
 
 

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
 
 

 

Н А К А З  
 

03 березня 2021 року                          № 46 

 

 

Про підготовку закладів освіти 

району до початку 2021-2022 

навчального року 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 

2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова Українська Школа», на виконання рішення 

Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518 «Про затвердження 

міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію 

районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», 

наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2021 року № 32 

«Про підготовку закладів освіти міста Києва до  початку 2021-2022 

навчального року» та з метою створення безпечного освітнього середовища, 

належних умов для проведення освітнього процесу, своєчасної та якісної 

підготовки закладів освіти району до початку 2021-2022 навчального року: 

 

  НАКАЗУЮ: 

 

1.  Затвердити План заходів щодо підготовки закладів освіти району 

комунальної форми власності до початку 2021-2022 навчального року згідно з  

додатком 1.   

 

2. Створити комісію для проведення моніторингу готовності закладів 

освіти району до початку 2021-2022 навчального року  у складі: 

Полторак Г.М. – начальник управління освіти;   

Залевська С.С. – заступник начальника – начальник відділу фінансово-

економічного та кадрового забезпечення управління освіти;   

Федорчук Н.Г. – головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та  

позашкільної освіти управління освіти;   

 Гейчик О.В. – голова Голосіївської районної у місті Києві організації 

Профспілки працівників освіти і науки України;  
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 Опіч Л.В. – начальник інженерно - господарчої групи управління освіти   

 За згодою:  

 Березовський В.І. – заступник голови Голосіївської районної в місті Києві 

державної   адміністрації;    

 представник відділу безпеки середовища життєдіяльності управління 

державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ 

Держпродспоживслужби в м. Києві;    

 представник Головного управління Держпраці у Київській області; 

 спеціаліст з питань охорони праці Голосіївської районної в місті Києві 

державної  адміністрації;    

 представник відділу з питань цивільного захисту Голосіївської районної в 

місті Києві державної адміністрації;   

 представник відділу Голосіївського районного управління  ГУ ДСНС 

України у м. Києві.  

 

3. Комісії провести моніторинг готовності закладів освіти району до 

початку 2021-2022 навчального року згідно з графіком згідно з додатком 2. 

 

4. Заступникові начальника – начальникові відділу фінансово-

економічного та кадрового забезпечення управління освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації Залевській С.С. здійснювати 

моніторинг освоєння бюджетних коштів у розрізі закладів освіти району. 

 

5. Директорам  закладів освіти  району забезпечити своєчасне виконання 

Плану заходів щодо підготовки закладів освіти району комунальної форми 

власності до початку 2021-2022 навчального року. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

 

 Начальник                                                                                 Галина ПОЛТОРАК          
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                                                                                            Додаток 1 

                                                                      до наказу  управління освіти  

                                                                                   Голосіївської районної в місті Києві 

                                                              державної адміністрації  

                                                                                            від  03 березня 2021 року  № 46 

 

П Л А Н 

щодо підготовки закладів освіти району комунальної форми власності до 

початку 2021-2022 навчального року   

 
№ 

з/п 

Заходи  Термін Відповідальні 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та створення 

 нового освітнього простору  

1. Подача заявок на проведення ремонтних робіт та 

закупівлю обладнання, матеріалів, інвентаря, 

санітарно-гігієнічних засобів тощо до управління 

освіти району  

упродовж 

2021 року  

Директори 

закладів освіти 

2. Розподіл коштів за загальноміськими програмами  упродовж 

2021 року 

Управління 

освіти 

3. Розробка плану відновлення додаткових місць у 

закладах дошкільної освіти 

 упродовж 

2021 року 

Управління 

освіти 

4. Створення додаткових місць у комунальних закладах 

дошкільної освіти за рахунок відновлення групових 

приміщень, вільних і вивільнених від оренди 

до 30 серпня 

2021 року 

Управління 

освіти 

5. Розробка та затвердження заходів щодо підготовки 

закладу освіти району до нового 2021-2022 

навчального року   

  травень-

червень 

2021 року 

Директори 

закладів освіти  

6. Моніторинг виконання капітальних та поточних 

ремонтів закладів освіти 

до 30 серпня, 

31 грудня 

2021 року  

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

7. Проведення тендерних процедур щодо закупівлі 

обладнання, меблів (у тому числі парт), дидактичних 

матеріалів, оргтехнічного, мультимедійного, 

комп’ютерного обладнання, засобів навчання, у тому 

числі для впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, вивчення природничо-

математичних дисциплін, створення STEM-центрів,  

реалізація Концепції державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова 

Українська Школа», виконання Базового компоненту 

дошкільної освіти 

до  

 30 серпня 

2021 року 

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

8. Створення безпечного сучасного освітнього простору до 30 серпня 

2021 року 

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

9. Розробка та виконання заходів з пожежної безпеки, 

закупівля обладнання, встановлення АПС та його 

до 30 

серпня, 

Управління 

освіти, 
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обслуговування 31 грудня 

2021 року 

директори 

закладів освіти 

10. Моніторинг виконання заходів з пожежної безпеки в 

закладах освіти 

 

до  16 

серпня, 

31 грудня 

2021 року 

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

11. Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-

зимовий період 

до 01 

жовтня 

2021 року 

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

12. Забезпечення архітектурної доступності до закладів 

освіти осіб з інвалідністю 

до 30  

серпня 

2021 року 

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

13. Обладнання ресурсних кімнат у закладах, у яких 

функціонують інклюзивні  та спеціальні групи/класи 

до 30  

серпня 

2021 року 

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

14. Моніторинг готовності закладів освіти до нового           

2021-2022 навчального року 

 02 - 13 

серпня 

2021 року 

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

15. Моніторинг освоєння бюджетних коштів у розрізі 

закладів освіти району  

 червень-

серпень 

2021 року 
(двічі на 

місяць)  

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

Кадрове забезпечення та організаційні заходи 

16.  Моніторинг проходження працівниками закладів 

освіти  профілактичних  медичних оглядів 

відповідно 

до графіка 

Управління 

освіти, 

директори 

закладів освіти 

17. Добір і розстановка кадрів до 30  серпня 

2021 року 

Директори 

закладів освіти 

18. Проведення онлайн семінарів, практикумів, тренінгів, 

круглих столів, вебінарів для:  

      вчителів, директорів та їх заступників закладів 

загальної середньої освіти щодо особливостей 

викладання  предметів у 2021-2022 навчальному році; 

      педагогічних працівників, практичних психологів 

закладів дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсних 

центрів щодо реалізації інклюзивного навчання в 

закладах освіти; 

      керівників закладів дошкільної освіти щодо 

функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості дошкільної освіти      

  

червень- 

вересень 

2021 року 

 

Управління 

освіти 

19. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів освіти відповідно до електронної реєстрації 

постійно Директори 

закладів 

освіти, 

управління 

освіти   
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20. Підвищення кваліфікації медичних працівників постійно Директори 

закладів 

освіти, 

управління 

освіти 

21. Замовлення підручників для учнів закладів освіти упродовж 

2021 року  

Директори 

закладів 

освіти, 

управління 

освіти 

22. Організація та проведення серпневих конференцій, 

педагогічних рад 

до 30 серпня 

2021 року 

Управління 

освіти    

23. Підготовка проекту розпорядження щодо 

розвитку/трансформації/оптимізації/реорганізації 

мережі закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти 

до 30  серпня 

2021 року 

Управління 

освіти 

24. Прийом до 1–х класів до 30  серпня 

2021 року 

Директори 

закладів освіти 

25. Моніторинг прийому до 1–х та 10-х класів до  16  

червня 

2021 року 

 Управління 

освіти 

26. Формування мережі класів/груп закладів освіти до 30 серпня 

2021 року 

Директори 

закладів 

освіти, 

управління 

освіти 

27. Формування мережі гуртків, груп та інших творчих 

об’єднань за напрямками позашкільної освіти 

до 30  серпня 

2021 року 

Управління 

освіти 

28. Розширення мережі інклюзивних та спеціальних 

класів/груп 

до 30 серпня 

2021 року 

Директори 

закладів 

освіти, 

управління 

освіти 

29. Підготовка проекту  наказу «Про мережу закладів 

освіти району в 2021-2022 навчальному році» 

до 31 серпня 

2021 року 

Управління 

освіти 

30. Висвітлення на офіційних веб-сайтах інформації щодо 

підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 

навчального року 

до 31  серпня 

2021 року 

Управління 

освіти     

 

 

 Начальник                                                                                   Галина ПОЛТОРАК 
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                                       Додаток 2 

                                                                      до наказу  управління освіти  

                                                                                   Голосіївської районної в місті Києві 

                                                              державної адміністрації  

                                                                                            від  03 березня 2021 року № 46 

 

ГРАФІК 

проведення моніторингу готовності  закладів освіти Голосіївського  району  

до початку 2021-2022 навчального року 
 Дата проведення 

моніторингу    

Заклади освіти  

03.08.2021 ЗДО № 150, 196, 667, 640, 641, 642,  

 

ЗЗСО № 220, 227, 260 

 

04.08.2021 ЗДО № 285, 372, 513, 726, 798, НВК «Барвінок», «Ромашка» 

 

ЗЗСО № 132, 269, 286 

 

05.08.2021 

    

ЗДО № 32, 41, 131, 198, 416, 643, 717 

 

ЗЗСО № 15, 36, 85, 108, 241  

 

06.08.2021 ЗДО № 61, 92, 117, 118, 129, 158, 262, 739, НВК «Славута» 

 

ЗЗСО № 21, 33, 44, 87, 92, 165,  ДЮВХС «Світанок» 

 

09.08.2021 ЗДО № 157, 221, 328, 340, 402, 406, 439, 440, 659  

 

ЗЗСО № 116, 179, 186,  шк.- ін № 9,  № 11 

 

10.08.2021 ЗДО № 24, 341, 764, 253,  

 

ЗЗСО № 37, 130, 110, 112, 319,  БДЮТ 

 

11.08.2021 ЗДО № 73,  182,  305,  596,   

 

ЗЗСО №  151, 236, 273, шк.-ін. № 7 

 

12.08.2021 

 

ЗДО №  106, 121, 312, 389, 506,  725 

 

ЗЗСО № 59, 122,  150 

   

13.08.2021 Резервний день 

 

 

Начальник                                                                                Галина ПОЛТОРАК 
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