
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 

НАКАЗ 

    19.03.2021                                                                                                    №   53 
 

 

Про підготовку закладів освіти  

Солом’янського району до початку  

2021-2022 навчального року 

  

Відповідно до розпоряджень 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 комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 

роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 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 26.02.2021 № 32,   з 

метою створення безпечного освітнього середовища, належних умов для 

проведення освітнього процесу, своєчасної і якісної підготовки закладів освіти 

міста Києва до початку 2021-2022 навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити План заходів щодо підготовки закладів освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Києва Солом’янського району до 

початку 2021-2022 навчального року. 

2. Керівникам закладів освіти району розробити План заходів відповідного 

закладу  до підготовки до початку 2021-2022 навчального року. 

3. Директорам закладів дошкільної освіти та шкіл-дитячих садків до 

01.04.2021 забезпечити створення та комплектування груп на 2021-2022 

навчальний рік  на підставі аналізу даних в системі електронного запису дітей 

до закладів дошкільної освіти комунальної власності  «СЕС ЗДО».  



4. Відділу інженерно-господарського обслуговування спільно з 

адміністраціями закладів освіти  контролювати стан проведення ремонтних 

робіт. 

5. Тендерному комітетові забезпечити своєчасне проведення процедури 

публічних закупівель. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В. о. начальника               Віктор УЖИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

       від    19.03.2021     №  53 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо підготовки закладів освіти комунальної форми власності   

Солом’янського району 

№ Заходи Термін Відповідальні 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

створення нового освітнього простору 

1 Розподіл коштів за загальноміськими 

програми 

до 10.02. 

2021 

відділ інженерно-

господарського 

обслуговування  

2 Розробка плану створення додаткових 

місць з закладах дошкільної освіти  

до 29.03. 

2021 

відділ дошкільної 

освіти та безпеки 

життєдіяльності 

3 Аналіз інформації щодо технічного 

стану та матеріально-технічного 

забезпечення для функціонування 

інформаційно-аналітичної системи 

«Карта освітніх потреб»  

до 31.12. 

2021 

відділ інженерно-

господарського 

обслуговування 

4 Виконання та контроль за проведенням 

капітальних ремонтів 

до 31.08. 

2021 

відділ інженерно-

господарського 

обслуговування, 

адміністрації закладів 

освіти 

5 Здійснення процедури публічних 

закупівель 

до 31.08. 

2021 

тендерний комітет 

6 Розробка та виконання заходів з 

пожежної безпеки 

до 31.08. 

2021 

Старцева С.О. 

7 Підготовка закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період 

до 01.10. 

2021 

відділ інженерно-

господарського 

обслуговування 

8 Моніторинг готовності закладів освіти 

району до початку 2021-2022 року  

до 15.08. 

2021 

Сударенко О.С. 

Сіренко О.Л. 

Янко С.О. 

9 Моніторинг освоєння бюджетних 

коштів у розрізі виконання програм, 

закупівель 

червень- 

серпень 

Ужицький В.Б. 

Кулінська Т.В. 

Єрмакова В.Ю. 

Кадрове забезпечення та організаційні заходи 

10 Здійснення організаційно-правових 

заходів щодо комплектування закладів 

освіти керівними кадрами.  

до 30.08. 

2021 

Ужицький ВБ. 

Ткаченко Т.П. 



11 Підвищення кваліфікації медичних 

працівників 

упродовж 

2021 року 

за 

графіком 

Глушак Т.П. 

Беленчук Я.М. 

Керівники закладів 

освіти 

12 Замовлення підручників для учнів 

закладів освіти, отримання та видача 

упродовж 

2021 року 

за 

графіком 

відділ організаційно-

аналітичної роботи 

керівники ЗЗСО 

13 Організація участі у семінарах, 

практикумах, тренінгах педагогічних 

працівників закладів освіти, що 

організовуються ІПО Київського 

університету імені Бориса Грінченка               

квітень-

серпень 

2021 року 

відділ організаційно-

аналітичної роботи 

 

14 Організація та проведення навчальних 

семінарів  для педагогічних 

працівників району 

квітень-

серпень 

2021 року 

відділ організаційно-

аналітичної роботи 

 

15 Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти відповідно 

до електронної реєстрації 

постійно відділ організаційно-

аналітичної роботи 

керівники закладів 

освіти 

16 Прийом до 1-х класів до 16 

червня 

2021 року 

Керівники ЗЗСО 

Сударенко О.С. 

17 Моніторинг прийому дітей до 1-х 

класів 

до 16 

червня 

2021 року 

до 16 червня 2021 

року 

18 Організація та проведення серпневої 

конференції 

до 30.08. 

202 року 

Ужицький В.Б. 

Судак Л.Р. 

19 Організація та проведення 

педагогічних рад 

до 30.08. 

2021 року 

Керівники закладів 

освіти 

20 Формування мережі класів/груп/ 

гуртків закладів освіти 

до 30.08. 

2021 року 

Керівники закладів 

освіти 

21 Підготовка розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації «Про 

затвердження мережі закладів освіти, 

класів (груп) у них Солом’янського 

району на 2021-2022 навчальний рік» 

до 30.08. 

2021 року 

Сударенко О.С. 

Сіренко О.Л. 

Кучер Н.П. 

Прокопенко Т.П. 

22 Висвітлення на офіційному сайті 

управління освіти  інформації щодо 

стану підготовки закладів освіти до 

2021-2022  навчального року 

до 30.08. 

2021 року 

Ужицький В.Б. 

Сіренко О.Л. 

Варлан О.Ю. 

 


