VII від 

14.05.2013 та 

№ 353-VII від 

20.06.2013), 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

27.06.2012  

№ 590, Наказ 

МОНМСУ від 

19.11.2012 № 

1288, 

Наказ МОНУ 

від 19.07.2016 

№ 851 

Січень,  

квітень, 

липень, 

жовтень 

Проведено моніторинг та надано 

статистичний звіт МОНУ про пожежі 

в закладах освіти м. Києва 

24.01.2018, 

06.04.2018, 

05.07.2018, 

18.10.2018.  

 

Моніторинг та 

підготовка звіту МОНУ 

про дорожньо-

транспортні пригоди з 

вини водіїв 

автотранспортних 

Наказ МОНУ 

від 19.07.2016 

№ 851 

Січень,  

квітень, 

липень, 

жовтень 

Проведено моніторинг та надано 

статистичний звіт МОНУ про 

дорожньо-транспортні пригоди з вини 

водіїв автотранспортних засобів, 

підпорядкованих закладам освіти 

24.01.2018, 
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засобів, 

підпорядкованих 

закладам освіти  

06.04.2018, 

05.07.2018, 

18.10.2018.  

Моніторинг стану 

роботи закладів освіти 

міста з охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності та 

підготовка проекту 

наказу за підсумками 

2017 року 

Закони 

України «Про 

охорону 

праці», 

Кодекс 

цивільного 

захисту 

України від 

01.07.2013,  

Наказ МОНУ 

від 01.08.2001 

№ 563 (із 

змінами, 

наказ МОНУ 

від 20.11.2006 

№ 782), 

Наказ МОНУ 

від 19.07.2016 

№ 851 

Лютий Проведено моніторинг стану роботи 

закладів освіти міста з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та видано 

наказ ДОНМС від 24.01.2018 № 39 

«Про стан роботи з ОП, БЖ у 

навчальних закладах м. Києва за 

підсумками 2017 року».  

Проведення 

тематичного міського 

семінару-практикуму 

для спеціалістів 

районних управлінь 

освіти з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності  

 

Наказ МОНУ 

від 18.04.2006 

№ 304, 

Наказ МОНУ 

від 01.08.2001 

№ 563 (із 

змінами, 

наказ МОНУ 

від 20.11.2006  

№ 782) 

ІІ, ІV 

квартал 

Проведено тематичний міський 

семінар-практикум для спеціалістів 

районних управлінь освіти з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності: 

11.05.2018 в ЗДО № 423, 

21.12.2018 в гімназії № 318. 

Проведення міської 

наради  зі 

спеціалістами районних 

управлінь освіти «Про 

дотримання вимог 

Закони 

України «Про 

охорону 

праці», 

Кодекс 

Щокварталу Проведено міську нараду  зі 

спеціалістами районних управлінь 

освіти «Про дотримання вимог 

чинного законодавства з охорони 

праці,  безпеки життєдіяльності, 
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чинного законодавства 

з охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки в 

навчальних закладах» 

цивільного 

захисту 

України від 

01.07.2013, 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

30.11.2011  

№ 1232, 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  

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) 

пожежної безпеки в закладах освіти» 

03.02.2018, 

18.04.2018, 

14.06.2018, 

14.09.2018, 

26.10.2018. 

Проведення Тижня 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

 

Спільний 

наказ 

Міністерства 

надзвичайних 

ситуацій 

України, 

МОНМСУ, 

Державної 

інспекції 

Квітень,  
вересень, 
грудень 

Проведено «Тиждень знань з основ 

безпеки життєдіяльності»: 

23 - 29 квітня 2018, 

10 - 16 вересня 2018, 

10 - 16 грудня 2018. 
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техногенної 

безпеки 

України від 

25.04.2012  

№ 721/519/92 

«Про 

проведення 

Тижнів знань 

з основ 

безпеки 

життєдіяльно

сті у 

дошкільних 

та 

загальноосвіт

ніх 

навчальних 

закладах 

України» 

Проведення Тижня 

безпеки дорожнього 

руху 

 

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України від 

08.11.2007 № 

980-р 

Травень, 
листопад 

Проведено «Тиждень безпеки 

дорожнього руху»: 

21 - 25 травня 2018, 

12- 18 листопада 2018. 

Проведення конкурсу 

КВК юних пожежників  

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України від 

08.11.2007 № 

980-р 

Квітень-

травень 

Проведено конкурс КВК юних 

пожежників ім. Л. П. Телятнікова. 

Зональні: 

18.04.2018, 

19.04.2018, 

20.04.2018.  

Фінал: 02.06.2018. 

Проведення конкурсу 

загонів юних 

інспекторів дорожнього 

руху  

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України від 

08.11.2007 № 

 Квітень-

травень 

Проведено районні змагання загонів 

юних інспекторів дорожнього руху з 

16.04. - 14.05.2018.  
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980-р 

Розгляд листів, скарг, 

звернень громадян, 

депутатських запитів,  

робота з нормативними 

документами 

Положення 

про відділ 

інвестиційног

о розвитку та 

охорони праці 

Постійно Виконано.  

Звіт про роботу відділу 

інвестиційного 

розвитку та охорони 

праці за 2018 рік  

Положення 

про відділ 

інвестиційног

о розвитку та 

охорони праці 

Грудень 14.12.2018 складено звіт роботи 

відділу розвитку інфраструктури 

освіти за 2018 рік.  

Підготовка плану 

роботи на 2019 рік 

Положення 

про відділ 

інвестиційног

о розвитку та 

охорони праці 

Грудень 14.12.2018 підготовлено план роботи 

відділу розвитку інфраструктури 

освіти на 2019 рік. 

Управління правового та кадрового забезпечення 

Відділ правового забезпечення 

1 Юридичний 

супровід  

реалізації 

міської 

комплексної 

цільової 

програми 

«Освіта Києва. 

2016-2018 роки» 

 

 

Юридичний супровід 

реалізації міської 

комплексної цільової 

програми «Освіта 

Києва. 2016-2018 роки» 

Положення 

про 

Департамент 

освіти і 

науки, молоді 

та спорту 

До 15 

грудня 

2018 року 

Здійснено юридичний супровід  

реалізації міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2016-2018 

роки». 

2 Юридичний 

супровід 

розробки 

проекту міської 

комплексної 

цільової 

програми 

«Освіта Києва. 

Юридичний супровід 

розробки проекту 

міської комплексної 

цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-

2021 роки» 

Положення 

про 

Департамент 

освіти і 

науки, молоді 

та спорту, 

 

До 

затвердження 
Здійснено юридичний супровід 

розробки та затвердження проекту 

міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки». 
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2019-2021 роки» 

3 Юридичний 

супровід 

діяльності 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту  

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

 Здійснення правової 

експертизи проектів 

розпоряджень КМДА, 

рішень КМ 

 

Положення  

про 

Департамент 

освіти і 

науки, молоді 

та спорту, 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Постійно 

 

Здійснено правову експертизу 100 

проектів розпоряджень КМДА та  

19 рішень КМР.   

Здійснення правової 

експертизи та візування 

наказів ДОНМС 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Протягом 

року 

Здійснено правову експертизу 679 

наказів Департаменту освіти і науки з 

основної діяльності та 1141 кадрових 

наказів. 

Підготовка та подача 

звітів до ГУЮ  

м. Києва про видані 

Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту 

накази 

Лист ГУЮ  

у м. Києві від 

08.11.2010 

№ 1113/10/12-

10 

Протягом 

року 

Підготовлено та подано до Головного 

територіального управління юстиції 

м. Києва  12 звітів про видані 

Департаментом освіти і науки накази. 

Проведення 

систематизації 

нормативно-правових 

актів ДОНМС 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Протягом 

року 

За результатами проведеної 

систематизації виданих нормативно-

правових актів ДОНМС, 1 визнано 

таким, що втратив чинність. 

Участь у засіданнях 

тендерного комітету  

Положення 

про тендерні 

комітети 

Департаменту 

освіти і 

науки, молоді 

та спорту 

Протягом 

року 

Забезпечено участь  працівника 

відділу правового забезпечення у 50 

засіданнях тендерного комітету 

ДОНМС та ДОН. 

Забезпечення участі в 

перевірках навчальних 

закладів, районних 

управлінь освіти з 

Положення 

про 

Департамент 

освіти і 

Протягом 

року 

 

В межах наданих повноважень 

здійснено перевірку діяльності 2 

приватних закладів освіти з дозволу 

Державної регуляторної служби 
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питань, що належать до 

компетенції ДОНМС 

науки, молоді 

та спорту,  

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

України за зверненнями громадян. 

Опрацювання 

матеріалів щодо 

ефективного 

використання майна 

навчальних закладів та 

їх узагальнення  

Положення 

про 

Департамент 

освіти і 

науки, молоді 

та спорту 

Протягом 

року 

 

Протягом року забезпечено 

опрацювання матеріалів щодо 

ефективного використання майна 

закладів освіти та їх узагальнення.  

Правова експертиза 

господарських 

договорів 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Протягом 

року 

 

Забезпечено правову експертизу 52 

господарських договорів. 

4 Забезпечення 

нормотворчої 

діяльності та 

законодавчої 

ініціативи  в 

межах 

передбаченого 

КМДА планом 

 Правовий аналіз 

проектів нормативно-

правових актів та 

надання пропозицій до 

них 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення, 

Порядок 

роботи із 

законопроект

ами та 

іншими 

нормативно-

правовими 

актами у 

виконавчому 

органі 

Київської 

міської ради 

(Київській 

міській 

державній 

адміністрації), 

затверджений 

Протягом 

року 

У зв’язку із прийняттям та набуттям 

чинності Закону України  «Про 

освіту» законодавча ініціатива  в 

межах передбаченого КМДА плану не 

проводилась. 



80 

25 червня 

2013 року  

№ 1032 

5 Здійснення 

методичного 

керівництва 

юридичних служб 

управлінь освіти 

районних 

державних 

адміністрацій  

м. Києва та 

підвідомчих 

установ та 

організацій 

 Здійснення методичного 

керівництва юридичних 

служб управлінь освіти 

районних державних 

адміністрацій м.Києва та 

підвідомчих установ та 

організацій 

Інформаційне 

забезпечення 

юридичних 

служб 

управлінь 

освіти та 

підвідомчих 

установ та 

організацій з 

правових 

питань; 

Протягом 

року 

Забезпечено методичне керівництво  

юридичних служб управлінь освіти 

районних державних адміністрацій 

м. Києва та підвідомчих установ і 

організацій з  правових питань в 

межах повноважень. 

6 Організація 

претензійно-

позовної роботи, 

здійснення 

аналізу і ведення  

обліку цієї 

роботи; 

 Підготовка та 

оформлення претензій 

у разі виявлення 

порушень при 

виконанні договорів 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Протягом 

року 

 

 

Порушень господарських договорів 

контрагентами в 2018 році не 

виявлено, відтак претензійно-позовна 

робота не проводилась. 

7 Позовна робота, 

представництво 

інтересів у судах 

 Підготовка та 

оформлення позовних 

заяв та інших 

процесуальних 

документів 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Протягом 

року 

Підготовлено необхідні процесуальні 

документи у 29 судових справах,   

Забезпечено участь в усіх призначених 

судових засіданнях від імені ДОН. 

Підготовлено та подано одну 

апеляційну скаргу до суду та 2 скарги 

на постанови державного  виконавця. 

Представництво в 

судових інстанціях 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Протягом 

року 

Забезпечено представництво інтересів  

ДОН у 26 судових справах,  

КМДА – у 2 справах ,  

КМР – у 1 справі,  

Київського міського голови – у 1 

справі . 

Підтримка Єдиної бази 

судових справ та 

календаря судових 

Положення 

про відділ 

правового 

Протягом 

року 

Забезпечується ведення  бази судових 

справ та календаря судових засідань у 

всіх судових справах за участю 
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засідань забезпечення працівників ДОН. 

Звітування про судові 

справи 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Щомісяця Забезпечено підготовку та подання до 

КМДА 12 щомісячних звітів про хід 

розгляду судових справ, 

представництво яких забезпечується 

працівниками ДОН. 

8 Роз'яснення з 

питань 

застосування 

законодавства, 

надання 

правових 

консультацій з 

питань, що 

належать до 

компетенції 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

 Надання методичної 

допомоги працівникам 

ДОНМС, керівникам 

навчальних закладів м. 

Києва підпорядкованих 

ДОНМС; 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Постійно 

 

Здійснюється постійне надання 

юридичної допомоги структурним 

підрозділам ДОН та підпорядкованим 

ДОН закладам освіти.   

Надання роз’яснень та 

пропозицій щодо 

застосування 

законодавства, що 

регулює питання 

ліцензування освітньої 

діяльності 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Постійно Забезпечено правовий супровід з 

підготовки 119 проектів розпоряджень 

з питань ліцензування освітньої 

діяльності.  

9 Здійснення 

заходів щодо 

організації 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

відділу 

правового 

забезпечення 

 Підвищення 

кваліфікації 

працівників відділу в 

Київському міському 

центрі перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації. 

Закон 

України «Про 

державну 

службу» 

Відповідно 

до плану 

Київського 

міського 

Центру 

Підвищення кваліфікації в Київському 

міському центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації пройшли 3 

працівники відділу.  

Участь у нарадах та 

семінарах, що 

проводяться 

юридичним 

управлінням апарату 

КМДА 

Закон 

України «Про 

державну 

службу» 

Протягом 

року 

 

 

Забезпечено участь у одній нараді, що 

проводилась  юридичним управлінням 

апарату КМДА. 

Участь у семінарах 

Головного 

територіального 

управління юстиції у  

м. Києві 

Закон 

України «Про 

державну 

службу» 

Протягом 

року 

Забезпечено участь у проведені 1 

семінару  в Головному 

територіальному управлінні  юстиції у 

м. Києві. 
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10 Робота по 

запобіганню та 

виявленню 

корупції у 

Департаменті 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

 Планування окремих 

заходів по запобіганню 

та виявленню корупції 

Посадові 

обов’язки 

Протягом 

року 

Розроблено та затверджено план 

заходів по запобіганню та виявленню 

корупції. 

Надання звітів в 

Управління з питань 

запобігання та протидії 

корупції 

Посадові 

обов’язки 

Протягом 

року 

Забезпечено підготовку та надання 9  

звітів до Управління з питань 

запобігання та протидії корупції 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Листування з питань 

запобігання та 

виявлення корупції. 

Посадові 

обов’язки  

Протягом 

року 

Забезпечено підготовку та направлено 

27 листів з питань запобігання та 

виявлення корупції.  

11 Перевірка стану 

правової роботи 

КНП «ОСВІТНЯ 

АГЕНЦІЯ 

МІСТА 

КИЄВА» 

 Перевірка стану 

правової роботи КНП 

«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА» 

Положення 

про відділ 

правового 

забезпечення 

Листопад  Забезпечено перевірку стану правової 

роботи КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА» у грудні 2018 року. 

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 закладів 

вищої освіти відповідно 

до заявок управлінь 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій  

МКЦП 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Методична, 

технічна 

підтримка 

закладів 

освіти», 

Угоди про 

співпрацю 

між 

педагогічним

и ВНЗ та 

ДОНМС про 

підготовку 

Січень-

лютий 

Відповідно до потреби управлінь 

освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій замовлено 

понад 700 випускників Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Участь у розподілі 

випускників Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка та 

Київського 

університету імені М.П. 

Драгоманова, які 

Квітень 18 квітня 2018 року працівниками 

відділу управління персоналом та 

кадрового забезпечення закладів 

освіти взято участь у Ярмарці вакансій 

випускників Київського університету 

імені Бориса Грінченка та 

Національного педагогічного 
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навчалися за 

державним 

замовленням 

фахівців для 

навчальних 

закладів міста 

Києва 

університету імені М. П. Драгоманова, 

які навчалися за державним 

замовленням. Учасники заходу та 

випускники Університету працювали 

на чотирьох локаціях, де обмінялися 

думками щодо питань Нової 

української школи. Під час виступу 

випускники показали свої вміння та 

навички, які здобули під час навчання 

в Київському університеті імені 

Бориса Грінченка для роботи, а 

керівники закладів освіти – досягнення 

та здобутки закладу освіти міста 

Києва. 

Моніторинг 

забезпечення 

навчальних закладів 

міста педагогічними 

кадрами до початку 

навчального року 

Липень-

серпень 

У серпні-вересні 2018 року здійснено 

моніторинг забезпечення закладів 

освіти міста педагогічними кадрами. 

На початок 2018-2019 н.р. у закладах 

освіти міста були наявними понад 700 

вакансій педагогічних працівників. 

Частково вакансії вдалося закрити за 

рахунок студентів старших курсів 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка, які переведені на 

індивідуальну форму навчання. 

Узагальнення 

статистичної 

інформації щодо 

якісного та кількісного 

складу педагогічних 

працівників міста 

Києва 

Жовтень-

листопад 

Станом на 01.12.2018 в освітній галузі 

міста Києва працюють 40700 

педагогічних працівників, з них:  

- у ЗЗСО (всіх типів) – 23939; 

- у ЗДО – 10457; 

- у ЗПО – 1868; 

- у ЗПТО – 2004; 

- у ДЮСШ – 417; 

- у РНМЦ – 1248. 

Плинність педагогічних кадрів у місті 

Києві складає 11 %. 

2  Забезпечення Комплектування МКЦП Лютий- Директорський корпус закладів 
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якісного відбору, 

розстановки та 

оновлення керівного 

складу закладів 

освіти 

закладів освіти 

керівними кадрами 

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки». 

Підпрограма 

«Методична, 

технічна 

підтримка 

закладів 

освіти»,  

Рішення 

Київської 

міської ради 

від 20 червня 

2017 року         

№ 438/2660 

«Про 

затвердження 

Порядку 

проведення 

конкурсного 

відбору 

керівників 

дошкільних 

та 

загальноосвіт

ніх 

навчальних 

закладів 

комунальної 

власності 

територіально

ї громади 

міста Києва», 

ст. 26 Закону 

України «Про 

освіту» 

березень дошкільної та загальної середньої 

освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

нараховує 1000 осіб, з них ЗЗСО – 431 

керівник, ЗДО – 569 керівників. 

Протягом 2018 року переукладено 

контракти із 156 керівниками закладів 

освіти, з них – з 82 керівниками 

закладів дошкільної освіти та з 74 

керівниками закладів загальної 

середньої освіти. 

Переукладення 

контрактів з 

керівниками закладів 

освіти, планове 

заміщення керівників 

закладів освіти 

Травень-

червень 

Проведення відбору на 

заміщення вакантних 

посад керівників 

закладів загальної 

середньої освіти 

Липень-

серпень 

У 2018 році проведено 2 конкурсних 

відбори кандидатур на заміщення 

вакантних посад керівників  закладів 

дошкільної та загальної середньої 

освіти. За результатами конкурсу 

призначено 48 керівників закладів 

освіти, з них на вакантні посади 

керівників ЗДО – 28 осіб, на вакантні 

посади керівників  ЗЗСО – 20 осіб.    

Проведення 

конкурсного відбору на 

заміщення вакантних 

посад керівників 

закладів професійно-

технічної освіти 

Липень-

серпень 

За результатами конкурсного відбору 

призначено 8 директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти.    
 

Організація роботи 

Школи молодого 

директора 

 У 2018 році школа молодого 

директора не працювала. Водночас, 

директорам першого року роботи 

працівниками Департаменту 

надавалася консультативна допомога з 

питань діяльності закладів освіти. 
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3  Стимулювання 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

Нагородження 

переможців та 

лауреатів конкурсу 

«Вчитель року» 

 Травень-

червень 

У 2018 році відзначено 36 переможців 

та лауреатів ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року», з них: 

за І місце – 4 особи; 

за ІІ-ІІІ місце 8 осіб. 

Переможців та лауреатів відзначено 

Подяками Київського міського голови, 

Грамотами Департаменту освіти і 

науки та грошовими преміями у 

розмірі: 

за І місце - 14 тис. 892 грн; 

за ІІ місце – 11 тис. 169 грн; 

за ІІІ місце – 7 тис. 446 грн; 

лауреатам - 3 тис. грн. 

Урочистості до Дня 

працівників освіти 

Жовтень За сумлінну працю та з нагоди Дня 

працівників освіти відзначено 

педагогічних працівників міста Києва: 

- нагородами Міністерства освіти 

і науки України – 119 особи, зокрема, 

нагрудним знаком «Василь 

Сухомлинський» - 59 осіб, Грамотою – 

3 особи, Подякою – 57 осіб; 

- Подякою Київського міського 

голови – 50 осіб; 

нагородами Департаменту освіти і 

науки - 357, з них: нагрудним знаком 

«Відмінник столичної освіти»- 12 осіб, 

Почесною грамотою - 57, Грамотою -

139, Подякою – 149 осіб. 

4  Атестація 

педагогічних 

працівників та 

керівних кадрів 

закладів освіти міста 

Києва 

Забезпечення роботи 

атестаційної комісії ІІІ 

рівня ДОНМС 

Типове 

положення 

про атестацію 

педагогічних 

працівників, 

затверджене 

Наказом 

Протягом 

року 

Департаментом освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) у 

2017-2018 навчальному році 

атестовано на відповідність займаній 

посаді: 
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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 

- 48 керівників закладів 

дошкільної освіти; 

- 26 керівників закладів загальної 

середньої освіти; 

- 57 керівників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва; 

на присвоєння/підтвердження 

кваліфікаційних категорій та 

педагогічних звань: 

- 339 педагогічних працівники 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації; 

- 209 педагогічних працівники 

професійно-технічних навчальних 

закладів м. Києва; 

- 21 педагогічний працівник 

закладів освіти, підпорядкованих 

Департаменту; 

- 30 методистів районних 

науково-методичних центрів 

управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій та 2 

методистам відмовлено у присвоєнні 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії». 

Зокрема, атестація керівників закладів 

освіти міста Києва проводилась у 

новому форматі. У рамках освітнього 

фестивалю управлінської майстерності 

«Kyiv EdFest», який проходив з 26 по 

30 березня 2018 року, керівники 

закладів освіти мали змогу відвідати 

майстер-класи «Переговори як 

ефективний спосіб уникнення 

конфліктів у професійній комунікації 

керівника закладу освіти», «Як 
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навчати дітей з урахуванням їх 

провідної модальності та запобігти 

шкільному стресу», тренінг «Тайм 

менеджмент та стратегічне 

планування», «Альтернативна (не) 

атестація: альтернативні джерела 

фінансування; альтернативні 

батьківські збори; альтернативні 

форми педагогічних 

компетентностей», «Академічна 

доброчесність: від теорії до практики». 

Також керівники закладів освіти 

відвідали семінари «10 трендів в 

освіті» та «Лідерство як чинник 

ефективного управління персоналом». 

28 березня 2018 року керівники брали 

участь у публічній бесіді «Насильство 

у школі: як навчити підлітків 

дружити» за участі Ніка 

Вуйчича, мотиваційного тренера, 

директора неприбуткової організації 

Life Without Limbs (Життя без 

кінцівок). 

5  Молодий освітянин Працевлаштування 

молодих спеціалістів – 

випускників ВНЗ 

педагогічного профілю 

Розпорядженн

я Київської 

міської 

державної 

адміністрації 

від 08 вересня 

2005 року  

№ 1697 «Про 

підтримку 

молодих 

фахівців – 

випускників 

вищих 

навчальних 

Серпень У заклади освіти міста Києва 

працевлаштовано 288 осіб – 

випускників ВНЗ педагогічного 

профілю. 

Посвята у молоді 

вчителі 

 

 

Вересень У 2018 році посвята у молоді вчителі 

не здійснювалася. 

Виплата одноразової 

адресної допомоги 

молодим фахівцям, які 

працюють у закладах 

освіти міста 

 

Жовтень-

листопад 

У 2018 році виплачено одноразову 

адресну допомогу 3 випускникам 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка, які навчалися за денною 

формою, напрямами 

(спеціальностями) педагогічного 
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 закладів І-ІV 

рівнів 

акредитації 

денної форми 

навчання та 

переведені на 

індивідуальну 

форму 

навчання  і  

працюють  

педагогічним

и  

працівниками  

в  навчальних 

закладах  

м. Києва» 

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 

Департаменту освіти і науки від  21 

жовтня 2018 року № 720к). 

 

6  Перспектива освіти  Загальноміський 

конкурс на отримання 

грантів Київського 

міського голови 

Розпорядженн

я Київського 

міського 

голови від 

16.08.2016 № 

806 «Про 

запровадженн

я щорічного 

загальноміськ

ого конкурсу 

на отримання 

грантів 

Київського 

міського 

голови у 

галузі освіти» 

 

 

 

 

Вересень-

грудень 

У 2018 році у загальноміському 

конкурсі на отримання грантів 

Київського міського голови за 

напрямом «Перспектива освіти» брали 

участь 9 педагогічних працівників. З 

них переможцями визначено 3-х осіб. 
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Управління економіки і фінансів 

Відділ фінансів установ освіти 

Планово-економічний відділ 

1 Аналіз 

фінансування 

галузі «Освіта» у 

розрізі 

підпрограм 

 

Підпрограми «Дошкільна освіта», «Загальна 

середня освіта», «Особлива школа», 

«Виховання та позашкільна освіта», 

«Професійно-технічна освіта», «Вища освіта і 

наука», «Гранти Київського міського голови», 

«Єдиний інформаційно-освітній простір 

навчальних закладів», «Методична, технічна 

підтримка закладів освіти», «Будівництво, 

реконструкція та капітальний ремонт закладів 

освіти» 

Міська 

комплексна 

цільова 

програма  

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки» 

Щокварталу Здійснено фінансування у межах 

кошторисних призначень. 

2 Аналіз 

показників 

виконання у 

розрізі 

підпрограм 

Підпрограми «Дошкільна освіта», «Загальна 

середня освіта», «Особлива школа», 

«Виховання та позашкільна освіта», 

«Професійно-технічна освіта», «Вища освіта і 

наука», «Гранти Київського міського голови», 

«Єдиний інформаційно-освітній простір 

навчальних закладів», «Методична, технічна 

підтримка закладів освіти», «Будівництво, 

реконструкція та капітальний ремонт закладів 

освіти» 

Міська 

комплексна 

цільова 

програма  

«Освіта 

Києва. 2016-

2018 роки» 

Щокварталу Здійснено фінансування у межах 

кошторисних призначень. 

3 Фінансово-

економічне 

забезпечення. 

Складання 

фінансово-

економічної 

документації на 

2018рік 

 

 

 

 

 

Складання та аналіз планів по мережі, штатах 

та контингентах установ, що фінансуються з 

міського бюджету (планові показники, 

фактичні показники) 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

КМДА від 

02.04.2014 р.  

№ 054-4-2-

07/1192 

Січень, 

щорічно 

Виконано 

Складання бюджету у розрізі кодів 

функціональної та економічної класифікації 

видатків на 2018 рік закладів міського 

підпорядкування 

Бюджетний 

кодекс 

України від 

21.06.2001, 

Закон 

України про 

Січень Виконано 
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Державний 

бюджет на 

відповідний 

рік 

Формування та складання помісячного розпису 

видатків на рік по закладах міського 

підпорядкування та в розрізі функціональної та 

економічної класифікації видатків на 2018 рік 

Бюджетний 

кодекс 

України від 

21.06.2001 р, 

Закон 

України про 

Державний 

бюджет на 

відповідний 

рік 

Січень Виконано 

Аналіз, складання розрахунків та обґрунтувань 

до кошторисів доходів і видатків закладів 

міського підпорядкування на 2018 рік 

Бюджетний 

кодекс 

України від 

21.06.2001 р, 

Закон 

України про 

Державний 

бюджет на 

відповідний 

рік 

Квітень ‒ 

травень 

 

Виконано 

Складання розподілу показників зведених 

кошторисів доходів та видатків на 2018 рік 

Наказ МФУ 

від 28.1.2002 

№ 57 

Січень ‒ 

квітень 

Виконано 

Складання зведених та індивідуальних 

кошторисів доходів та видатків, загального та 

спеціального фондів міського бюджету. 

Наказ МФУ 

від 28.1.2002 

№ 57 

Січень ‒ 

квітень 

Виконано 

Складання мережі Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту по розпорядниках 

бюджетних коштів 

Наказ МФУ 

від 28.1.2002 

№ 57 

Січень Виконано 

Складання тарифікаційного списку 

працівників апарату Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту на 2018 рік 

Наказ МФУ 

від 28.1.2002 

№ 57 

Січень Виконано 

Складання штатного розпису працівників Наказ МФУ Січень Виконано 
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Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

на 2018 рік 

від 28.1.2002 

№ 57 

Аналіз, перевірка правильності складання та 

узгодження тарифікаційних списків та 

штатних розписів по підпорядкованих 

установах та закладах   

Накази 

Міністерства 

фінансів 

України  від 

28.01.2002 № 

57 та 

Міністерства 

освіти 

України від 

15.04.1993 № 

102 

Січень, 

квітень 

вересень 

грудень 

 

Виконано 

Формування помісячного розпису видатків  на 

2018 рік по бюджетних програмах у програмі 

1-С «Бюджет міста» 

Бюджетний 

кодекс 

України від 

21.06.2001 р, 

Закон 

України про 

державний 

бюджет на 

відповідний 

рік 

Січень Виконано 

Формування в програмі 1-С «Бюджет міста» 

зведеного та індивідуального кошторису, 

планів асигнувань доходів та видатків 

загального та спеціального фондів міського 

бюджету. 

 Січень ‒ 

лютий 

Виконано 

Розробка, складання та затвердження 

паспортів бюджетних програм на 2018 рік 

наказів (програма 1-С) 

Наказ 

Міністерства 

Фінансів 

України 

26.08.2014  № 

836 «Про 

деякі питання 

запровадженн

я програмно-

Січень ‒ 

лютий 

Виконано 
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цільового 

методу 

складання та 

виконання 

місцевих 

бюджетів» 

Планова структура заробітної плати на 2018 

рік у розрізі категорій та видів виплат. 

Внесення у програму 1-С «Бюджет міста» 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Лютий Виконано 

4 Складання 

звітності, 

контроль 

виконання 

бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка та подання до Департаменту 

економіки та інвестицій зведеного річного 

звіту за 2017 рік про виконання міської 

комплексної цільової програми «Освіта Києва. 

2016-2018 роки» в частині фінансування 

Рішення 

Київської 

міської ради 

від 29.10.2009 

№ 520/2589 

Січень Виконано 

Виконання Територіальної угоди між 

виконавчим органом Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

Об’єднанням організацій роботодавців м. 

Києва «Федерація роботодавців м. Києва» та 

Об’єднанням профспілок, організацій 

профспілок у м. Києві «Київська міська рада 

профспілок» на 2017-2018 роки» 

 До 18.01. Виконано 

Звіт про виконання паспортів бюджетних 

програм за 2017 рік (1-С «Бюджет міста») 

Порядок 

казначейськог

о 

обслуговуван

ня місцевих 

бюджетів 

Січень Виконано 

Формування та подання до Департаменту 

економіки та інвестицій щомісячного звіту про 

виконання «Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2018 рік» 

в частині капітального ремонту 

Рішення 

Київської 

міської ради  

Щомісяця Виконано 

Підготовка та надання інформації щодо 

виконання Програми соціально-економічного 

розвитку м. Києва в частині капітальних 

ремонтів 

Доручення 

Департаменту 

фінансів та 

Департаменту 

Щомісячно Виконано 
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економіки 

Формування щодекадного звіту про підготовку 

закладів освіти до нового навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період на 2019 рік у 

галузі «Освіта» 

 Квітень-

грудень 

Виконано 

Підготовка інформації щодо чисельності 

працівників підпорядкованих закладів та 

установ освіти 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

До 26.01. Виконано 

Підготовка інформації щодо видатків по 

бюджетних програмах 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

До 26.01. 
щокварталу 

Виконано 

Інформація про видатки на реалізацію ст.57 

Закону України «Про освіту» 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

До 26.01 
щокварталу 

Виконано 

Аналіз харчування по установах, 

підпорядкованих закладів освіти  

м. Києва 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

До 26.01. 
щокварталу 

Виконано 

Інформація про виконання бюджету м. Києва в 

галузі «Освіта» за 2017 рік 

 Січень Виконано 

Інформація щодо фактичних видатків по 

заробітній платі закладів освіти (Структура 

заробітної плати установ та закладів міського 

підпорядкування у програмі 1-С) 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

КМДА від 

21.02.2014 р 

№ 054-4-1-

10/732 

Щокварталу Виконано 

Звіт про виконання паспортів бюджетних 

програм (1-С«Бюджет міста») 

Порядок 

казначейськог

о 

обслуговуван

ня місцевих 

бюджетів 

Щорічно, 
щокварталу 

Виконано 

Розрахунок показників до паспортів 

бюджетних програм 

 Щокварталу Виконано 

Звіт щодо стану розрахунків за спожиті 

енергоносії 

Лист 

Департаменту 

фінансів від 

Щомісяця Виконано 
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06.02.2013  

№ 054-3-3-

04/541 

Контроль про фінансування соціальних виплат Доручення 

Департаменту 

фінансів 

КМДА від 

18.11.2013 р.  

№ 054-4-2-

04/6067 

Щотижня Виконано 

Подекадний контроль про стан фінансування 

заробітної плати   

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

КМДА від 

18.11.2013 р.  

№ 054-4-2-

04/6067 

Щомісяця 

 

Заробітна плата виплачувалась 

своєчасно та у повному обсязі. 

Інформація щодо фактичних видатків по 

заробітній платі закладів освіти (Структура 

заробітної плати установ освіти міського 

підпорядкування в програмі 1-С) 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

КМДА від 

21.02.2014 р.  

№ 054-4-1-

10/732 

Щокварталу Заробітна плата виплачувалась 

своєчасно та у повному обсязі.  

Звіт про виконання Плану заходів з 

енергозбереження (забезпечення економії 

бюджетних коштів у розмірі не менше 1%) 

Рішення 

Київської 

міської ради 

від 27.10.2011  

№ 387/6603 

«Про 

затвердження 

«Регіональної 

програми 

підвищення 

енергоефекти

вності на 

2011-2015 

Щомісяця У 2018 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. 
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роки» 

Звіт про дотримання лімітів споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи в межах, 

затверджених у розрізі галузей обґрунтованих 

лімітів споживання 

Розпорядженн

я ВОКМР від 

25.02.2015 № 

166  

Щомісяця Виконано 

Контроль за укладенням договорів за кожним 

видом енергоносіїв, що споживаються, у 

межах, установлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів 

обґрунтованих лімітів споживання з 

урахуванням необхідності дотримання 

жорсткої економії коштів 

Наказ про 

ліміти 

споживання 

енергоносіїв  

Щомісяця Виконано 

Узагальнення щоквартальних  та щорічних 

звітів 

Розпорядженн

я 

від 02.07.2015 

р.  

№ 643 

«Про робочі 

групи з 

реалізації 

стратегічних 

ініціатив, 

визначених 

Стратегією 

розвитку 

міста Києва 

до 2025 року» 

Щокварталу 

щорічно 
Виконано 

Звіт щодо споживання енергоносіїв 

підпорядкованих закладів освіти КП «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. 

Києва»  

Наказ 

Департаменту 

житлово-

комунальної 

інфраструкту

ри від 

27.03.2015 № 

17-ОД. 

Щомісяця Виконано 

Звіт щодо стану розрахунків за спожиті Лист Щомісяця Виконано 



96 

енергоносії Департаменту 

фінансів від 

30.01.2013  

№ 054-3-3-

04/400 

Підготовка інформацій щодо чисельності 

працівників підпорядкованих закладів та 

установ освіти  

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Щокварталу Виконано 

Підготовка інформації щодо видатків по 

бюджетних програмах  

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Щокварталу Виконано 

Інформація про видатки на реалізацію ст.57 

Закону України «Про освіту», 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Щокварталу Виконано 

Аналіз харчування по установах 

підпорядкованих закладів освіти  

м. Києва 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

Щокварталу Виконано 

Аналіз звітів по виконанню та ефективному 

витрачанню бюджетних коштів районними 

управліннями освіти та закладами міського 

підпорядкування (Програмний модуль 1-С) 

 Щомісяця Здійснено аналіз  виконання бюджету 

по галузі «Освіта» у розрізі КФК. 

Контроль про стан фінансування 

загальноосвітніх та закладів професійно-

технічної освіти 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

КМДА від 

19.06.2015 р.  

№ 054-4-1-

07/1998 

Щомісяця 

 

Виконано 

Інформація про заходи щодо наповнення 

бюджету м. Києва, дотримання жорсткого 

режиму економії бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни 

Доручення 

Департаменту 

фінансів 

КМДА від 

19.03.015 р.  

№ 054-1-3-

08/884 

Щомісяця Виконано 

5 Складання 

статистичної 

Складання звіту: Ф.2-ТР (автотранспорт) Згідно з 

планом 

До 19.01 Виконано згідно з Планом 

статистичних робіт. 
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звітності статистичних 

робіт   

Звіт про прийом учнів до ПТНЗ м. Києва (Ф.6-

В-профтех.) 

Листи МОНУ Червень- 

жовтень 

Виконано згідно з Планом 

статистичних робіт.  

Звіт про підготовку ПТНЗ м. Києва до нового 

навчального року ( 

Ф.7-В-профтех.) 

Листи МОНУ Липень- 

жовтень 

Виконано згідно з Планом 

статистичних робіт.  

Складання звітів 

-Ф.3 профтех;  

-Ф.8-В-профтех. 

 

Наказ 

Держкомстат

у України і 

МОНУ від 

03.08.00 № 

259/364 та від 

23.07.99 № 

264 

До 11.01 Виконано згідно з Планом 

статистичних робіт.  

Звіт про виконання плану по штатах і 

контингентах  (Ф.3-2 профтех.) 

Наказ 

Мінфіну 

України 1998 

р. 

До 23.01 Виконано згідно з Планом 

статистичних робіт.  

Статистична звітність відповідно до плану 

статистичних робіт МОНУ  

Відповідно до 

плану 

статистичних 

робіт МОНУ 

Протягом 

року  у 

встановлен

і терміни 

Виконано 43 статистичні звіти.   

Аналітичний супровід статистичної звітності 

відповідно до плану статистичних робіт 

Відповідно до 

плану 

статистичних 

робіт МОНУ 

Протягом 

року 

Виконано згідно з Планом 

статистичних робіт.  

6 Організаційне 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

діяльності 

 

Підготовка розпорядчих документів (проектів 

рішень, розпоряджень, наказів, тощо) 

 Протягом 

року 

Виконано 

Здійснення поточної роботи по виконанню 

бюджету апарату ДОМНС. 

 Постійно Виконано 

Проведення нарад з фінансово-економічними 

службами районних управлінь освіти і 

підпорядкованих установ та закладів освіти 

 Протягом 

року 

Виконано 

Формування та надання замовлень на 

фінансування до Департаменту фінансів 

План 

асигнувань на 

2016 рік 

Протягом 

року 

Щотижнево підготовлені відповідні 

заявки на фінансування до 

Департаменту фінансів.  
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Здійснення фінансування видатків згідно з 

кошторисними призначеннями  

Бюджетний 

кодекс 

України 

Протягом 

року 

Виконано 

Складання змін до розподілу показників 

зведених кошторисів доходів та видатків та 

зведених планів асигнувань із загального 

фонду державного бюджету  

Наказ 

Мінфіну 

України від 

28.01.02 № 57 

Протягом 

року 

Виконано 

Підготовка аналітично-інформаційних 

матеріалів з питань організації харчування в 

частині фінансово-економічних питань у галузі 

«Освіта» (розрахунки, моніторинг, аналіз, 

обґрунтування, інформація до нарад тощо) 

 Постійно Підготовлено відповідні матеріали до 

нарад, презентацій, тощо.  

Розрахувати вартість натурального 

продуктового набору в день за нормами 

харчування в закладах дошкільної, загаьної 

середньої освіти згідно з наданими Головним 

управлінням статистики у м. Києві цінами 

 Щокварталу Виконано 

Розрахувати вартість натурального 

продуктового набору в день у грошовому 

забезпеченні для харчування учнів і студентів 

із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та направити 

інформацію керівникам закладів вищої освіти 

за їх запитом. 

 На  

1 січня,  

на  

1 вересня 

Виконано 

Контроль стану фінансування для 

забезпечення харчуванням у закладах освіти 

міста та підготовка аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 

число 

місяця 

Виконано 

Підготовка аналітично-інформаційних 

матеріалів із питань заробітної плати та 

штатних нормативів у галузі «Освіта» 

(розрахунки, моніторинг, аналіз, 

обґрунтування, інформація до нарад тощо) 

 Постійно Виконано 

Організація та проведення балансових комісій 

на підприємствах, в організаціях та установах, 

що належать до сфери управління 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

 Березень, 

липень 

Підготовлено відповідні матеріали до 

нарад, презентацій, тощо.  

7 Формування Проведення розрахунків та обґрунтувань до Бюджетний Липень ‒ Виконано 
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бюджету на 2019 

рік 

 

 

проекту бюджету на 2019 по Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту та 

підпорядкованих установах та закладах  

кодекс 

України від 

21.06.2001  

грудень 

Розробка бюджетних запитів на 2019 рік  по 

бюджетних програмах  за програмно-цільовим 

методом (у програмі 1-С «Бюджет міста») та їх 

коригування 

Бюджетний 

кодекс 

України від 

21.06.2001, 

Закон 

України про 

Державний 

бюджет на 

відповідний 

рік 

Вересень ‒ 

грудень 

Виконано 

Проведення розрахунків, підготовка 

аналітичних матеріалів до проекту бюджету на 

2019 рік 

 Липень ‒ 

грудень 

Виконано 

Формування пропозицій щодо підготовки 

закладів освіти до нового навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період у галузі 

«Освіта» на 2019 рік 

 Квітень ‒ 

грудень 

Виконано 

Підготовка пропозицій до «Програми 

економічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2019 рік» в частині капітального 

ремонту та подання їх до Департаменту 

економіки та інвестицій  

Рішення 

Київської 

міської ради  

Жовтень 

листопад 

 

Виконано 

Проведення розрахунків та обґрунтувань до 

проекту бюджету на 2019 по Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту та 

підпорядкованих установах та закладах  

Бюджетний 

кодекс 

України від 

21.06.2001  

Липень ‒ 

грудень 

Виконано 

Сектор тендерних процедур 

1 Організаційне 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

діяльності  

Організація та проведення тендерних процедур  Закон 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі»  

 

Протягом 

року 

Організовано та проведено тендерні 

процедури згідно з річним планом 

закупівель на 2018 рік. 
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Відділ контрольно-аналітичної та організаційної роботи 

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 в управліннях 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій 

Закон 

України «Про 

звернення 

громадян»,  

Указ 

Президента 

України від 

07.02.2008 

№109/2008 

«Про 

першочергові 

заходи щодо 

забезпечення 

реалізації та 

гарантування 

конституційн

ого права на 

звернення до 

органів 

державної 

влади та 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня» 

Згідно з 

графіком 

Моніторинг організації роботи із 

зверненнями громадян в управліннях 

освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій проведено 

відповідно до затвердженого графіку. 

Аналіз заяв та звернень 

громадян за 2017 рік 

Січень 

 

Підготовлено аналіз заяв та звернень 

громадян за 2017 рік. 

Аналіз звернень 

громадян за І квартал 

2018 року  

23 квітня Підготовлено аналіз звернень 

громадян за І квартал 2018 року. 

Аналіз звернень 

громадян за І півріччя 

2018 року  

30 червня Підготовлено аналіз звернень 

громадян за І півріччя 2018 року. 

Аналіз звернень та заяв 

громадян за 9 місяців 

2018року  

25 вересня Підготовлено аналіз звернень та заяв 

громадян за 9 місяців 2018року. 

Надання методичних 

рекомендацій щодо 

організації роботи із 

зверненнями громадян 

Протягом 

року 

Надано методичні рекомендації щодо 

організації роботи із зверненнями 

громадян відповідно до графіку. 

Підготовка аналітичних 

матеріалів та 

статистичної звітності 

щодо стану роботи із 

зверненнями громадян 

за 2018 рік  

31 грудня Підготовлено та буде розміщено на 

сайті Департаменту освіти і науки.  

Звіт КМДА про 

проведену роботу із 

засобами масової 

інформації 

Щокварталу Надавався щоквартально. 

2  Забезпечення 

реалізації державної 

політики у сфері 

ліцензування 

Прийом від 

уповноважених 

представників 

дозвільного 

Закон 

України «Про 

ліцензування 

видів 

Протягом 

року 

Прийом від уповноважених 

представників дозвільного центру 

документів на здійснення 

ліцензування освітньої діяльності.  
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освітньої діяльності 

закладів освіти 

центру документів на 

здійснення 

ліцензування освітньої 

діяльності 

господарської 

діяльності», 

Розпорядженн

я КМДА від 

09.06.2016 № 

406 «Про 

ліцензування 

освітньої 

діяльності у 

сферах повної 

загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти» (в 

редакції 

розпорядженн

я виконавчого 

органу  

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 03 жовтня 

2018 року № 

1794) 

 

Прийнято  155 заяв (актів) від ЦНАПу. 

Здійснення 

організаційних заходів 

щодо отримання 

закладами освіти 

ліцензії на право 

провадження освітньої 

діяльності 

Протягом 

року 

Здійснено організаційні заходи щодо 

отримання закладами освіти ліцензії 

на право провадження освітньої 

діяльності.  

 

Лист РУО від 25.04.2018 № 063-4217 

 

Проведено нараду заступників 

(головних спеціалістів РУО) з питань 

ліцензування. 

 

Розпочато процедуру ліцензування 

комунальних закладів освіти. 

Видано ліцензії ЗДО № 106,  179, 362. 

 

Контроль за 

додержанням 

ліцензіатами 

ліцензійних умов 

провадження освітньої 

діяльності в 

установленому 

законодавством 

порядку  

Закон 

України «Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності», 

Розпорядженн

я КМДА від 

09.06.2016 № 

406 «Про 

Протягом 

року 

Проведено перевірку ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ ЩАСТЯ 

«ЛІПКІДЗ». 
Складено акт про документальне 

підтвердження встановлення факту 

контролю (вирішального впливу) за 

діяльністю ліцензіата.  

Підготовлено проект наказу «Про 
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ліцензування 

освітньої 

діяльності у 

сферах повної 

загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти» (в 

редакції 

розпорядженн

я виконавчого 

органу  

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 03 жовтня 

2018 року № 

1794 

затвердження Річного плану 

здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) Департаментом 

освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради ( Київської 

міської державної адміністрації) на 

2019 рік».  

Розробити 

інформаційні та 

технологічні картки 

надання 

адміністративних 

послуг з ліцензування  

 

Закон 

України «Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності»  

 

І квартал Розроблено інформаційні та 

технологічні картки надання 

адміністративних послуг з 

ліцензування (Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 19.11.2018 № 2081) 

Надання звітів ЦНАП, 

ДРСУ 

 

Розпорядженн

я виконавчого 

органу  

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

Щокварталу Звіти підготовлено відповідно 

термінів. 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/2018.

html 
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від 09 червня 

2016 року  

№ 406 «Про 

ліцензування 

освітньої 

діяльності у 

сферах повної 

загальної 

середньої 

освіти та 

дошкільної 

освіти» 

Надання консультацій, 

роз’яснень та 

пропозицій щодо 

питання ліцензування 

освітньої діяльності 

Розпорядженн

я КМДА від 

09.06.2016 № 

406 «Про 

ліцензування 

освітньої 

діяльності у 

сферах повної 

загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти» (в 

редакції 

розпорядженн

я виконавчого 

органу  

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 03 жовтня 

2018 року № 

1794 

Протягом 

року 

Консультації, роз’яснення та 

пропозиції щодо питання ліцензування 

освітньої діяльності надавались 

протягом року.  
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Підготовка проектів 

розпоряджень щодо 

видачі ліцензій 

Розпорядженн

я КМДА від 

09.06.2016 № 

406 «Про 

ліцензування 

освітньої 

діяльності у 

сферах повної 

загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти» (в 

редакції 

розпорядженн

я виконавчого 

органу  

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 03 жовтня 

2018 року № 

1794 

Протягом 

року 

Видано розпоряджень всього:       133                 

 

про видачу ліцензій                         94 

про переоформлення ліцензій        13 

про відмову у видачі ліцензій        16 

про анулювання ліцензій                 7 

про залишення заяви без розгляду 3 

Облік виданих ліцензій 

 

 Протягом 

року 

Облік виданих ліцензій розміщено на 

офіційному сайті Департаменту 

(щомісячно).  

https://don.kyivcity.gov.ua/content/licenz

uvannya-dnz-znz-pnz.html 

Участь у нарадах та 

семінарах, що 

проводяться з питань 

ліцензування МОНУ, 

ЦНАП, ДРСУ 

 Протягом 

року 

Спеціалісти Департаменту брали 

участь у нарадах та семінарах, що 

проводяться з питань ліцензування 

МОНУ, ЦНАП, ДРСУ.  

Забезпечення розгляду 

скарг, заяв, звернень 

 Протягом 

року 

Забезпечено розгляд скарг, заяв, 

звернень громадян та запитів щодо 
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громадян та запитів 

щодо питань 

ліцензування  

питань ліцензування. 

Підготовлено 130 відповідей (АСКОД) 

 

Звіт щодо видачі 

документів дозвільного 

характеру  

Закон 

України «Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності» 

Щокварталу Звіт щодо видачі документів 

дозвільного характеру 

 

24.05.2018 № 063-5493 

20.06.2018 № 0963-6636 

Звіт щодо видачі 

документів дозвільного 

характеру за 

підсумками 2018 

Закон 

України «Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності» 

До 30 січня Звіт буде підготовлений та 

розміщений на сайті Департаменту 

освіти і науки за посиланням 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/licenz

uvannya-dnz-znz-pnz.html у січні 2019. 

Звіт про роботу відділу 

за 2018 рік  

 25 грудня Підготовлено звіт про роботу відділу 

за 2018 рік. 

Підготовка плану 

роботи відділу на 2019 

рік 

 25 грудня Підготовлено план роботи відділу на 

2019 рік. 

3  Забезпечення 

реалізації державної 

інформаційної 

політики 

Аналіз надходження 

запитів від 

представників засобів 

масової інформації за 

критеріями: форма ЗМІ, 

форма надання 

інформації, створення 

сюжетів на базі 

закладів освіти за 

районами та в 

порівнянні із 

зазначеним періодом 

2017 року 

Закон 

України «Про 

інформацію», 

Закон 

України «Про 

порядок 

висвітлення 

діяльності 

органів 

державної 

влади та 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня в Україні 

засобами 

масової 

До 15 

грудня 

У Департаменті опрацьовано 833 

запити від засобів масової інформації,  

у 2017 році надійшло 1376 запитів. 

Протягом 2018 року отримано запитів 

від:  

каналу «1+1» - 104 запити, ТРК «Київ» 

- 81, телеканалу «Інтер» - 58, каналу 

«UA: Перший» - 44, телеканалу 

«ICTV» - 31, ТРК «Україна» - 16, 4 

канал - 16, Громадське телебачення - 

15, 24 канал - 14, газета «Сегодня» - 6, 

телеканал «Новий» - 4, УНН - 4, 

Громадське радіо - 4, газета «Вечерній 

Київ» - 4, канал «RTI» - 3, канал 

«Еспресо» - 2 та інші. 

Звіт щодо надходження 

та опрацювання 

До 25 

грудня 

Підготовлено та надано до Управління 

інформаційного забезпечення та 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/licenzuvannya-dnz-znz-pnz.html
https://don.kyivcity.gov.ua/content/licenzuvannya-dnz-znz-pnz.html
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журналістських запитів 

за І-ІІ квартал 

інформації», 

Указ 

президента 

України № 

47/2017 «Про 

рішення Ради 

національної 

безпеки і 

оборони 

України від 

29 грудня 

2016 року 

«Про 

Доктрину 

інформаційно

ї безпеки 

України», 

Розпорядженн

я Київської 

міської 

державної 

адміністрації 

«Про 

інформаційно

-

телекомуніка

ційну систему 

«Єдиний веб-

портал 

територіально

ї громади 

міста Києва» 

доступу до публічної інформації 

КМДА.  

Семінар-тренінг для 

співробітників 

Департаменту та 

закладів освіти щодо 

опрацювання 

журналістських запитів 

та інформаційного 

законодавства в 

контексті нового 

Закону України «Про 

освіту» 

До 1 

вересня 

Тренінги відбулись у рамках 

Серпневої конференції педагогічних 

працівників міста Києва.  

Висвітлення інформації 

про роботу 

Департаменту щодо 

реалізації державної 

інформаційної політики 

Постійно На сайті постійно оновлюється 

контент, відповідно до проведених 

заходів.  

4  Забезпечення права 

громадян на доступ 

до публічної 

інформації 

Аналіз надходження 

запитів на доступ до 

публічної інформації за 

критеріями: від кого, 

яким шляхом, 

Закон 

України «Про 

доступ до 

публічної 

інформації» 

До 1 

грудня 

За 2018 рік до Департаменту надійшло 

231 запит від громадян, 16 - від 

Інформаційних агенцій, 12 від 

громадських організацій, 2 - від 

Громадської ради, 21 - надісланий 
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відповідність запиту 

законодавству «Про 

доступ до публічної 

інформації»  

Департаменту за належністю від інших 

відомств 

Звіт щодо надходження 

та опрацювання запитів 

на публічну 

інформацію 

До 20 

грудня 

За 2018 рік до Департаменту на 

опрацювання надійшло понад 400 

запитів, безпосередньо до 

Департаменту надійшло понад 220 

запитів на інформацію. 

5  Забезпечення заходів 

за напрямом 

«Медіаосвіта та 

громадянські 

компетентності» 

Забезпечення 

проведення, Форуму 

молодіжного прес-

центру столиці та юних 

журналістів агентства 

«ЮН-ПРЕС» 

 13 квітня 

 

 

 

 

 

 

4 грудня 

13 квітня 2018 року в Київському 

Палаці дітей та юнацтва відбувся 

Форум молодіжного прес-центру 

столиці та юних журналістів агентства 

«ЮН-ПРЕС» «Молодіжна комунікація 

– перший крок до громадянського 

суспільства».  

4 грудня пройшов Форум молодіжного 

прес-центру столиці та юних 

журналістів агентства «ЮН-ПРЕС», у 

якому взяли участь майже 1000 

учасників. 

Забезпечення 

проведення ХVІ 

Міжнародного 

конкурсу-фестивалю 

дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-

весна на Дніпрових 

схилах» 

 18-20 

травня 

Майже 300 учасників з 17 регіонів 

України (37 міст та сіл) та учасники із 

4 країн світу: Білорусі, Польщі, 

Азербайджану та Молдови, та 1000 

учасників з Києва взяли участь у XVІ 

Міжнародного фестивалю-конкурсу 

дитячо-юнацької журналістики «Прес-

весна на Дніпрових схилах».  

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7655.ht

ml 

Забезпечення 

проведення ІІІ 

Київського дитячо-

юнацького форуму М18 

«Ми можемо більше» 

 27 жовтня У Форумі взяли участь більше 2 тисяч 

представників учнівської молоді. 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8201.ht

ml  
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Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

1 Бухгалтерський 

облік та 

звітність 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

Контроль за 

забезпеченням 

організації 

бухгалтерського 

обліку фінансово-

господарської 

діяльності 

Департаменту і 

своєчасного 

складання 

бюджетної 

фінансової звітності 

Департаменту освіти 

і науки, молоді та 

спорту 

 - Закон 

України  

«Про 

бухгалтерськи

й облік та 

фінансову 

звітність в 

Україні»  від 

16 липня 1999 

року № 996-

X1V, зі 

змінами від 5 

жовтня 2017 

року № 2164-

VIII  

- Бюджетний 

кодекс 

України від 

08 липня 2010 

року  

№ 2456- VI;   

- Типове 

Положення 

про 

бухгалтерську 

службу 

бюджетної 

установи, 

затверджене 

Постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України (далі 

за текстом – 

КМУ) від 26 

Протягом 

року 

Здійснено контроль за організацією 

бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності 

Департаменту, складанням фінансової 

та бюджетної звітності.  
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січня 

2011року  

№ 59 (із 

змінами) та 

інших 

законодавчих 

актів. 

2 Забезпечення 

поточного 

бухгалтерського 

обліку 

фінансово-

господарської 

діяльності 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

Формування річного 

плану закупівель 

відповідно до 

затверджених 

бюджетним 

кошторисом програм 

та заходів у межах 

функціональної та 

економічної 

класифікації 

видатків, за якими не 

передбачено 

проведення 

тендерних процедур 

 - Закон 

України «Про 

здійснення 

державних 

закупівель» зі 

змінами від 

10.04. 

№ 1197-VII; 

- Закон 

України «Про 

гуманітарну 

допомогу» зі 

змінами від 

22.10.1999  

№ 1192- XIV; 

- Наказ 

Міністерства 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України від 

15.09.2014 № 

1106 «Про 

затвердження 

форм 

документів у 

сфері 

державних 

закупівель»; 

- Постанова 

На початку 

бюджетного 

року 

Виконано  

Опрацювання 

первинних 

документів:  

здійснення обліку та 

контролю 

розрахунків за 

бюджетними та 

фінансовими 

зобов’язаннями з 

підприємствами, 

організаціями та 

установами 

відповідно до 

укладених договорів 

в межах кодів 

функціональної та 

Щоденно Своєчасно опрацьовано первинні 

документи.  
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економічної 

класифікації 

видатків, 

затверджених 

кошторисом на 

бюджетний рік  

КМУ від 

23.04.2014 № 

117 «Про 

здійснення 

попередньої 

оплати 

товарів, робіт 

і послуг, що 

закуповуютьс

я 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, 

Забезпечення 

відображення 

операцій за 

розрахунками з 

дебіторами та 

кредиторами 

(розрахунків з 

різними 

підприємствами, 

установами та 

організаціями, які є 

кредиторами або 

дебіторами 

Департаменту) у 

розрізі кодів 

функціональних та 

економічних 

класифікації 

видатків та 

кореспонденції 

рахунків 

бухгалтерського 

обліку з 

відображення 

господарських 

операцій у 

накопичувальних 

відомостях: 

-«Накопичувальна 

відомість за 

розрахунками з 

Щоденно Виконано  
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іншими дебіторами» 

Меморіальний ордер 

№ 4; 

«Накопичувальна 

відомість за 

розрахунками з 

іншими 

кредиторами» 

Меморіальний ордер 

№ 6 загального та 

спеціального фонду 

бюджету 

комп'ютерів 

державними 

органами, а 

також 

установами та     

організаціями

, які 

утримуються 

за рахунок                

державного і 

місцевих 

бюджетів» зі 

змінами; 

- Рішення 

Київської 

міської ради 

(далі за тек 

відстом – 

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 – 

Формування 

загальної суми 

оборотів та в розрізі 

рахунків 

бухгалтерського 

обліку за 

меморіальними 

ордерами для 

занесення  їх до 

книги «Журнал-

головна» 

Щомісяця Виконано  

Розрахування 

загальної суми 

заборгованості 

(фінансових 

зобов’язань) та 

окремо за кожним 

кредитором та 

дебітором у розрізі 

кодів 

функціональної та 

економічної 

класифікації 

видатків для 

подальшого їх 

Щомісяця Виконано 
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занесення до Звітів 

про заборгованість 

за бюджетними 

коштами за 

загальним та 

спеціальним 

фондами (форма № 

7м) 

МФУ) від 

12.10.2012 № 

1202 «Про 

затвердження 

національних 

положень 

(стандартів) 

бухгалтерсько

го обліку в 

державному 

секторі» (121 

«Основні 

засоби», 122 

«Нематеріаль

ні активи», 

123 «Запаси» 

зі змінами; 

- Наказ МФУ 

від 23.01.2015 

№ 11 «Про 

затвердження 

Методичних 

рекомендацій 

з 

бухгалтерсько

го обліку для 

суб’єктів 

державного 

сектору» 

(«Основні 

засоби», 

«Нематеріаль

ні активи», 

«Запаси» 

«Облікова 

Розрахунок касових 

та фактичних 

видатків, 

надходження та 

залишку коштів на 

спеціальних 

рахунках в 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 

№ 4-2м) та Звіт про 

надходження та 

використання 

коштів, отриманих 

як плата за послуги 

(форма № 4-1м) 

Протягом 

року в міру 

необхідност

і 

 

формування 

оборотів 

щомісячно 

Виконано 
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Забезпечення 

дотримання штатної, 

фінансової і касової 

дисципліни, 

правильність 

установлення 

посадових окладів, 

витрачання фонду 

заробітної плати  

політика» зі 

змінами; 

- Наказ МФУ 

від 26.06.2013 

№611 «Про 

затвердження 

Плану 

рахунків 

бухгалтерсько

го обліку 

бюджетних 

установ» зі 

змінами; 

- Наказ МФУ 

від 12.03.2012 

№ 333 «Про 

затвердження 

Інструкції 

щодо 

застосування 

економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету та 

Інструкції 

щодо 

застосування 

класифікації 

кредитування 

бюджету» зі 

змінами; 

- Наказ МФУ 

від 02.04.2014 

№ 372 «Про 

затвердження 

Порядку 

бухгалтерсько

Щоденно Забезпечено дотримання штатної, 

фінансової і касової дисципліни, 

правильність установлення посадових 

окладів, витрачання фонду заробітної 

плати.  

Здійснення 

нарахування 

заробітної плати 

працівникам, 

контроль за 

витрачанням фонду 

оплати праці та його 

аналіз  

Щоденно Забезпечено своєчасне правильне і 

законне оформлення первинних 

документів для нарахування заробітної 

плати працівникам.  

Забезпечення 

своєчасного 

правильного і 

законного 

оформлення 

первинних 

документів для 

нарахування 

заробітної плати 

працівникам 

Щоденно Забезпечено своєчасне правильне і 

законне оформлення первинних 

документів для нарахування заробітної 

плати працівникам.  

Ведення особових 

рахунків працівників 

Щоденно Виконано 

Забезпечення 

повноти і 

своєчасності 

нарахувань, 

утримань і 

перерахування 

платежів до 

місцевого бюджету, 

 Здійснено забезпечення повноти і 

своєчасності нарахувань, утримань і 

перерахування платежів до місцевого 

бюджету, зборів на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне  страхування 
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зборів на 

загальнообов’язкове  

державне соціальне  

страхування 

го обліку 

окремих 

активів та 

зобов'язань 

бюджетних 

установ та 

внесення змін 

до деяких 

нормативно-

правових 

актів з 

бухгалтерсько

го обліку 

бюджетних 

установ» зі 

змінами; 

- Наказ МФУ 

від 02.09.2014 

№879 «Про 

затвердження 

Положення 

про 

інвентаризаці

ю активів та 

зобов’язань» 

зі змінами; 

- Наказ МФУ 

України від 

17.06.2015  № 

572 «Про 

затвердження 

типових форм 

для 

відображення 

бюджетними 

установами 

результатів 

Здійснення 

контролю 

правильності 

оформлення листків 

про тимчасову 

непрацездатність та 

інших документів, 

що підтверджують 

право на відсутність 

працівника на роботі 

та їх лічильна 

обробка   

Щоденно Здійснено контроль правильності 

оформлення листків про тимчасову 

непрацездатність та інших документів, 

що підтверджують право на 

відсутність працівника на роботі та їх 

лічильна обробка.  

Здійснення прийому, 

аналізу і контролю 

табелів обліку 

робочого часу та їх 

лічильна обробка 

Щомісяця Здійснено нарахування заробітної 

плати працівникам, контроль за 

витрачанням фонду оплати праці та 

його аналіз.   

Організація 

розрахунків із 

заробітної плати 

працівників через 

уповноважені 

установи банків 

 Виконано  

Виконання 

розрахунків із 

працівниками та 

складання 

розрахунково-

платіжних 

документів 

Щомісяця Виконано   

Забезпечення видачі 

довідок про 

заробітну плату 

 Виконано  
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працівникам згідно з 

запитами 

інвентаризації

»; 

- Наказ МФУ 

України  від 

08.09. 2017 № 

755 «Про 

затвердження 

типових форм 

меморіальних 

ордерів, 

інших 

облікових 

регістрів 

суб’єктів 

державного 

сектору та 

порядку їх 

складання»; 

- Наказ МФУ 

України  від 

29.06. 2017 № 

604 «Про 

затвердження 

форм карток і 

книг 

аналітичного 

обліку 

суб’єктів 

державного 

сектору та 

порядку їх 

складання»; 

- Наказ ДКУ 

та ДКСУ від 

02.12. 1997 № 

125/70 «Про 

затвердження 

Забезпечення 

нарахування 

індексації грошових 

доходів працівникам 

Щомісяця Забезпечено 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 «Журнал-

головна» 

Щомісяця Виконано  

Оформлення та 

своєчасне надання 

необхідних 

документів для 

безперебійної роботи 

за допомогою 

системи 

Щоденно Надано всі необхідні документи та 

забезпечено безперебійну роботу за 

допомогою системи дистанційного 

обслуговування «Клієнт Казначейство- 

Казначейство».  
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дистанційного 

обслуговування 

«Клієнт 

Казначейство-

Казначейство», 

перенесення, 

підписання та 

виконання 

платіжних 

документів за 

допомогою 

електронних 

цифрових підписів. 

типових 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»; 

Розпорядженн

я Київської 

міської 

державної 

адміністрації 

(далі за 

текстом – 

КМДА) від 

19.02.2003 № 

237 «Про 

деякі питання 

діяльності 

підприємств, 

установ та 

організацій, 

що належать 

до 

комунальної 

власності 

територіально

ї громади 

      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 

встановлено формою 

згідно з додатками, 

на паперових та 

електронних носіях, 

засвідчених у 

встановленому 

порядку. 

     Отримання 

Щоденно Зареєстровано бюджетні зобов’язання 

та бюджетні фінансові зобов’язання 

розпорядників бюджетних коштів у 

Головному управлінні державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  
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виписок по 

рахунках, відкритих 

на ім’я 

Департаменту освіти 

і науки, молоді та 

спорту в органі 

Держаної 

казначейської 

служби України у 

місті Києві. 

міста Києва»  

(із змінами та 

доповненням

и); 

- Рішення 

КМР від 

19.07.2005  

№ 816/3391 

«Про 

затвердження 

Порядку 

списання 

основних 

засобів з 

балансів 

підприємств, 

установ та 

організацій 

комунальної 

власності 

територіально

ї громади 

міста Києва» 

(із змінами та 

доповненням

и); 

- Постанова 

Національног

о банку 

України (далі 

за текстом – 

НБУ) від 

15.12.2004 № 

637 «Про 

затвердження 

Положення 

про ведення 

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  

формування місячної 

звітності ‒  

звітів про 

заборгованість по 

бюджетних коштах 

за загальним та 

спеціальним 

фондами (форма № 

Щомісяця Виконано  
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7м) по КПКВ та 

КЕКВ 

касових 

операцій у 

національній 

валюті в 

Україні», зі 

змінами; 

- Постанова 

КМУ від 

28.02.2002  

№ 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 

казначейськог

о 

обслуговуван

ня місцевих 

бюджетів» зі 

змінами; 

- Закон 

України «Про 

оплату праці» 

зі змінами від 

24.03.1995  

Внесення та 

отримання готівки 

відповідно до 

оформлених заяв по 

рахунках 

Департаменту, 

відкритих в установі 

банку ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК». 

Протягом 

року в міру 

необхіднос

ті 

Виконано  

Документальне 

оформлення 

відкриття та 

закриття рахунків у 

Головному 

управлінні 

Державної 

казначейської 

служби України в 

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. 

Протягом 

року в міру 

необхіднос

ті 

Оформлено відкриття та закриття 

рахунків, оновлено перелік рахунків 

відкритих на ім’я Департаменту освіти 

і науки в Головному управлінні 

Державної казначейської служби 

України у місті Києві.  

Ведення касових Щоденно, Оформлено прибуткові та видаткові 
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операцій: 

- оформлення 

прибуткових та 

видаткових ордерів; 

- ведення касової 

книги (форма № КО-

4);  

- ведення журналу 

реєстрації 

прибуткових та 

видаткових ордерів 

(форма № КО-3);  

- відображення 

операцій у 

національній валюті 

в «Накопичувальній 

відомість за 

касовими 

операціями» (форма  

№ 380 (бюджет). 

Меморіальний ордер 

№ 1; 

- складання актів про 

результати 

інвентаризації 

наявних коштів. 

№ 108/95-ВР; 

- Закон 

України «Про 

збір та облік 

єдиного 

внеску на 

загальнообов’

язкове 

державне 

соціальне 

страхування» 

зі змінами  

від 08.07.2010  

№ 2464-VI; 

- Закон 

України «Про 

відпустки» зі 

змінами від 

15.11.1996  

№ 505/96-ВР; 

- Податковий 

кодекс 

України зі 

змінами від 

02.12.2010  

№ 2755-VI; 

- Закон 

України «Про 

індексацію 

грошових 

доходів 

населення» зі 

змінами від 

03.07.1991  

№ 1282-ХІІ; 

- Закон 

України «Про 

формуванн

я оборотів 

щомісячно 

ордери, заповнення касової книги, 

складені акти про результати 

інвентаризації наявних коштів. 

Формування звітів 

про використання 

коштів, виданих на 

відрядження або під 

звіт відповідно до 

Наказів про 

відрядження та 

підтвердних 

документів, що 

засвідчують вартість 

понесених у зв’язку 

Щоденно, 

формуванн

я оборотів 

щомісячно 

Сформовано звіти про використання 

коштів, виданих на відрядження або 

під звіт, здійснено реєстрацію 

юридичних та фінансових бюджетних 

зобов’язань та проведена виплата 

коштів підзвітній особі. 
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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; 

- 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. 

Державну 

службу» зі 

змінами від 

10.12.2015  

№ 889-VIII; 

- Постанова 

КМУ  «Про 

затвердження 

Порядку 

обчислення 

середньої 

заробітної 

плати» зі 

змінами від 

08.02.1995 № 

100; 

- Постанова 

КМУ «Про 

оплату 

працівників 

на основі ЄТС 

розрядів і 

коефіцієнтів з 

оплати праці 

працівників 

установ, 

закладів та 

організацій 

окремих 

галузей 

бюджетної 

сфери» зі 

змінами від 

30.08.2002  

№ 1298; 

- Постанова 

КМУ «Про 

Формування 

розподілів виділених 

бюджетних 

асигнувань з 

особових рахунків 

на реєстраційні 

Щоденно При надходженні фінансування від 

Департаменту фінансів, своєчасно 

формувались розподіли бюджетних 

асигнувань на реєстраційні рахунки 

підвідомчих установ в розрізі 

економічної класифікації видатків.  
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рахунки підвідомчих 

установ при 

надходженні 

фінансування в 

розрізі економічної 

класифікації 

видатків 

упорядкуванн

я структури та 

умов оплати 

праці 

працівників 

апарату 

органів 

виконавчої 

влади» зі 

змінами від 

09.03.2006 № 

268; 

- Постанова 

КМУ «Про 

обчислення 

середньої з/п 

для 

розрахунку 

виплат за 
загальнообов’я

зковим 
державним 

соціальним 

страхуванням

» зі змінами 

від 26.09.2001  

№ 1266; 

- Постанова 

КМУ «Про 

Порядок 

виплати 

компенсації 

підприємства

м, установам 

у межах 

середнього 

заробітку 

Здійснення 

контролю за 

своєчасним, 

правильним і 

законним 

оформленням 

первинних 

документів, усіх 

господарських 

операцій 

Щоденно Здійснено постійний контроль за 

своєчасним, правильним 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 

асигнувань та 

здійснення касових 

видатків загального 

та спеціального 

фондів ‒ вибірка з 

надходження та 

витрачання коштів з 

Щоденно Опрацьовано казначейські виписки з 

особових та реєстраційних рахунків 

відкритих в Головному управлінні 

Державної казначейської служби 

України в місті Києві, дані з яких 

відображались в меморіальних 

ордерах № 2 та № 3 та «Картці 

аналітичного обліку касових 

видатків».  
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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 у 

«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 у 

«Накопичувальній 

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» 

- Постанова 

КМУ від 

02.02.2011 № 

98 «Про суми 
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відомості руху 

грошових коштів 

спеціального фонду 

в органах 

Державного 

казначейства 

України (установах 

банків)» (форма № 

381 (бюджет) 

Меморіальний ордер 

№ 3 в розрізі кодів 

програмної 

класифікації 

видатків, 

реєстраційних та 

особових рахунків 

та склад 

витрат на 

відрядження 

державних 

службовців, а 

також інших 

осіб, що 

направляютьс

я у 

відрядження 

підприємства

ми, 

установами та 

організаціями

, які повністю 

або частково 

утримуються 

(фінансуютьс

я) 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 

його 

складання»; 

- Закон 

України від 

Формування 

загальної суми 

оборотів та в розрізі 

рахунків 

бухгалтерського 

обліку за 

меморіальними 

ордерами для 

занесення  їх до 

книги «Журнал-

головна» 

Щомісяця Сформовано загальні суми оборотів 

для занесення до книги «Журнал-

головна» на підставі даних 

меморіальних ордерів. 

Забезпечення 

відображення 

касових операцій у 

«Картці 

аналітичного обліку 

касових видатків» у 

розрізі кодів 

програмної 

класифікації 

видатків 

Щоденно Виконано  
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Забезпечення 

відображення 

фактичних операцій 

у «Картці 

аналітичного обліку 

фактичних видатків» 

у розрізі кодів 

програмної 

класифікації 

видатків 

22.05.2003 № 

852 «Про 

електронний 

цифровий 

підпис»; 

- Закон 

України від 

01.06.2010  

№ 2297-VI 

«Про захист 

персональних 

даних»; 

- Наказ МФУ 

від 02.02.2012 

№309 «Про 

затвердження 

Порядку 

реєстрації та 

обліку 

бюджетних 

зобов’язань 

розпорядникі

в бюджетних 

коштів та 

одержувачів 

бюджетних 

коштів в 

органах 

Державної 

казначейської 

служби 

України»; 

Наказ МФУ 

від 22.06.2012 

№ 758 «Про 

затвердження 

Порядку 

Щомісяця На підставі даних меморіальних 

ордерів сформовано загальні суми 

фактичних операцій. 

Забезпечення 

формування  

Звіту про 

надходження та 

використання коштів 

загального фонду 

(форма № 2м, № 2д) 

у розрізі кодів 

програмної та 

економічної 

класифікації 

видатків місцевого 

та державного 

бюджетів 

Щомісяця Здійснено звітування про надходження 

та використання коштів загального 

фонду (форма № 2м, № 2д) у розрізі 

кодів програмної 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» 

Щомісяця На підставі даних меморіальних 

ордерів сформовано загальні суми 

оборотів для занесення до книги 

«Журнал-головна». 

Здійснення обліку та 

своєчасного 

Щоденно Здійснено облік надходження, вибуття, 

ліквідації та переміщення основних 
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відображення 

надходження, 

вибуття, ліквідації та 

переміщення 

основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних 

активів, 

нематеріальних 

активів, товаро-

матеріальних 

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 та 

швидкозношуваних 

предметів» (форма 

№ 439 (бюджет) 

відкриття та 

закриття 

рахунків у 

національній 

валюті в 

органах 

Державної 

казначейської 

служби 

України» 

засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних 

активів, товаро-матеріальних 

цінностей, бланків суворої звітності та 

активів на відповідальному зберіганні 

та відображення даних карток обліку  

в меморіальних ордерах № 9, № 10 та 

№ 16. 
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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 «Журнал-

головна» 

Щомісяця Сформовано загальні суми оборотів 

для занесення до книги «Журнал-

головна». 

Формування 

обігових відомостей 

щодо руху основних 

засобів, інших 

необоротних 

матеріальних 

активів, 

нематеріальних 

активів, товаро-

матеріальних 

Щомісяця Сформовано обігові відомості щодо 

руху основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, товаро-

матеріальних цінностей, бланків 

суворої звітності та активів на 

відповідальному зберіганні. 
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цінностей, бланків 

суворої звітності та 

активів на 

відповідальному 

зберіганні та 

забезпечення 

формування 

залишків по 

рахунках 

Забезпечення 

відкриття 

інвентарних карток 

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 

Протягом 

року в міру 

необхіднос

ті 

Зроблено записи в інвентарних 

картках 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 № 

Протягом 

року в міру 

необхіднос

ті 

Зареєстровано  всі інвентарні картки у 

журналі форми № ОЗ-10 (бюджет) 

«Опис інвентарних карток з обліку 

основних засобів». 
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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) 

За рік В кінці року нараховувалась  

амортизація (знос) на основні засоби 

відповідно до строку їх корисного 

використання (експлуатації) та 

здійснювалось формування «Відомості 

нарахування зносу на основні засоби» 

(форма № ОЗ-12). 

Здійснення 

нарахування 

амортизації (зносу) 

на інші необоротні 

матеріальні активи в 

розмірі 50% їх 

вартості при 

введенні їх у 

експлуатацію та 

другу частину ‒ 50% 

їх вартості ‒ при 

списанні 

Протягом 

року в міру 

необхіднос

ті 

По мірі необхідності здійснено 

нарахування амортизації (зносу) на 

інші необоротні матеріальні активи в 

розмірі 50% їх вартості при введенні їх 

у експлуатацію та другу частину ‒ 

50% їх вартості ‒ при списанні. 

 

Забезпечення 

проведення 

інвентаризації 

активів та 

зобов’язань і 

формування 

відображення 

За рік Один раз в рік проводилась 

інвентаризація активів та зобов’язань і 

формувалось відображення 

результатів інвентаризації за типовими 

формами:  

-Інвентаризаційний опис необоротних 

активів; 
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бюджетними 

установами 

результатів 

інвентаризації за 

типовими формами: 

-

 Інвентаризаці

йний опис 

необоротних 

активів; 

-

 Інвентаризаці

йний опис запасів; 

-

 Інвентаризаці

йний опис 

матеріальних 

цінностей, 

прийнятих на 

відповідальне 

зберігання; 

- Звіряльна 

відомість результатів 

інвентаризації 

необоротних 

активів; 

- Звіряльна 

відомість результатів 

інвентаризації 

запасів; 

- Акт про 

результати 

інвентаризації 

грошових коштів; 

- Акт 

інвентаризації 

наявності грошових 

-Інвентаризаційний опис запасів; 

-Інвентаризаційний опис матеріальних 

цінностей, прийнятих на відповідальне 

зберігання; 

-Звіряльна відомість результатів 

інвентаризації необоротних активів; 

-Звіряльна відомість результатів 

інвентаризації запасів; 

-Акт про результати інвентаризації 

грошових коштів; 

-Акт інвентаризації наявності 

грошових документів, бланків 

документів суворої звітності; 

-Акт інвентаризації наявності 

фінансових інвестицій; 

-Акт інвентаризації розрахунків з 

дебіторами і кредиторами; 

-Акт інвентаризації дебіторської або 

кредиторської заборгованості, строк 

позовної давності якої минув і яка 

планується до списання; 

-Акт інвентаризації розрахунків щодо 

відшкодування матеріальних збитків; 

- Протокол інвентаризаційної комісії. 
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документів, бланків 

документів суворої 

звітності; 

- Акт 

інвентаризації 

наявності 

фінансових 

інвестицій; 

- Акт 

інвентаризації 

розрахунків з 

дебіторами і 

кредиторами; 

- Акт 

інвентаризації 

дебіторської або 

кредиторської 

заборгованості, 

строк позовної 

давності якої минув і 

яка планується до 

списання; 

- Акт 

інвентаризації 

розрахунків щодо 

відшкодування 

матеріальних 

збитків; 

- Протокол 

інвентаризаційної 

комісії. 

Забезпечення 

приведення у 

відповідність за 

результатами 

інвентаризації даних 

бухгалтерського 

Протягом 

року в міру 

необхіднос

ті 

Приведено у відповідність за 

результатами інвентаризації даних 

бухгалтерського обліку до фактичної 

наявності активів і зобов’язань та  

здійснено переоцінку об'єктів 

основних засобів, якщо залишкова 
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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 

вартість цього об'єкта суттєво 

відрізнялася від його справедливої 

вартості на річну дату балансу 

Забезпечення видачі 

довіреностей та 

реєстрації їх у 

«Журналі реєстрації 

довіреностей» 

Протягом 

року в міру 

необхіднос

ті 

Своєчасно здійснено видачу 

довіреностей на отримання товаро-

матеріальних цінностей. 

Забезпечення 

дотримання усіх 

вимог списання 

основних засобів з 

відображенням в 

обліку матеріалів, 

отриманих у 

результаті їх 

списання 

Протягом 

року в міру 

необхіднос

ті 

Дотримано всі вимоги списання 

основних засобів з відображенням в 

обліку матеріалів, отриманих у 

результаті їх списання. 

3 Забезпечення 

складання 

бюджетної 

фінансової 

звітності 

Баланс (форма № 1) 

‒ Додаток 1 

  

 Відповідно 

до: 

- статті 58, 

пункту 14, 

розділу VІ 

Щокварталу, 

за рік 
На початку кожного за звітним 

кварталом місяця здійснено 

формування електронної звітності та 

подання її через систему доступу до 

електронної звітності АС «Є-
Звіт про фінансові 

результати (форма 

Щокварталу, 

за рік 
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Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

до Головного 

управління 

державної 

казначейської 

служби України 

в м. Києві, 

Департаменту 

фінансів 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації та 

Департаменту 

комунальної 

власності м. 

Києва 

№ 2 ДС) ‒ Додаток 2

  

«Прикінцеві 

та перехідні 

положення 

Бюджетного 

кодексу 

України»;  

- частини 

другої статті 6 

Закону 

України «Про 

бухгалтерськи

й облік та 

фінансову 

звітність в 

Україні»;  

- Порядку 

подання 

фінансової 

звітності, 

затвердженог

о Постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

28.02.2000 № 

419; 

- Порядку 

складання 

фінансової та 

бюджетної 

звітності 

розпорядника

ми та 

одержувачами 

бюджетних 

коштів, 

затвердженим 

Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської 

служби України в місті Києві. Пояснювальна 

записка – Додаток 14 

(детальне пояснення 

до звітності) 

Щокварталу, 

за рік 

Звіт про результати 

фінансової 

діяльності (форма № 

9м) – Додаток 2 

За рік Здійснено формування електронної 

звітності та подання її через систему 

доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до 

Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  

Звіт про рух 

грошових коштів – 

Додаток 3 

За рік 

Довідка про 

підтвердження 

залишків коштів 

загального та 

спеціального фондів 

державного або 

місцевих бюджетів 

на реєстраційних 

(спеціальних 

реєстраційних) 

рахунках 

Департаменту – 

Додаток 20 

За рік 

Довідка про 

підтвердження 

залишків коштів на 

інших рахунках 

клієнтів Державної 

казначейської 

служби України – 

Додаток 21 

За рік 

Реєстр залишків 

коштів загального та 

спеціального фондів 

За рік 
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державного 

(місцевого) бюджету 

на реєстраційних 

(спеціальних 

реєстраційних), 

інших рахунках, 

відкритих в органах 

Державної 

казначейської 

служби України, та 

поточних рахунках, 

відкритих в 

установах банків – 

Додаток 22 

Наказом 

Міністерства 

фінансів 

України від 

24.01.2012 № 

44 із змінами; 

- 

Розпорядженн

я Київської 

міської 

державної 

адміністрації 

від 19.02.2003 

№ 237 «Про 

деякі питання 

діяльності 

підприємств, 

установ та 

організацій, 

що належать 

до 

комунальної 

власності 

територіально

ї громади 

міста Києва» 

(із змінами та 

доповненням

и); 

- Наказу 

Департаменту 

комунальної 

власності м. 

Києва 

виконавчого 

органу 

Київської 

Довідка про 

направлення 

асигнувань 

розпорядникам 

бюджетних коштів, 

які належать до 

сфери управління 

інших головних 

розпорядників 

бюджетних коштів – 

Додаток 31 

Щокварталу, 

за рік 
На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснено формування електронної 

звітності та подання її через систему 

доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до 

Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  

Звіт про 

надходження та 

використання коштів 

загального фонду 

(форма № 2м, № 2д) 

– Додаток 4  

по КПКВ та КЕКВ 

Щомісяця, 
Щокварталу, 

за рік 

Звіт про 

надходження та 

використання 

коштів, отриманих 

як плата за послуги 

Щомісяця, 
Щокварталу, 

за рік 
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(форма № 4-1м) – 

Додаток 5 

по КПКВ  та КЕКВ 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 05.04.2013 

№ 144 «Про 

порядок 

подання 

фінансової 

звітності 

підприємства

ми, 

організаціями

, установами, 

що належать 

до 

комунальної 

власності м. 

Києва» 

 

Звіт про 

надходження і 

використання 

коштів, отриманих з 

інших джерел 

власних надходжень 

(форма № 4-2м) – 

Додаток 6 по КПКВ 

та КЕКВ 

Щомісяця, 
Щокварталу, 

за рік 

Звіт про 

надходження та 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(форма № 4-3м) – 

Додаток 7 по КПКВ 

та КЕКВ 

Щомісяця, 
Щокварталу, 

за рік 

Звіт про 

заборгованість по 

бюджетних коштах 

за загальним фондом 

(форма № 7м) – 

Додаток 10 

по КПКВ та КЕКВ,  

із додатками 

детального 

пояснення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості ‒ 

причини 

виникнення, 

призначення 

платежу, назви 

Щомісяця, 
Щокварталу, 

за рік 
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організації, з якою 

не закінчено 

розрахунки  

Звіт про 

заборгованість по 

бюджетних коштах 

за спеціальним 

фондом  

(форма № 7м) – 

Додаток 10 по КПКВ 

та КЕКВ із 

додатками 

детального 

пояснення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості ‒ 

причин виникнення, 

призначення 

платежу, назви 

організації, з якою 

не закінчено 

розрахунки 

Щомісяця, 
Щокварталу, 

за рік 

Звіт про рух 

необоротних активів 

(форма № 5) – 

Додаток 15 із 

детальним 

поясненням  

За рік 

Звіт про рух 

матеріалів і 

продуктів 

харчування (форма 

№ 6) – Додаток 16 

із детальним 

поясненням  

За рік 

Звіт про недостачі та За рік 
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крадіжки грошових 

коштів і 

матеріальних 

цінностей (форма № 

15) – Додаток 17 із 

детальним 

поясненням  

Довідка про 

матеріальні цінності, 

які передані на 

відповідальне 

зберігання  

– Додаток 19 

Щокварталу, 

за рік 
На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» та подання 

її до Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  

Довідка про 

дебіторську та 

кредиторську 

заборгованість за 

операціями, які не 

відображаються у 

формі № 7м «Звіт 

про заборгованість 

за бюджетними 

коштами»  

‒ Додаток 18 

Щокварталу, 

за рік 

Довідка про причини 

виникнення 

простроченої 

дебіторської 

заборгованості 

загального фонду та 

вжиті заходи щодо її 

стягнення – Додаток 

28 по КПКВ  

Щокварталу, 

за рік 

Довідка про причини 

виникнення 

простроченої 

кредиторської 

Щокварталу, 

за рік 
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заборгованості 

загального фонду – 

Додаток 29 

по КПКВ  

Довідка про 

спрямування 

власних надходжень, 

які перевищують 

відповідні витрати, 

затверджені законом 

про Державний 

бюджет України 

(рішення про 

місцевий бюджет) – 

Додаток 30 по КПКВ 

1010190 

Щокварталу, 

за рік 

Довідка про 

дебіторську 

заборгованість за 

видатками по 

загальному фонду – 

Додаток 33 

по КПКВ  

Щокварталу, 

за рік 

Довідка про 

дебіторську 

заборгованість за 

видатками по 

спеціальному фонду 

– Додаток 33 за 

загальним та 

спеціальним 

фондами  

по КПКВ  

Щокварталу, 

за рік 

4 Додаткова 

звітність 

Департаменту 

освіти і науки, 

Складання звіту до 

Департаменту 

комунальної 

власності  

 - 

Розпорядженн

я Київської 

міської 

За півріччя, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до 
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молоді та спорту 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 

державної 

адміністрації 

від 19.02.2003 

№ 237 «Про 

деякі питання 

діяльності 

підприємств, 

установ та 

організацій, 

що належать 

до 

комунальної 

власності 

територіально

ї громади 

міста Києва» 

(із змінами та 

доповненням

и); 

- Наказ 

Департаменту 

комунальної 

власності м. 

Києва 

виконавчого 

органу 

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

від 05.04.2013 

№ 144 «Про 

порядок 

подання 

фінансової 

Департаменту комунальної власності  

м. Києва.  

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 

Щокварталу, 

за рік 
На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до 

Департаменту комунальної власності  

м. Києва.  
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орендарів майна 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. Києва за 

звітний період 

(форма 2) 

звітності 

підприємства

ми, 

організаціями

, установами, 

що належать 

до 

комунальної 

власності м. 

Києва»; 

- Рішення 

Київської 

міської ради 

від 01.10.2007  

№ 398/3232 

«Про 

затвердження 

Порядку 

розподілу 

прибутку 

підприємства

ми, 

установами та 

організаціями

, що належать 

до 

комунальної 

власності 

територіально

ї громади 

міста Києва, 

та 

державними 

підприємства

ми, що 

перебувають 

у сфері 

Складання до 

Департаменту 

комунальної 

власності  

м. Києва звіту за 

результатами 

щорічної 

інвентаризації 

необоротних активів 

та детальне 

пояснення змін, що 

відбулися за звітний 

рік 

За рік На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до 

Департаменту комунальної власності 

м. Києва.  
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управління 

виконавчого 

органу 

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації)

» (із змінами 

та 

доповненням

и); 

- Рішення 

Київської 

міської ради  

від 19.07.2005  

№ 816/3391 

«Про 

затвердження 

Порядку 

списання 

основних 

засобів з 

балансів 

підприємств, 

установ та 

організацій 

комунальної 

власності 

територіально

ї громади 

міста Києва» 

(із змінами та 

доповненням

и) 

Складання до - - Закон Щокварталу, На початку кожного за звітним 
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Головного 

управління 

статистики в м. 

Києві звіту 

«Державне 

статистичне 

спостереження»: 

«Капітальні 

інвестиції» (форма 

№ 2 – інвестиції 

(квартальна, річна) 

України «Про 

державну 

статистику»; 

- - Наказ 

Держстату 

України від 

05.08.2014 № 

225 «Про 

затвердження 

форм 

державних 

статистичних 

спостережень 

зі статистики 

капітальних 

інвестицій, 

будівництва 

та 

інвестиційних 

проектів» 

за рік кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до Головного 

управління статистики в м. Києві звіту.  

 

Складання до 

Головного 

управління 

статистики в м. 

Києві форми 

державного 

статистичного 

спостереження №1-

ПВ  

(місячна, 

квартальна) «Звіт з 

праці» 

Наказ 

Держстату 

України від 

10.06.2016 № 

90  

Щомісяця, 
щокварталу 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

складено та подано звіт до Головного 

управління статистики в м. Києві звіту.  

Складання до 

Департаменту 

фінансів «Звіту про 

виконання  плану по 

штатах і 

 Щокварталу На початку кожного за звітним 

кварталом місяця  складено та надано 

до Департаменту фінансів «Звіту про 

виконання  плану по штатах і 

контингентах органів державного 
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контингентах 

органів державного 

управління, судів і 

прокуратури» 

(форма № 3-1) 

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 

загальнообов’язкове 

державне 

соцстрахування» 

(форма № Д 4) 

Наказ МФУ 

від 14.04.15 

№ 435 «Про 

затвердження 

Порядку 

формування 

та подання 

страхувальни

ками звіту 

щодо сум 

нарахованого 

єдиного 

внеску на 

загальнообов’

язкове 

державне 

соціальне 

страхування» 

Щомісяця Щомісячно надавано звіти до 

фіскальних органів.  

 

Складання до 

фіскальних органів 

Податкового 

розрахунку сум 

доходу, 

нарахованого 

(сплаченого) на 

користь фізичних 

осіб, і сум 

утриманого з них 

податку (форма № 

1ДФ) 

Наказ МФУ 

від 13.01.15 

№4 «Про 

затвердження 

форми 

Податкового 

розрахунку 

сум доходу, 

нарахованого 

(сплаченого) 

на користь 

фізичних осіб, 

і сум 

утриманого з 

Щокварталу Щоквартально складено та надано 

звіти до фіскальних органів. 
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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» 

Складання звіту за 

формою Ф4-ФСС з 

ТВП 

Постанова 

правління 

ФСС з ТВП 

від 18.01.11 

№ 4 «Про 

затвердження 

Порядку 

формування 

та подання 

страхувальни

ками звітності 

по коштах 

загальнообов'

язкового 

державного 

соціального 

страхування у 

зв'язку з 

тимчасовою 

Щокварталу Щоквартально складено та надано 

звіти до Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності.  
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втратою 

працездатност

і та 

витратами, 

зумовленими 

похованням» 

Складання заяви-

розрахунку в ФСС з 

ТВП 

Постанова 

правління 

ФСС з ТВП 

від 22.12.2010 

№ 26 «Про 

затвердження 

Порядку 

фінансування 

страхувальни

ків  

для надання 

застраховани

м особам 

матеріального 

забезпечення 

за рахунок 

коштів Фонду 

соціального 

Щомісяця Щомісячно складено та надано заяви-

розрахунки до Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності.  
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страхування  

з тимчасової 

втрати 

працездатност

і» 

Складання «Звіту 

про зайнятість і 

працевлаштування 

інвалідів» (форма № 

10-ПІ (річна) 

Наказ 

МПСПУ від 

10.02.07 № 42 

«Про 

затвердження 

форми 

звітності № 

10-ПІ (річна)  

«Звіт про 

зайнятість, 

працевлаштув

ання  

інвалідів» 

За рік Щорічно складено та подано звіт.  

Забезпечення 

оприлюднення 

інформації про 

використання 

публічних коштів на 

Єдиному веб-порталі 

використання 

публічних коштів, 

який є офіційним 

державним 

інформаційним 

ресурсом у мережі 

Інтернет (http:e-

data.gov.ua): 

Закон 

України від 

11.02.2015   

№ 183-VIII 

«Про 

відкритість 

використання 

публічних 

коштів» 

 Здійснено оприлюднення інформації 

про використання публічних коштів на 

Єдиному веб-порталі використання 

публічних коштів, який є офіційним 

державним інформаційним ресурсом у 

мережі Інтернет (http:e-data.gov.ua).  

- обсяги 

бюджетних 

призначень та/або 

бюджетних 

асигнувань на 

Щокварталу, 

за рік 
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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) 

–  

по КПКВ та КЕКВ 

Звіт про 

надходження та 

використання 

коштів, отриманих 

як плата за послуги 

(форма № 4-1м)  

по КПКВ та КЕКВ; 

Звіт про 

надходження та 

використання 

коштів, отриманих 

за іншими 

джерелами власних 

надходжень (форма 

№ 4-2м) по КПКВ та 

КЕКВ 

За рік На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснено формування електронної 

звітності та подання її через систему 

доступу до електронної звітності АС 

«Є-Звітність» та подання її до 

Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  

Звіт про Щокварталу, 
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надходження та 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(форма № 4-3м)  

по КПКВ та КЕКВ: 

за рік 

- 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 

Щокварталу, 

за рік 
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періоди, з усіма 

додатками, які є їх 

невід’ємною 

частиною, ін. 

кількість службових 

відряджень, у тому 

числі із зазначенням 

кількості 

закордонних 

відряджень, 

загальний обсяг 

витрат на службові 

відрядження, у тому 

числі із зазначенням 

обсягу витрат на 

закордонні 

відрядження 

Щокварталу, 

за рік 
Виконано  

5 Забезпечення 

складання 

зведеної 

фінансової та 

бюджетної 

звітності по 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та 

спорту, 

підпорядкованих 

закладах освіти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Києва та 

професійно-

технічних 

навчальних 

Баланс (форма № 1) 

‒ Додаток 1 зведений  

 

 Відповідно 

до: 

- статті 58, 

пункту 14, 

розділу VІ 

«Прикінцеві 

та перехідні 

положення 

Бюджетного 

кодексу 

України»;  

- частини 

другої статті 6 

Закону 

України «Про 

бухгалтерськи

й облік та 

фінансову 

звітність в 

Україні»;  

Щокварталу, 

за рік 
На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» та подання 

її до Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  

Звіт про фінансові 

результати (форма 

№ 2 ДС) - Додаток 2 

зведений 

Щокварталу, 

за рік 

Пояснювальна 

записка – Додаток 14 

(детальне пояснення 

до звітності) 

зведений 

Щокварталу, 

за рік 

Звіт про результати 

фінансової 

діяльності (форма № 

9м) зведений 

 

За рік 

Звіт про рух 

грошових коштів 3 

зведений 

За рік На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 
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закладах м. 

Києва 

відповідно до 

мережі (Додаток 

1)  

до Головного 

управління 

державної 

казначейської 

служби України 

в м. Києві, 

Міністерства 

освіти і науки 

України та 

Департаменту 

фінансів 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації 

Звіт про 

надходження та 

використання коштів 

загального фонду 

(форма № 2м, № 2д) 

– Додаток 4 зведені 

по КПКВ та КЕКВ 

- Порядку 

подання 

фінансової 

звітності, 

затвердженог

о Постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

28.02.2000 № 

419; 

- Порядку 

складання 

фінансової та 

бюджетної 

звітності 

розпорядника

ми та 

одержувачами 

бюджетних 

коштів, 

затвердженим 

Наказом 

Міністерства 

фінансів 

України від 

24.01.2012 № 

44 із змінами 

 

Щокварталу, 

за рік 
здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» та подання 

її до Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  

Звіт про 

надходження та 

використання 

коштів, отриманих 

як плата за послуги 

(форма № 4-1м) – 

Додаток 5 зведені 

по КПКВ та КЕКВ 

Щокварталу, 

за рік 

Звіт про 

надходження і 

використання 

коштів, отриманих з 

інших джерел 

власних надходжень 

(форма № 4-2м) – 

Додаток 6 зведені по 

КПКВ та КЕКВ 

Щокварталу, 

за рік 

Звіт про 

надходження та 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду  

(форма № 4-3м) – 

Додаток 7 зведені по 

КПКВ та КЕКВ 

Щокварталу, 

за рік 
На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» та подання 

її до Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  
Звіт про 

заборгованість за 

бюджетними 

коштами за 

загальним фондом 

Щомісяця, 
Щокварталу, 

за рік 
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(форма № 7м)  – 

Додаток 10 зведені 

по КПКВ та КЕКВ із 

додатками 

детального 

пояснення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості ‒ 

причин виникнення, 

призначення 

платежу, назви 

організації, з якою 

не закінчено 

розрахунки 

Звіт про 

заборгованість за 

бюджетними 

коштами за 

спеціальним фондом  

(форма № 7м) – 

Додаток 10 зведені 

по КПКВ та КЕКВ із 

додатками 

детального 

пояснення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості ‒ 

причин виникнення, 

призначення 

платежу, назви 

організації, з якою 

не закінчено 

розрахунки 

Щомісяця, 
Щокварталу, 

за рік 

На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» та подання 

її до Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  

Звіт про рух 

необоротних активів 

За рік 
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(форма № 5) – 

Додаток 15 зведений  

із детальним 

поясненням 

Звіт про рух 

матеріалів і 

продуктів 

харчування (форма 

№ 6) – Додаток 16 

зведений із 

детальним 

поясненням 

За рік На початку кожного наступного за 

звітним роком місяця здійснювалось 

формування електронної звітності та 

подання її через систему доступу до 

електронної звітності АС «Є-

Звітність» та подання її до Головного 

управлінні Державної казначейської 

служби України в місті Києві.  

Звіт про недостачі та 

крадіжки грошових 

коштів і 

матеріальних 

цінностей (форма № 

15) – Додаток 17 

зведений 

із детальним 

поясненням 

За рік 

Довідка про 

дебіторську та 

кредиторську 

заборгованість за 

операціями, які не 

відображаються у 

формі № 7м «Звіт 

про заборгованість 

за бюджетними 

коштами»  

‒ Додаток 18 

зведений 

Щокварталу, 

за рік 
На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» та подання 

її до Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  

Реєстр залишків 

коштів загального та 

спеціального фондів 

державного 

Щокварталу, 

за рік 
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(місцевого) бюджету 

на реєстраційних 

(спеціальних 

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 зведені 

по КПКВ 

Щокварталу, 

за рік 

Довідка про причини 

виникнення 

простроченої 

кредиторської 

заборгованості 

загального фонду – 

Додаток 29 зведені 

по КПКВ 

Щокварталу, 

за рік 
На початку кожного за звітним 

кварталом місяця та кожного 

наступного за звітним роком місяця 

здійснювалось формування 

електронної звітності та подання її 

через систему доступу до електронної 

звітності АС «Є-Звітність» та подання 

її до Головного управлінні Державної 

казначейської служби України в місті 

Києві.  
Довідка про 

спрямування 

власних надходжень, 

які перевищують 

Щокварталу, 

за рік 
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відповідні витрати, 

затверджені Законом 

«Про Державний 

бюджет України» 

(рішення про 

місцевий бюджет) – 

Додаток 30 зведений 

по КПКВ 

Довідка про 

дебіторську 

заборгованість за 

видатками  

Щокварталу, 

за рік 

Довідка про 

дебіторську 

заборгованість за 

видатками  

Щокварталу, 

за рік 

 

 


