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План роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту на 2017 

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

№ Напрям діяльності Пріоритетні завдання Заходи На виконання якого 
нормативно-

правового акту 
проводиться 

Терміни 
виконання 
заходу 

Виконавці 

Управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Відділ  дошкільної освіти 

1. Здійснення заходів
щодо збереження  та
розширення мережі
дошкільних
навчальних закладів

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

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

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

До 01.09 Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 

Аналіз поетапної реорганізації 
шкіл-дитячих садків у 
дошкільні начальні заклади 

До 01.09 Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 

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

Квітень  Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А. 

Аналіз мережі груп 
інклюзивного навчання для 
дітей з особливими освітніми 
потребами 

До 01.09 Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 

Збір та узагальнення 
інформації щодо 
наповнюваності дітьми 
дошкільних навчальних 
закладів 

Січень 
Вересень  

Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А. 



Аналіз контингенту дітей 
дошкільного віку, охоплених 
різними суб’єктами 
господарювання, які мають 
ліцензію у сфері дошкільної 
освіти  

Січень 
Вересень  

Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А. 

Забезпечити харчування 
дітей дошкільного віку 
відповідно до норм, 
визначених чинним 
законодавством 

Моніторинг виконання норм 
харчування дітей у 
дошкільних навчальних 
закладах 

Січень 
Квітень 
Липень 
Жовтень 

Начальники РУО 
Чикало О.А. 

Збір та узагальнення 
інформації щодо забезпечення 
безкоштовним харчуванням 
дітей дошкільного віку у 
санаторних дошкільних 
навчальних закладах (групах) 
для дітей з малими і 
затухаючими формами 
туберкульозу, спеціальних 
дошкільних навчальних 
закладах (групах) для дітей, 
які потребують корекції 
фізичного або розумового; 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають 
під опікою 

Протягом 
року 

Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А. 

Аналіз надання пільг при 
встановленні плати за 
харчування дітей батькам, в 
тому числі, які мають статус 
учасників АТО 

Листопад  Начальники РУО 
Чикало О.А. 

Забезпечити ДНЗ 
медикаментами та 
перев’язувальними 
матеріалами 

Моніторинг забезпечення 
дошкільних навчальних 
закладів медикаментами 
згідно встановлених 
нормативів 

Листопад  Начальники РУО 
Найденко Т.М. 



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 ДНЗ  
 

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

Квітень 
Червень 
Вересень 
 

Жиліна Т.І. 
Плєвако К. П. 
 

3. Розвиток мережі та 
потужностей 
дошкільних 
навчальних закладів 

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 

Протягом 
року 

Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Плєвако К. П 

4. Збереження  та 
розвиток 
здоров’язберігаючого 
середовища в 
дошкільних 
навчальних закладах  

Забезпечити сучасним 
технологічним 
обладнанням харчоблоки 
дошкільних навчальних 
закладів 

Збір та узагальнення 
інформації щодо забезпечення 
сучасним технологічним 
обладнанням харчоблоки ДНЗ 

Вересень  Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А. 

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

Збір та узагальнення 
інформації щодо забезпечення 
ДНЗ резервним гарчим 
водопостачанням  

Вересень  Начальники РУО 
Чикало О.А. 

Забезпечити цілодобову 
охорону приміщень 
дошкільних навчальних 
закладів шляхом 
підключення їх до 
системи «Тривожна 
кнопка» 

Моніторинг забезпечення 
цілодобової охорони 
приміщень дошкільних 
навчальних закладів 

Червень  Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Сергєєв О.М. 



5. 
 

Реалізація та 
поширення моделі 
інклюзивного та 
спеціального 
навчання дітей у 
дошкільних, 
загальноосвітніх та 
позашкільних 
навчальних закладах 
Розширення 
інноваційного 
освітнього 
середовища в системі 
дошкільної освіти 

Удосконалити мережу 
спеціальних та 
інклюзивних класів   
(груп) в дошкільних 
навчальних закладах 
відповідно до потреб 
мешканців міста Києва та 
з урахуванням  реєстру 
осіб з особливими 
освітніми потребами 
Сприяти поширенню 
передового педагогічного 
досвіду серед 
педагогічних працівників 
дошкільних навчальних 
закладів  

Аналіз мережі дошкільних 
навчальних закладів 
інклюзивного та спеціального 
призначення 

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

 Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 

Міжвідомча нарада з 
Департаментом охорони 
здоров’я, управліннями освіти 
районних в місті Києві 
державних адміністрацій та 
Київською міською 
психолого-медико-
педагогічною консультацією 
щодо оптимізації мережі 
спеціальних та розвитку 
інклюзивних груп  

 Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 

Моніторинг контингенту дітей 
дошкільного віку, які 
потребують інклюзивного та 
спеціального навчання з 
метою прогнозування потреб у 
таких групах 

Вересень - 
листопад 

КУ ім. Грінченка 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А.  
Найденко Т.М. 
Начальники РУО 

Круглий стіл з керівниками 
приватних навчальних 
закладів щодо створення умов 
для навчання дітей з 
особливими освітніми 
потребами в інклюзивних 
групах 

Протягом 
року  

Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
 

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

Збір та узагальнення 
інформації щодо кількості 
введених у штатні розписи 
дошкільних навчальних 
закладів ставок корекційних 
педагогів, логопедів та 
асистентів вихователя та 
визначити стан забезпечення  

Серпень  Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 



Забезпечити проведення 
тренінгів-практикумів та 
семінарів з інклюзивної 
освіти для педагогічних 
працівників дошкільних 
навчальних закладів. 
Залучати до заходів 
волонтерів, представників 
ГО тощо 

Конференція щодо розвитку 
освіти дітей з особливими 
освітніми потребами у місті 
Києві  

Листопад  Бохно О.В. 
Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 

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

Вересень  Бохно О.В. 
Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 

Консультації зі спеціалістами 
управлінь освіти районних в 
місті Києві державних 
адміністрацій та психолого-
медико-педагогічної 
консультації щодо створення 
умов для здобуття освіти 
дітьми з особливими освітніми 
потребами 

Протягом 
року 

Бохно О.В. 
Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 

Започаткувати 
консультаційну 
підтримку сімей, у яких 
виховуються діти з 
інвалідністю 

Створення сторінки на сайті 
ІППО щодо надання онлайн-
консультацій для батьків дітей 
з особливими освітніми 
потребами 

Протягом 
року 

Бохно О.В. 
Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 

Навчально-практичний 
семінар з питань 
впровадження «Індексу 
інклюзії» для методистів ДНЗ, 
які працюють в умовах 
інклюзивного навчання, 
представників районних 
управлінь освіти. 

Січень Бохно О.В. 
Жиліна Т.І. 
Найденко Т.М. 

6. 
 
 

Розширення 
інноваційного 
освітнього 
середовища в системі 
дошкільної освіти 

Сприяти поширенню 
передового педагогічного 
досвіду серед 
педагогічних працівників 
дошкільних навчальних 

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

Положення про відділ 
дошкільної освіти 

Щомісячно  Начальники РУО 
Бохно О.В. 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А.  
Найденко Т.М. 



закладів Міський огляд-конкурс 
музично-естетичного 
виховання дітей дошкільного 
віку «Музична скринька» 

Положення про відділ 
дошкільної освіти 

Вересень - 
листопад 

КУ ім. Грінченка 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А.  
Найденко Т.М. 
Начальники РУО 

Постійно діючий семінар 
«Впровадження ЛЕГО-
технологій в роботу з дітьми 
дошкільного віку» 

Програма «Навчання 
через дію» 

Протягом 
року  

Начальники РУО 
Жиліна Т.І. 
 

Семінар з питань організації 
харчування дітей для 
керівників дошкільних 
навчальних закладів зі стажем 
роботи на посаді не більше 3-х 
років 

Наказ ДОНМС від 
10.11.2016 №893 

Лютий  Жиліна Т.І. 
Чикало О.А.  
 

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

Положення про відділ 
дошкільної освіти 

Березень  Жиліна Т.І. 
Чикало О.А.  
Найденко Т.М. 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар для 
регіональних координаторів 
міжнародного проекту 
«АФЛАТОТ» із соціальної та 
фінансової освіти дітей від 3 
до 6 років за темою «Шляхи 
оптимізації взаємодії педагогів 
дошкільних навчальних 
закладів і батьків вихованців у 
реалізації проекту 
«АФЛАТОТ» 

Положення про відділ 
дошкільної освіти 

Березень  Начальники РУО 
Бохно О.В. 
Жиліна Т.І. 
 



Засідання Координаційної 
ради Всеукраїнської 
громадської організації 
«Асоціація працівників 
дошкільної освіти» в м. Києві 

Положення про відділ 
дошкільної освіти 

Лютий  Начальники РУО 
Бохно О.В. 
Жиліна Т.І. 

Тиждень національно- 
патріотичного виховання в 
дошкільних навчальних 
закладах «Країна моя - 
Україна!» 

Положення про відділ 
дошкільної освіти 

Травень  Начальники РУО 
КУ ім. Грінченка 
Жиліна Т.І. 
Чикало О.А.  
Найденко Т.М. 

 
Відділ загальної середньої  освіти та інклюзивного навчання

1. Удосконалення  
мережі 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
відповідно до 
освітніх потреб 
мешканців столиці 

Забезпечити належне 
функціонування 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Підготовка проекту 
розпорядження КМДА «Про 
підготовку навчальних 
закладів міста Києва до 
початку 2017/2018 
навчального року» 

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

Січень-лютий 
 

Бохно О.В. 
Батечко О. В. 
 

Збір та аналіз пропозицій 
районних управлінь освіти 
щодо змін у мережі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2017/2018 
навчальному році 

Лютий-
березень 
 

Батечко О.В., 
Святенко О.В. 

Робочі зустрічі з питань 
формування районами мережі 
класів/груп навчальних 
закладів на 2017/2018 
навчальний рік 

Березень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
 

Підготовка проекту листа 
ДОНМС щодо порядку 
закінчення 2016/2017 н.р. та 
проведення державної 
підсумкової атестації учнів 

Березень-
квітень 
 

Бохно О.В. 
Святенко О.В 



Аналіз інформації про учнів, 
охоплених екстернатною, 
дистанційною та різними 
видами індивідуальної форми 
навчання 

Квітень 
 

Батечко О.В., 
Святенко О.В. 
 

Підготовка листа ДОНМС 
«Про структуру 2017/2018 
навчального року та 
організацію навчально-
виховного процесу в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах» 

Травень-
червень 
 

Бохно О.В. 
Святенко О.В. 
 

Організація та проведення 
ДПА та ЗНО для учнів 
випускних класів 

Травень-
червень 

Батечко О.В. 
Святенко О.В. 

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

Травень-
серпень  
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
 

Серпнева конференція 
педагогічних працівників 

Серпень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 
Кузнецова О.В. 
Святенко О.В. 
Яценко Р.В. 

Підготовка проекту наказу 
ДОНМС про зміни в мережі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів  на 2017/2018 
навчальний рік. Моніторинг 
мережі шкіл повного дня у 
розрізі районів 

Серпень-
вересень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
 



Збір та узагальнення 
інформації щодо забезпечення 
загальноосвітніх навчальних 
закладів медичними 
працівниками 

Вересень 
 

Святенко О.В 

Аналіз мережі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів міста Києва у 2016-
2017 навчальному році 

Серпень-
вересень 

Яценко Р.В. 
 

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

Вересень-
жовтень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Кузнецова О.В. 
Святенко О.В. 
Яценко Р.В. 

Участь в атестації приватних 
ЗНЗ 
 

щоквартально 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 
Кузнецова О.В. 
Святенко О.В. 
Яценко Р.В. 

Участь у ліцензуванні 
загальноосвітніх навчальних 
закладів приватної форми 
власності 

Упродовж 
року 
 

Бохно О.В. 
Святенко О.В. 
Батечко О.В. 
Яценко Р.В. 

Забезпечити безоплатним 
харчуванням учнів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
відповідності до чинного 
законодавства 

Аналіз стану організації 
харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів за календарний рік 

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

Січень 
Грудень 
 

Яценко Р.В. 
 

Моніторинг організації 
харчування у загальноосвітніх 
навчальних  закладах  

Лютий 
Вересень 

Яценко Р.В. 

Збір та узагальнення 
інформації управлінь освіти 
районних в місті Києві 
державних адміністрацій щодо 
організації харчування у 

Січень 
Вересень 
 

Яценко Р.В. 
 



загальноосвітніх навчальних  
закладах учнів пільгових 
категорій 
Наради-семінари з 
заступниками начальників 
управлінь освіти РДА 
(начальниками відділів) 

Щопівроку Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Яценко Р.В. 
 

Оптимізувати мережу 
гімназій, ліцеїв та 
спеціалізованих шкіл 

Збір та аналіз пропозицій 
районних управлінь освіти 
щодо змін у мережі  гімназій, 
ліцеїв та спеціалізованих шкіл 
на 2017/2018 навчальному 
році 

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

Лютий-
березень 
 

Батечко О. В 
 

Робочі зустрічі з питань 
формування районами мережі 
гімназій, ліцеїв та 
спеціалізованих шкіл на 
2017/2018 навчальний рік 

Квітень-
травень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
 

Підготовка проекту наказу 
ДОНМС про зміни в мережі 
гімназій, ліцеїв та 
спеціалізованих шкіл на 
2017/2018 навчальний рік 

Серпень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
 

Аналіз інформації ЦНОІіМ 
щодо моніторингу якості 
знань учнів гімназій, ліцеїв та 
спеціалізованих шкіл, 
результатів ЗНО. 

Вересень-
Жовтень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Святенко О.В. 
ЦНОІіМ 

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

Збір та аналіз пропозицій 
районних управлінь освіти 
щодо змін у структурі гімназій 
та ліцеїв на 2017/2018 
навчальний рік 
 

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

Лютий-
березень 
 

Батечко О. В 
Святенко О.В. 
 



яких буде збережено 
школу І ступеня 

Робочі зустрічі з питань 
виведення початкової школи зі 
структури гімназій та ліцеїв 

 Квітень-
травень 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Святенко О.В. 

2. Забезпечення 
високоякісної 
загальноосвітньої 
профільної та 
професійної 
підготовки учнів 

Створити міський 
ресурсний центр для 
забезпечення 
дистанційного навчання 
та самоосвіти 

Моніторинг матеріалів з 
дистанційного навчання, 
розмішених на сайті ІППО 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

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

Березень-
квітень 
 

ІППО КУ імені 
Бориса Грінченка 
Батечко О. В. 
Святенко О.В. 
 

Міський семінар для 
педагогічних працівників ЗНЗ 
щодо впровадження 
дистанційного навчання 
школярів  
Круглий стіл «Дистанційне 
навчання: нові орієнтири» 

Жовтень-
листопад 
 

Бохно О.В. 
Батечко О. В. 
Святенко О.В. 
 

Організація та проведення 
ДПА та ЗНО для учнів, які 
потягом 2016-2017 
навчального року навчалися за 
дистанційною формою 

Травень-
червень 
 

Бохно О.В. 
Святенко О.В. 
 

Сприяти розвитку мережі 
класів з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів 
 

Моніторинг мережі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, в яких функціонують  
класи з поглибленим 
вивченням предметів  

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

Жовтень 
 

Кузнецова О.В. 
 

Нарада-семінар щодо 
використання обладнання та 
засобів навчання для 
викладання предметів 
природничого циклу 

Січень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
ІППО КУ імені 
Бориса Грінченка 
 

 Моніторинг поглибленого та 
профільного вивчення 
української та іноземних мов і 
мов національних меншин у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 

Упродовж 
року 

Кузнецова О.В. 
 



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» 

Вересень-
жовтень 

ІППО КУ імені 
Бориса Грінченка 
Бохно О.В. 
Батечко О. В 

Здійснити ревізію 
кабінетів та майстерень з 
трудового навчання. 
З урахуванням 
результатів розробити 
заходи щодо їх ремонту 
та оснащення. 

Робочі зустрічі з РУО щодо 
аналізу моніторингу кабінетів 
та майстерень з трудового 
навчання 

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

Травень-
серпень 

РУО 
Бохно О.В. 
Батечко О. В. 
ІППО КУ імені 
Бориса Грінченка 

3 Здійснення заходів 
щодо оптимізації 
мережі шкіл-
інтернатів 

Здійснення заходів щодо 
оптимізації мережі шкіл-
інтернатів 

Аналіз мережі навчальних 
закладів інтернатного типу 

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

Січень Березовська А.В. 

Уточнення переліку шкіл-
інтернатів міста Києва, які 
будуть реформуватися у 2017 
році 
 

Лютий 
 

Березовська А.В. 
 

Наради з директорами 
спеціальних навчальних 
закладів  

щоквартально 
 

Бохно О.В. 
Березовська А.В. 
 

Аналіз мережі спеціальних 
загальноосвітніх навчальних 
закладів 

Листопад Березовська А.В. 

4 
 

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

Удосконалити мережу 
спеціальних та 
інклюзивних класів   
(груп) у загальноосвітніх 
навчальних закладах 
відповідно до потреб 
мешканців міста Києва та 
з урахуванням  реєстру 
осіб з особливими 

Міжвідомча нарада з 
Департаментом охорони 
здоров’я, управліннями освіти 
районних в місті Києві 
державних адміністрацій та 
Київською міською 
психолого-медико-
педагогічною консультацією 
щодо оптимізації мережі 

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

Лютий 
 

Бохно О.В. 
Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 
 



 освітніми потребами інтернатних закладів та 
розвитку інклюзивних шкіл 

Нарада з керівниками 
приватних навчальних 
закладів щодо створення умов 
для навчання дітей з 
особливими освітніми 
потребами в інклюзивних 
класах 

Квітень 
 

Бохно О.В. 
Грищенко Т.В. 
 

Аналіз попередньої мережі 
спеціальних та інклюзивних 
класів у загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Червень 
 

Грищенко Т.В. 
 

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

Вересень-
жовтень 
 

Грищенко Т.В. 

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

Моніторинг введених у штатні 
розписи загальноосвітніх 
навчальних закладів ставок 
корекційних педагогів, 
логопедів та асистентів 
вчителя та визначити стан 
забезпечення 

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

Серпень Грищенко Т.В. 

Забезпечити проведення 
тренінгів-практикумів та 
семінарів  з інклюзивної 
освіти для педагогічних 
працівників, у тому числі 
в навчальних закладах. 
Залучати до заходів 

Навчально-практичний 
семінар «Індивідуальна 
програма розвитку як 
керівництво до дій: 
практичний аспект»  
 

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

Серпень-
жовтень 
 

Бохно О.В. 
Грищенко Т.В. 
 



волонтерів, представників 
ГО тощо 

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

 Грудень 
 

Грищенко Т.В. 
Березовська А.В. 
 

Конференція щодо розвитку 
освіти дітей з особливими 
освітніми потребами  
 

 Листопад 
 

Бохно О.В. 
Грищенко Т.В. 
Березовська А.В. 
 

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

 Січень 
 

Бохно О.В. 
Грищенко Т.В. 

Започаткувати 
консультаційну 
підтримку сімей, у яких 
виховуються діти з 
інвалідністю 
 

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

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

Упродовж року Грищенко Т.В. 

Видача «Єдиних квитків» Упродовж року 
 

Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 

Видача направлень до шкіл-
інтернатів та спеціальних шкіл 
 

Упродовж року 
 

Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 
 

Вітання дітей-сиріт з 
Новорічно-Різдвяними 
святами 

Упродовж року 
 
 
 

Бохно О.В. 
Березовська А.В. 
Грищенко Т.В.  

5 Робота з 
обдарованою 
молоддю 
  

Забезпечити виплату 
персональних стипендій 
Київської міської ради в 
галузі освіти для 
обдарованих дітей 
(рішення Київської 

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 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Яценко Р.В. 
 



міської ради від 
15.03.2015 № 207/7544 
«Про персональні 
стипендії Київської ради 
в галузі освіти для 
обдарованих дітей міста 
Києва» 

 

Організаційні заходи та 
підготовка проекту рішення 
Київської міської ради щодо 
нагородження обдарованих 
дітей персональними 
стипендіями Київської ради 
 

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

Травень-
червень 
 

Батечко О.В. 
Яценко Р.В. 
 

Організаційні заходи щодо 
проведення олімпіад, 
навчальних конкурсів 

Протягом року Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Яценко Р.В. 

Інноваційна та 
експериментальна 
діяльність ЗНЗ 

Участь у засіданні експертної 
ради 

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

Щомісячно 
 

Святенко О.В. 
 

Опрацювання та підготовка 
документів щодо проведення 
дослідно-експериментальної 
роботи.  

Щомісячно 
 

Святенко О.В. 
 

Узагальнення інформації щодо 
проведення дослідно-
експериментальної роботи в 
ЗНЗ 

Червень, 
грудень 
 

Святенко О.В. 
 

Опрацювання і візування 
індивідуальних та 
експериментальних робочих 
навчальних планів ЗНЗ 

Червень-
серпень 

Святенко О.В. 
 

6 Забезпечення 
підручниками та 
навчально-
методичними 
комплексами 

Вивчити потребу, 
сформувати замовлення 
на забезпечення 
підручниками учнів та 
вчителів. 

Підготовка звіту МОН 
України про підручники і 
посібники, які надійшли до 
ЗНЗ 
 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Методична, технічна 

Січень 
 

Кузнецова О.В. 
 



Створити умови для 
ефективного 
використання підручників 
та навчально-методичних 
посібників. 

Семінар-практикум для 
методистів бібліотечних 
фондів  
Аналіз стану забезпечення 
підручниками учнів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів міста 

підтримка закладів 
освіти» 
 

Березень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Кузнецова О.В. 
Кузнецова О.В. 
 

Перерозподіл підручників між 
загальноосвітніми 
навчальними закладами 

Вересень 
 

Кузнецова О.В. 
 

Узагальнення та подання до 
МОНУ інформації про 
контингенти учнів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів для забезпечення їх 
підручниками та навчальними 
посібниками 

Вересень 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Кузнецова О.В. 
 

Розподіл підручників між ЗНЗ 
відповідно до контингенту 
учнів   

Жовтень-
листопад 

Кузнецова О.В. 

Інструктивно-методичні 
наради для методистів з 
бібліотечних фондів з питань 
забезпечення та розподілу 
підручників та навчально-
методичних посібників 

Протягом року 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Кузнецова О.В. 
 

Організація роботи щодо 
участі освітян м. Києва у 
заходах стосовно проведення 
конкурсного відбору проектів 
підручників для учнів 9-го 
класу 

Протягом року 
 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Кузнецова О.В. 

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

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

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

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 
22.08.2012 № 605-р; 
Розпорядження 
КМДА від 04.04.2014 

Двічі на рік (до 
10 липня 
До 10 січня 

Батечко О.В. 
Кузнецова О.В. 



№ 367; 
Наказ МОНУ від 
18.06.2013 № 794 

8 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 
(по мірі 
надходження) 

Грищенко Т.В. 
Яценко Р.В. 

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

 Липень-
серпень 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 
Кузнецова О.В. 
Святенко О.В. 
Яценко Р.В. 

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

 Серпень-
вересень 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 
Кузнецова О.В. 
Святенко О.В. 
Яценко Р.В. 

Підготовка звіту про 
виконання МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-2018 
роки» 
Підпрограми «Загальна 
середня освіта», «Особлива 
дитина» 

 Березнь 
Червень 
Вересень 
Грудень 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 
Кузнецова О.В. 
Святенко О.В. 
Яценко Р.В. 

Звіт про виконання плану 
роботи відділу за 2017 рік 
 
Планування роботи на 2018 
рік 

 Листопад-
грудень 

Бохно О.В. 
Батечко О.В. 
Березовська А.В. 
Грищенко Т.В. 
Кузнецова О.В. 
Святенко О.В. 
Яценко Р.В. 



Відділ позашкільної освіти 

1 Реалізація заходів 
щодо збереження 
мережі позашкільних 
навчальних закладів 

Забезпечити належне 
функціонування 
позашкільних навчальних 
закладів 

Збереження мережі 
позашкільних навчальних 
закладів 

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

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Міський конкурс майстерності 
педагогічних працівників 
позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» 

Січень - 
лютий 

Ткаченко В.В. 

«Дні відкритих дверей» у 
позашкільних навчальних 
закладах 

Вересень, 
листопад 

Ткаченко В.В. 

Урочистості до Дня 
працівників позашкільної 
освіти «З Україною в серці» 

Листопад Ткаченко В.В. 

2 Виявлення, 
підтримка та 
розвиток вихованців  
за науково-технічним 
напрямом 
  

Забезпечити участь дітей 
і учнівської молоді в 
міських, всеукраїнських 
та міжнародних заходах з 
науково-технічної 
творчості 

Першість міста Києва з 
авіамоделей для польотів у 
приміщенні: вільнолітаючі 
моделі; радіокеровані та 
кордові моделі  

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

Січень-лютий 
 
 
 

Ткаченко В.В. 
 
 
 

Чемпіонат міста Києва з 
автомодельного спорту в класі 
трасових моделей:  
Вантажівка, G33 - екіпажна 
гонка,  (старша вікова група); 
Ретро, ES24 - екіпажна гонка 
(молодша вікова група) 

Березень Ткаченко В.В. 

Першість міста Києва з 
судномодельного спорту - 
кімнатні моделі 
(старша вікова група) 
(молодша вікова група) 

Березень Ткаченко В.В. 



Першість міста Києва з 
судномодельного спорту на 
відкритій водоймі 
(молодша вікова група) 

Травень Ткаченко В.В. 

Першість міста Києва з 
авіамодельного спорту в класі 
вільнолітаючих моделей 

Жовтень Ткаченко В.В. 

Конкурс юних конструкторів, 
інженерів, винахідників 

Листопад-
грудень 

Ткаченко В.В. 

Фестиваль технічної творчості Січень-лютий Ткаченко В.В. 

Міський конкурс з 
радіоелектронного 
конструювання 

Грудень 
 
 

Ткаченко В.В. 

Початкове технічне 
моделювання 

Березень Ткаченко В.В. 

Інформатика 
 
Київський відкритий 
фестиваль повітряних зміїв  
«Змієрія - 2017» 

Березень-
квітень 
 
Травень 

Ткаченко В.В. 
 
 
Ткаченко В.В. 

3 Залучення дітей до 
позашкільної 
діяльності 

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

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

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

19 грудня Батечко О.В. 
Ткаченко В.В. 

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

 Грудень Ткаченко В.В. 



Організація загальноміських 
заходів на осінніх, зимових та 
весняних канікулах 

 Березень 
Жовтень 
Грудень 

Ткаченко В.В. 

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» з 
питань позашкільної освіти та 
виховання 

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

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Сергеєв О.М. 
Мельник С.Б. 

Забезпечити соціально – 
педагогічну, психолого-
педагогічну підтримку 
дітей «групи ризику» 
через розвиток програм 
канікулярного відпочинку 
та зайнятості в системі 
позашкільної освіти 

Соціально-психологічний 
супровід дітей «груп ризику»  

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

Протягом 
року 
 

Ткаченко В.В. 

Збереження пріоритету 
безоплатності позашкільної 
освіти, рівного доступу дітей 
до творчих об'єднань 
позашкільних навчальних 
закладів, дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

  

Розширення мережі гуртків, 
секцій у загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

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 

Ткаченко В.В. 
Батечко О. В. 
Бабінець С.І. 



5 Використання 
науково-технічного, 
історичного 
потенціалу столиці 

Продовжити співпрацю 
позашкільних навчальних 
закладів з вищими 
навчальними закладами, 
науковими установами 
НАН України, науковими 
установами АПН 
України, музеями, 
громадськими 
організаціями, щодо 
організації науково-
технічної, дослідницької 
роботи з дітьми столиці 

Співпраця позашкільних 
навчальних закладів з вищими 
навчальними закладами, 
науковими установами НАН 
України, науковими 
установами АПН України, 
музеями, громадськими 
організаціями, щодо 
організації науково-технічної, 
дослідницької роботи з дітьми 
столиці 

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

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Забезпечити розробку та 
апробацію міських 
цільових проектів 
«Музейна справа як 
фактор соціалізації дітей 
та молоді у виховному 
просторі Києва». 
Використовувати під час 
навчально-виховного 
процесу в ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ 
інноваційні музейні 
програми в рамках 
освітніх проектів для 
дітей 

Міський огляд музеїв при 
навчальних закладах міста 
Києва 

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

Вересень-
листопад 

Ткаченко В.В. 

Атестація музеїв при 
навчальних закладах міста 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Міський конкурс віртуальних 
екскурсій учнівської молоді   
м. Києва 

Квітень Ткаченко В.В. 

Музейний квест Лютий Ткаченко В.В. 

Інтерактивні екскурсії 
«Експонат розповідає» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

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 загальноосвітніх 
навчальних закладів столиці 

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

Січень-
червень 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

Першість міста Києва з шахів 
серед збірних команд районів 
міста Києва 

Березень Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 



Першість міста Києва з шахів 
серед учнів початкових класів 
ЗНЗ м. Києва 

Жовтень Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

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

Розширення мережі гуртків з 
інтелектуальних видів спорту 
в ЗНЗ 

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

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

7 Створення 
освітнього простору 
взаємодії ЗНЗ, ПНЗ 
та ДЮСШ 

Забезпечити взаємодію 
ЗНЗ комунальної  
власності територіальної 
громади міста Києва та 
ДЮСШ комунальної, 
приватної власності, 
спортивних клубів, що є 
членами федерацій 
офіційно визнаних видів 
спорту щодо 
використання спортивних 
споруд та приміщень ЗНЗ 
для проведення 
навчально-тренувальних 
занять відповідно до 
вимог чинного 
законодавства  

Розширення мережі гуртків з 
інтелектуальних видів спорту 
в ЗНЗ 

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

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

Забезпечити створення 
умов для збереження 
єдиного освітнього 
простору у взаємодії 
позашкільної освіти  з 
різними рівнями освіти 

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

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

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

8 Національно-
патріотичне 
виховання дітей та 
молоді 

Забезпечити реалізацію 
положень Концепції 
національно-
патріотичного виховання 

Заходи до Дня Соборності 
України 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 

Січень Ткаченко В.В. 

Міський семінар-практикум з 
питань туристсько-краєзнавчої  

Січень Ткаченко В.В. 



  
  

дітей та молоді шляхом 
впровадження освітніх 
проектів та програм, 
спрямованих на 
виховання патріотичних 
якостей, національної 
гідності дітей та молоді 
(наказ Міністерства 
освіти  України від 
16.06.2015 № 641 «Про 
затвердження Концепції 
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»)   

роботи та національно-
патріотичного виховання для 
педагогів м. Києва 

«Виховання та 
позашкільна освіта» 
 

Заходи з вшанування пам’яті 
Героїв Небесної Сотні 

20 лютого Ткаченко В.В. 

Проведення ІІ-го етапу 
Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») 

Травень Ткаченко В.В. 

ХVІ міський конкурс читців 
поезії Т.Г. Шевченка  
 

Березень Ткаченко В.В. 

Проведення заходів до Дня 
Конституції України 

Червень Ткаченко В.В. 

Урочистості до Дня захисника 
України 

Жовтень Ткаченко В.В. 

Урочистості до Дня Гідності 
та Свободи 

Листопад Ткаченко В.В. 

Забезпечити реалізацію 
Національно-
патріотичного проекту 
учнівської молоді столиці 
«Нам Україна вище над 
усе!»  

Реалізація військово-
патріотичного проекту 
учнівської молоді столиці 
«Нам Україна вище над усе!» 

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

Січень- 
Грудень 

Ткаченко В.В. 

Фестиваль-конкурс «Честь та 
звитяга» 

Жовтень Ткаченко В.В. 

Забезпечити проведення 
заходів національно-
патріотичного 
спрямування 

Заходи з відзначення Дня 
вшанування учасників 
бойових дій на території 
інших держав 

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

Лютий Ткаченко В.В. 

Урочистості з вручення 
паспортів громадянина 
України  
16-ти річним юнакам і 

Серпень Ткаченко В.В. 



дівчатам у День Державного 
Прапора України 

Проведення міського свята 
до Дня української писемності 
та мови спільно з 
Всеукраїнським товариством 
«Просвіта»  
ім. Т.Шевченка 

Листопад Ткаченко В.В. 

Заходи щодо відзначення 
звільнення  України та 
звільнення  міста Києва від 
нацистських загарбників 

Жовтень Ткаченко В.В. 

Заходи до Дня партизанської 
слави 

Вересень Ткаченко В.В. 

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 навчальних 
закладів міста 

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

Березень, 
грудень 

Ткаченко В.В. 

Сприяти створенню та 
реалізації медіа-проекту 
учнівської молоді м. 
Києва «Україна — єдина 
країна» 

Проведення тематичних 
проектів учнівської молоді 
столиці 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Забезпечити проведення 
заходів щодо реалізації 
державно-громадського 
управління освітою 

Міська конференція 
старшокласників 

Квітень Ткаченко В.В. 

Спортивний вихідний лідерів 
учнівського самоврядування 
навчальних закладів Києва 
 

Травень Ткаченко В.В. 

Заходи до Дня місцевого 
самоврядування 

Грудень Ткаченко В.В. 



10 Модернізація та 
утримання на 
належному рівні 
матеріально-
технічної та 
навчально-
методичної бази 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Оновити матеріально-
технічну та навчально-
методичну базу кабінетів 
"Захист Вітчизни" 

Придбання комплектів 
плакатів для кабінетів 
"Захист Вітчизни" 

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

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

Управління професійної освіти 

Відділ професійної освіти 

1 Модернізувати 
ресурси професійно-
технічних 
навчальних закладів 
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 

Вдосконалення мережі 
навчальних закладів 
професійно-технічної освіти з 
врахуванням модернізації 
матеріально-технічної бази та 
потреб ринку праці.  
 
Недопущення відключення  
від тепло-, енерго-, 
водопостачання навчальних 
закладів.  
 
Забезпечення продуктами 
харчування учнів соціально-
захищених категорій   

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Професійно-технічна 
освіта» 

Протягом 
року 
 
 
 
 
 
Протягом 
року 
 
 
 
Протягом 
року 

Бондаренко О. М. 

2 Забезпечити 
професійне 
зростання учасників 
навчально-виховного 
процесу 

Гармонізація теорії та 
практики професійно-
технічної  підготовки 
 

Проведення конкурсів фахової 
майстерності серед учнів 
професійно-технічних 
навчальних закладів: 
 
Адміністратор 
 
Флорист 
 
Обліковець з реєстрації  

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Професійно-технічна 
освіта» 

 
 
 
 
 
Лютий 
 
Березень 
 
Квітень 

Бондаренко О. М. 



бухгалтерських даних 
 
Маляр 
 
Основи слюсарної справи 
 
Столяр 
 
Перукар 
 
Кондитер 
 
Електромонтер з освітлення та 
освітлювальних мереж 
 
Проведення конкурсу фахової 
майстерності серед майстрів 
виробничого навчання з 
професії «Слюсар з ремонту 
автомобілів» 

 
 
Квітень 
 
Квітень 
 
Квітень 
 
Квітень 
 
Квітень 
 
Травень 
 
 
Грудень 

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 

Організувати та провести 
Ярмарки-продажу виробів 
учнів та майстрів виробничого 
навчання закладів 
профтехосвіти 
  
 
Організувати та провести 
профорієнтаційні заходи на 
базі загальноосвітніх 
навчальних закладів 
 
Організувати та провести 
міський огляд художньої 
самодіяльності, декоративно-
прикладного, образотворчого 
мистецтв, технічної творчості 
серед учнів ПТНЗ.  

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Професійно-технічна 
освіта і наука» 

Квітень- 
травень 
 
 
 
 
 
Квітень- 
травень 
 
 
 
Травень 
 
 
 
 
 

Бондаренко О. М. 



 
Організувати та провести 
загальноміське легкоатлетичне 
спортивне свято серед учнів 
ПТНЗ м. Києва присвячене 
Міжнародному Дню захисту 
дітей та Дню Києва 
  
Організувати та провести 
змагання із спортивного 
туризму присвяченому Дню 
туризму 

 
Травень-
червень 
 
 
 
 
 
Вересень 

Відділ науки, прогнозування та аналізу цільових програм 
 

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

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

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

Лютий - 
травень 

Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 

Участь у заходах з 
обговорення питань щодо 
проведення вступної кампанії 
до вищих навчальних закладів 
у 2017 році 

Лютий - 
травень 

Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 

Участь у заходах, конкурсах, 
присвячених Дню науки 

Протягом року Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 

Участь у засіданні комісії 
щодо призначення стипендій 
та премій Київського міського 
голови для обдарованої молоді 
з числа студентів вищих 
навчальних закладів І-ІV 
рівнів акредитації м. Києва 

Жовтень Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 

Забезпечення реалізації 
соціальних проектів для 

Протягом року Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 



молоді 
Підготовка адресних вітань 
провідним науковцям, 
ректорам (директорам) вищих 
навчальних закладів І-ІV 
рівнів акредитації м. Києва з 
нагоди ювілейних дат 

Протягом року Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 

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

Протягом року Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 

Збір та узагальнення 
інформації щодо діяльності 
вищих навчальних закладів І-
ІV рівнів акредитації м. Києва 

Протягом року Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 

Організаційне забезпечення 
проведення освітнього 
фестивалю управлінської 
майстерності «Kyiv EdFest» 

Січень, 
березень, 
жовтень  

Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 
Гладун Н. В. 
Піщанська І.Л. 

Підготовка та проведення 
серпневої конференції 
педагогічних працівників  

серпень Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 
Гладун Н. В. 
Піщанська І.Л. 

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

Розпорядження 
Київського міського 
голови від 16.08.2016 
№ 806 «Про 
затвердження 
щорічного 
загальноміського 
конкурсу на 
отримання грантів 
Київського міського 
голови». 
МКЦП 

Січень - 
грудень 

Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 
Гладун Н. В. 
Піщанська І.Л. 



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

2 Міжнародна та 
регіональна 
співпраця 

Забезпечення  
організації та координації 
міжнародного 
співробітництва у галузі 
столичної освіти 
 

Підготовка інформації про 
заплановані заходи з 
відзначення Дня Європи в 
Україні у 2017 році 

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

 Бабінець С. І. 
Піщанська І.Л. 

Січень Бабінець С. І. 
Піщанська І.Л. 

Конференція учасників 
проекту ПАШ ЮНЕСКО  

Березень  Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 

Узагальнення інформації про 
проведення заходів з 
відзначення Дня Європи в 
Україні у 2017 році. 

Травень Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 

Участь у заходах, присвячених 
Дню Європи 

Квітень-
травень  

Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 

Організація та проведення 
ХІV Міжнародного конкурсу-
фестивалю «Діалог держав: 
партнерство в освіті» 

Квітень  Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 
 

Організація та проведення 
науково-методичного семінару 
«Діяльність осередків дружби 
та євро клубів, як приклад 
успішно реалізованих 
ініціатив» 

Вересень  Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 

Проведення наради-семінару 
зі спеціалістами управлінь 
освіти районних у місті Києві 
державних адміністрацій щодо 
розширення партнерських 
зв’язків у галузі освіти у 2017 
році 

Квітень  
Жовтень  

Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 
. 

Проведення заходів, 
приурочених до 
Міжнародного дня миру 

Вересень  Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 

Організація проведення Днів Протягом року  Бабінець С. І. 



європейської спадщини у 
навчальних закладах м. Києва 

Піщанська І. Л. 

Заходи з нагоди оголошення 
2017 року Роком Японії 

Протягом року  Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 

Організація та участь у 
заходах до Міжнародного дня 
ООН 

 Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 
. 

Участь у заходах, 
приурочених  до 
Міжнародного дня 
толерантності 

 Бабінець С. І. 
Піщанська І. Л. 

Організація та участь у 
заходах до Європейського 
тижня демократії 

 Бабінець С. І. 
Піщанська І.Л. 
. 

Дванадцята Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Україна – країни 
Сходу в ХХІ столітті в діалозі 
мов, культур, педагогічних 
систем: ціннісні виміри 
особистості» 

Листопад  Бабінець С. І. 
Піщанська І.Л 

Опрацювання матеріалів щодо 
виїзду дітей за кордон 

Протягом року Бабінець С. І. 
Піщанська І.Л. 

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 2017 
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» 

Щоквартально Бабінець С. І. 
Гладун Н. В. 

Узагальнення щоквартальних 
звітів про виконання Міської 
комплексної цільової 
програми «Освіта Києва. 2016-

Щоквартально Бабінець С. І. 
Гладун Н. В. 
Міщенко Ю. В. 



2018 роки» 
Узагальнення річного звіту 
про виконання Міської 
комплексної цільової 
програми «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 

Січень Бабінець С. І. 
Гладун Н. В. 
Міщенко Ю.В. 
 

Узагальнення пропозицій у 
галузі освіти щодо 
формування Програми 
соціально-економічного 
розвитку міста Києва на 2018 
рік 

Листопад Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 

Узагальнення щоквартальних 
звітів про виконання 
Програми соціально-
економічного розвитку міста 
Києва за 2017 рік 

Доручення КМДА Щоквартально Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 

Узагальнення річного звіту 
про виконання Програми 
соціально-економічного 
розвитку міста Києва за 2017 
рік 

Грудень Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 

Узагальнення пропозицій у 
сфері освіти до плану заходів з 
реалізації Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 року на 
2016-2018 роки 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
11.11.2015 № 932 

Щоквартально Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 
 

Узагальнення щоквартальних 
звітів щодо реалізації плану 
заходів з реалізації Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 
року 

Щоквартально Бабінець С. І. 
Міщенко Ю.В. 
 

Узагальнення інформації про 
результати діяльності у сфері 
освіти за 2017 рік та основні 
показники розвитку міста 
Києва до щорічного звіту 
голови Київської міської 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
22.02.2000 № 388 

Листопад Бабінець С.І. 
Гладун Н.В. 



державної адміністрації 
Узагальнення плану роботи 
Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту на 2018рік 

Положення про 
ДОіНМС 

Грудень Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 
Міщенко Ю. В. 
Піщанська І.Л. 

Узагальнення звіту про роботу 
Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту за 2017 рік 

Положення про 
ДОіНМС 

Грудень Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 
Міщенко Ю. В. 
Піщанська І.Л. 

Узагальнення звіту про 
виконання завдань Державної 
стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 
року  

П. 4.2 розпорядження 
КМДА 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 

Щопівроку Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 

Узагальнення інформації  для 
підготовки щомісячних 
доповідей Президенту України

Доручення Київської 
міської державної 
адміністрації від 
25.06.2010  
№ 24188  

Щомісячно Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 

4 Робота з 
обдарованою 
учнівською молоддю 

Створити умови для 
виявлення та розвитку 
обдарованої та 
талановитої учнівської 
молоді 

Організація та проведення ІІ 
(міського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук 
України 

Наказ МОН України 
ДОНМС 

Січень  
травень 

Бабінець С. І. 
Піщанська І.Л. 

Організація та проведення 
нарад-семінарів з питання 
захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук 
України 

Листи ДОНМС  Протягом року Бабінець С. І. 
Піщанська І.Л. 



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

Наказ ДОНМС 20 квітня Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 
Міщенко Ю. В. 
Піщанська І.Л. 

Організація та проведення 
«Дня Наума – розумника!» 

Лист ДОНМС Грудень Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 
Міщенко Ю. В. 
Піщанська І.Л. 

Конкурс методичних розробок 
педагогічних працівників 
навчальних закладів м. Києва 
у 2016-2017 навчальному році 
з формування культури 
гендеру в навчально-
виховному середовищі 

Наказ ДОНМС Січень - лютий Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 
Міщенко Ю. В. 
Піщанська І.Л. 

Конкурс методичних розробок 
педагогічних працівників 
навчальних закладів м. Києва з 
української (рідної) мови у 
2016-2017 навчальному році 

Наказ ДОНМС Січень - лютий Бабінець С. І. 
Гладун Н.В. 
Міщенко Ю. В. 
Піщанська І.Л. 

Проведення моніторингового 
дослідження педагогічних 
працівників Комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад «Київська Мала 
академія наук учнівської 
молоді»  

Наказ ДОНМС Лютий - 
травень 

Бабінець С. І. 
Корольов Ю. В. 
Гладун Н.В. 
Міщенко Ю. В. 
Піщанська І.Л. 

Підготовка документів для 
призначення стипендій 
Президента України  

Лист МОНУ Липень-
серпень 

Бабінець С. І. 
Піщанська І.Л. 
Васинюк В. О. 

 
Відділ інвестиційного розвитку та охорони праці 

1 Моніторинг розвитку Забезпечити належну Контроль за виконанням Розпорядження Постійно Остапенко Т.В. 



матеріально-
технічної бази 
навчальних закладів 
міста 

підготовку навчальних 
закладів до початку 
нового 2017-2018 
навчального року 
одночасно з підготовкою 
до роботи в осінньо-
зимовий період 

розпорядження КМДА «Про 
підготовку  навчальних 
закладів м. Києва до початку 
2017-2018 навчального року» 

КМДА  Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О. 
Аношкін А.С. 
 

Аналіз стану виконання 
розпорядження КМДА «Про 
підготовку міського 
господарства до осінньо-
зимового періоду 2017-2018 
років» 

Розпорядження 
КМДА 

Жовтень-
квітень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Горбатюк Н.П. 
Аношкін А.С. 
 

Моніторинг та звітування 
МОНУ, КМДА  щодо стану 
мереж елекро-, тепло-, водо- 
та газопостачання та 
дотримання температурного 
режиму у навчальних закладах 

 Жовтень-
квітень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Горбатюк Н.П. 
Аношкін А.С. 
 

Проведення нарад з 
керівниками інженерних груп 
управлінь освіти районних в 
місті Києві державних 
адміністрацій 

Положення про відділ 
інвестиційного 
розвитку та охорони 
праці 

Щомісяця Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
 

Підготовка статистичного 
звіту про результати 
використання палива, 
теплоенергії та електроенергії  
(форма 11-МТП) 

 Річний Горбатюк Н.П. 
 

Підготовка статистичного 
звіту про використання 
паливно-мастильних 
матеріалів (форма 4-МТП) 

 Щомісяця  
річний 

Горбатюк Н.П. 
 

Підготовка статистичного 
звіту за 2016 рік про роботу 
автотранспорту (форма № 2-
тр) 

 Річний Горбатюк Н.П. 
 

Підготовка  інформації для 
поновлення сторінки на сайті 
Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту 

 Постійно Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О. 



Контроль щодо дотримання 
режиму економії споживання 
енергоресурсів навчальними 
закладами під час канікул 

 Січень, 
березень, 
жовтень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Горбатюк Н.П. 

Підготовка інформації 
Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури 
про завершення 
опалювального сезону 2016- 
2017 років у  навчальних 
закладах 

Розпорядження 
КМДА 

Квітень Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 

Надання оперативної 
інформації МОНУ щодо 
закінчення 2016-2017 
навчального року 

Розпорядження 
КМДА 

Травень Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О. 
 

Участь у перевірці щодо  
готовності закладів освіти до 
нового 2017-2018 навчального 
року 

Форма МОНУ Червень-
серпень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
Хортюк В.В. 
Желтовська О.В. 

Аналіз стану готовності  
навчальних закладів до роботи 
у новому 2017-2018 
навчальному році  

Розпорядження 
КМДА 

Липень-
серпень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
Хортюк В.В. 

Контроль за виконанням 
заходів щодо  підготовки 
міських установ та закладів 
освіти до роботи в осінньо-
зимовий період   

Розпорядження 
КМДА 

Липень-
вересень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О  
Аношкін А.С. 

2 Будівництво нових 
навчальних закладів 
освіти та 
реконструкція 
існуючих 

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

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

Програма 
економічного і 
соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік 

Постійно Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 

Розгляд та погодження Положення про відділ Постійно Остапенко Т.В. 



планових завдань на 
будівництво і реконструкцію 
установ освіти   

інвестиційного 
розвитку та охорони 
праці 

Стригунова Н.П. 
Желтовська О.В. 

Розробка загальноміських 
програм 

 Березень Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 

Розгляд та погодження 
пропозицій районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій до проекту 
Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва 
на 2018 рік по галузі «Освіта» 

Розпорядження 
КМДА 

Листопад Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
 

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 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
 

Аналіз стану виконання 
капітальних ремонтів об'єктів 
освіти, підпорядкованих 
районним в місті Києві 
державним адміністраціям 

Травень-
серпень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
 

Аналіз стану виконання 
капітальних ремонтів із заміни 
вікон у навчальних закладах 
 м. Києва 

Травень-
серпень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 

Аналіз стану виконання 
капітальних ремонтів 
харчоблоків із заміною 
обладнання у  навчальних 
закладах 

Травень-
серпень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
 

Аналіз стану виконання 
капітальних ремонтів 
спортивних залів із заміною 
спортивного  обладнання 

Травень-
серпень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 

Аналіз стану виконання Травень- Остапенко Т.В. 



капітальних ремонтів об'єктів 
освіти, підпорядкованих 
районним в місті Києві 
державним адміністраціям 

серпень Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
 

Аналіз стану виконання 
капітальних ремонтів із заміни 
вікон у навчальних закладах 
 м. Києва 

Травень-
серпень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 

Аналіз стану виконання 
капітальних ремонтів 
харчоблоків із заміною 
обладнання у  навчальних 
закладах 

Травень-
серпень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
 

4 Впровадження 
енергозберігаючих 
заходів у закладах 
освіти 

Провести моніторинг 
виконання 
енергозберігаючих 
заходів у навчальних 
закладах 

Аналіз виконання капітальних 
ремонтів (модернізації) 
обладнання індивідуальних 
теплових пунктів (ІТП) в 
закладах бюджетної сфери 

Розпорядження 
КМДА  
 

Постійно Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
 

Аналіз виконання ремонтних 
робіт, передбачених проектом 
термосанація в закладах 
бюджетної сфери у 2017 році 

Розпорядження 
КМДА від 04.05.2012  
№ 711 (зі змінами) 

Березень-
жовтень 

Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 

Аналіз стану виконання 
капітальних ремонтів систем 
освітлення із заміною 
освітлювальних елементів 
(приладів) на світлодіодні в 
закладах освіти 

Розпорядження 
КМДА  
 

Постійно Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Аношкін А.С. 
 

5 Отримання 
державних актів на 
право постійного 
користування 
земельними 

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 Желтовська О.В. 
 



ділянками Моніторинг травматизму під 
час навчально-виховного 
процесу в навчальних закладах 
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 №851  

Січень Чераньова О.О. 
 

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 

Чераньова О.О. 
 

Моніторинг виконання Плану 
першочергових заходів з 
профілактики травматизму 
невиробничого характеру та 
підготовка звіту МОНУ  

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 
08.11.2007  
№ 980-р, 
Наказ МОНУ від 
22.01.2008 № 20 

Січень,  
липень 

Чераньова О.О. 
 

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 від 
19.07.2016 №851 

Січень,  
квітень, 
липень, 
жовтень 

Чераньова О.О. 
 

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 

Січень,  
квітень, 
липень, 
жовтень 

Чераньова О.О. 
 



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 

Моніторинг та підготовка 
звіту МОНУ про дорожньо-
транспортні пригоди з вини 
водіїв автотранспортних 
засобів, підпорядкованих 
закладам освіти  

Наказ МОНУ від 
19.07.2016 №851 

Січень,  
квітень, 
липень, 
жовтень 

Чераньова О.О. 
 

Моніторинг стану роботи 
закладів освіти міста з 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та підготовка 
проекту наказу за підсумками 
2016 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 Чераньова О.О. 
 

Проведення навчання та 
перевірки знань посадових 
осіб з питань безпеки 
життєдіяльності 

Наказ МОНУ від 
18.04.2006 № 304,  
Наказ МОНУ від 
26.11.2015 № 630, 
Наказ МОНУ від 
13.09.2016 № 1103 

Березень-
квітень 

Чераньова О.О. 
 

Проведення тематичного Наказ МОНУ від Квітень, Чераньова О.О. 



міського семінару – 
практикуму для спеціалістів 
районних управлінь освіти з 
питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності  

18.04.2006 № 304, 
Наказ МОНУ від 
01.08.2001 № 563 (із 
змінами, наказ МОНУ 
від 20.11.2006  
№ 782) 

листопад  

Проведення міської наради  зі 
спеціалістами районних 
управлінь освіти «Про 
дотримання вимог чинного 
законодавства з охорони 
праці,  безпеки 
життєдіяльності, пожежної 
безпеки в навчальних 
закладах» 

Закони України «Про 
охорону праці», 
Кодекс 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) 

Січень, 
березень, 
травень, 
серпень,  
жовтень 

Чераньова О.О. 
 

Проведення «Тижня знань з 
основ безпеки 
життєдіяльності» 
 

Спільний наказ 
Міністерства 
надзвичайних 
ситуацій України, 
МОНМСУ, Державної 
інспекції техногенної 
безпеки України від 
25.04.2012  
№ 721/519/92 «Про 
проведення Тижнів 
знань з основ безпеки 
життєдіяльності у 
дошкільних та 

Квітень,  
вересень, 
грудень 

Чераньова О.О. 
 



загальноосвітніх 
навчальних закладах 
України» 

Проведення «Тижня безпеки 
дорожнього руху» 
 

Розпорядження КМУ 
від 08.11.2007  
№ 980-р 

Травень, 
листопад 

Чераньова О.О. 
 

Проведення конкурсу КВК 
юних пожежників  

Розпорядження КМУ 
від 08.11.2007 
 № 980-р 

Квітень -
травень 

Чераньова О.О. 
 

Проведення конкурсу загонів 
юних інспекторів дорожнього 
руху та команди КВК ЮІР 

Розпорядження КМУ 
від 08.11.2007  
№ 980-р 

 Квітень -
травень 

Чераньова О.О. 
 

Розгляд  листів, скарг, 
звернень громадян,  
депутатських запитів,  робота 
з нормативними документами 

Положення про відділ 
інвестиційного 
розвитку та охорони 
праці 

Постійно Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
Хортюк В.В. 
Желтовська О.В. 

Звіт про роботу відділу 
розвитку та змісту 
інфраструктури освіти за 2017 
рік  

Положення про відділ 
інвестиційного 
розвитку та охорони 
праці 

Грудень Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
Хортюк В.В. 
Желтовська О.В. 

Підготовка плану роботи на 
2018 рік 

Положення про відділ 
інвестиційного 
розвитку та охорони 
праці 

Грудень Остапенко Т.В. 
Стригунова Н.П. 
Чераньова О.О. 
Аношкін А.С. 
Горбатюк Н.П. 
Хортюк В.В. 
Желтовська О.В. 

Управління правового та кадрового забезпечення 

Відділ правового забезпечення 

1 
 

Юридичний 
супровід  реалізації 

 
 

Юридичний супровід  
внесення  змін до міської 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 

січень – 
березень  

Біба Л.М. 
Булаш С.В. 



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

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

2016-2018 роки» 
 

 
 

Надання методичної допомоги  
та консультацій з питань 
оптимізації мережі гімназій, 
ліцеїв, спеціалізованих шкіл, 
допомога в розробці статутних 
документів 

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

Протягом 
року 
 

Працівники 
відділу, відповідно 
до  повноважень 

2 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 
КМР, розпоряджень КМГ 

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

Постійно 
 

 
Лендєл Л.П. 
Булаш С.В. 

Здійснення правової 
експертизи та візування 
наказів ДОНМС 

Постійно 
 

Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
Булаш С.В. 

Підготовка та подача звітів до 
ГТУЮ м. Києва про видані 
Департаментом освіти і науки, 
молоді та спорту накази 

Щомісяця  
 

Борейко Н.В. 
 

Проведення систематизації 
нормативно-правових актів 
ДОНМС 

Вересень 2017 
 

Борейко Н.В. 
 

Участь у засіданнях 
тендерного комітету з 
закупівель 

Протягом року Борейко Н.В. 
 

Участь представників  відділу 
правового забезпечення на 
апаратних нарадах та  
засіданнях профільних комісій 

Протягом року Лендєл Л.П. 
 

Забезпечення участі у 
перевірках навчальних 
закладів, районних управлінь 
освіти з питань що належать 
до компетенції ДОНМС 

Протягом року 
 

Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
Трофименко В.М. 
 

Участь у розгляді матеріалів за 
наслідками перевірок, ревізій, 
інвентаризацій 

Протягом року 
 

Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
ТрофименкоВ.М. 



Забезпечення  розгляду скарг, 
заяв, звернень громадян та 
запитів народних депутатів  

Протягом року 
 

Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
ТрофименкоВ.М. 

Опрацювання матеріалів щодо 
ефективного використання 
майна навчальних закладів та 
узагальнення їх 

Протягом року 
 

Трофименко В.М. 
 

3 
 

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

 
 

Здійснення моніторингу новел 
законодавства 

Щомісяця  Лендєл Л.П. 

Правовий аналіз проектів 
нормативно-правових актів та 
надання пропозицій до них 

Протягом року Борейко Н.В. 

Інформування з питань 
освітнього законодавства 
підпорядковані підприємства 
установи, організації 

Протягом року Борейко Н.В. 

4 Забезпечення 
нормотворчої 
діяльності та 
законодавчої 
ініціативи  в межах 
передбаченого 
КМДА планом 

 Підготовка проектів 
нормативно-правових актів з 
питань, що стосуються 
освітньої діяльності 

Протягом року Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 

5 
 

Дотримання 
договірної 
дисципліни  

 
 

Участь у підготовці проектів  
договорів з відповідними 
структурними підрозділами 

Протягом року 
 

Борейко Н.В.  

Правова експертиза 
господарських договорів 

Протягом року 
 

Працівники 
відділу, відповідно 
до повноважень 
 

Облік виконання договорів, 
аналіз та узагальнення судової 
практики  
порушення договірних 
зобов'язань, перевірка 
відповідності  
господарських договорів 

Протягом року 
 

Борейко Н.В. 
Трофименко В.М. 
 



чинному законодавству 
 

6 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 

Щоквартально  Борейко Н.В. 
 

7 Організація 
претензійно-
позовної роботи 
 

 Підготовка та оформлення 
претензій у разі виявлення 
порушень при виконанні 
договорів 

Протягом року 
 
 

Борейко Н.В. 
Трофименко В.М. 
 

Підготовка та оформлення 
позовних заяв  та інших 
процесуальних документів 

Протягом року Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
Трофименко В.М. 

Представництво в судових 
інстанціях 

Протягом року Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
Трофименко В.М. 

Створення та підтримка 
Єдиної бази судових справ та 
календаря судових засідань 

Протягом року Борейко Н.В. 

Надання звітної інформації до 
Юридичного управління щодо 
контрольного стану судових 
засідань 

Щомісячно  Борейко Н.В. 

8 Роз'яснення з 
питань 
застосування 
законодавства, 
надання правових 

 Надання юридичної допомоги 
працівникам ДОНМС , 
керівникам навчальних 
закладів м.Києва 
підпорядкованих ДОНМС 

Постійно 
 

Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
Трофименко В.М. 



консультацій з 
питань, що 
належать до 
компетенції 
Департаменту 
освіти і науки, 
молоді та спорту 

Надання роз`яснень та 
пропозицій щодо застосування 
законодавства що регулює 
питання ліцензування 
освітньої діяльності 

Постійно Булаш С.В. 

9 
 
 

Здійснення заходів 
щодо організації 
підвищення 
кваліфікації 
працівників  
відділу правового 
забезпечення; 
 

 
 

Участь в нарадах та семінарах, 
що проводяться юридичним 
управлінням апарату КМДА 

Протягом року 
 
 

Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
Булаш С.В. 
Трофименко В.М. 

Участь у семінарах Головного 
територіального управління 
юстиції у м. Києві 

Протягом року 
 
 

Лендєл Л.П. 
Борейко Н.В. 
Булаш С.В. 
Трофименко В.М. 

10 
 

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

 
 

Планування окремих заходів 
по запобіганню та виявленню 
корупції 

Грудень 2017 
 

Борейко Н.В. 

Надання звітів в Управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

Щоквартально  Борейко Н.В. 

Листування з питань 
запобігання та виявлення 
корупції. 

Протягом року Борейко Н.В. 

Відділ управління персоналом та кадрового забезпечення навчальних закладів 

1 Методична робота, 
інші заходи в освіті 

Забезпечення навчальних 
закладів міста 
педагогічними 
працівниками 

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

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Методична, технічна 
підтримка закладів 
освіти», 
Угоди про співпрацю 
між педагогічними 
ВНЗ та ДОНМС про 
підготовку фахівців 
для навчальних 

Cічень-лютий Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О.,  
Бурченя Л.О., 
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Участь у розподілі 
випускників Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка та Київському 

Квітень Кузіна Л.О., 
Бурченя Л.О., 
Юрченко С.П.,  
управління освіти 



університеті імені М.П. 
Драгоманова, які навчалься за 
державним замовленням 

закладів міста Києва районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Моніторинг забезпечення 
навчальних закладів міста 
педагогічними кадрами до 
початку навчального року 

Липень-
серпень 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О., 
Бурченя Л.О.,  
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

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

Жовтень - 
листопад 

Ліпін М.Ю.,  
Юрченко С.П., 
Бурченя Л.О., 
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Забезпечення якісного 
відбору, розстановки та 
оновлення керівного 
складу  навчальних 
закладів 

Комплектування навчальних 
закладів  керівними кадрами 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Методична, технічна 
підтримка закладів 
освіти»,  
Постанова КМУ від 
13.10.2015 №827, 
«Про затвердження 
порядку призначення 
на посаду керівників 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
державної форми 
власності», ст.20 
Закону України «Про 
освіту» 

Квітень-
травень 

Біба Л.М.,  
Ліпін М.Ю., 
Юрченко С.П., 
начальники 
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Переукладення контрактів з 
керівниками навчальних 
закладів, планове заміщення 
керівників навчальних 
закладів 

Червень-
липень 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О.,  
Юрченко С.П., 
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Проведення відбору на 
заміщення вакантних посад 
керівників дошкільних та 
загальноосвітніх  навчальних 

Липень-
серпень 
 
 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О.,  
Борисенко О.І. 



закладів 
 
 
 
 
Проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад 
керівників комунальних 
підприємств 

 
 
 
 
 
Січень - 
жовтень 

управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 
 
Біба Л.М. 
Борисенко Л.М. 

Стимулювання 
професійного розвитку 
педагогічних працівників 

Нагородження працівників 
освіти до державних свят  

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

Протягом 
року 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О., 
Бурченя Л.О., 
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Нагородження переможців та 
лауреатів конкурсу «Вчитель 
року» та «Класний керівник» 

 Травень-
червень 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О., 
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Урочистості до Дня 
працівників освіти  

 Жовтень Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О. 
Бурченя О.І., 
Борисенко О.І. 
Юрченко С.П., 
управління освіти 
районних в місті 



Києві державних 
адміністрацій 

Атестація педагогічних 
працівників та керівних 
кадрів навчальних 
закладів міста Києва 

Забезпечення роботи 
атестаційної комісії ІІІ рівня 
ДОНМС 

Типове положення 
про атестацію 
педагогічних 
працівників, 
затверджено наказом 
МОНУ від 06 жовтня 
2010 року №930, із 
внесеними змінами, 
наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді 
та спорту України від 
20 грудня 2011 року  
№1473,  наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від 08 
серпня 2013 року  
№1135 

Протягом 
року 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Борисенко О.І. 

Молодий освітянин Оформлення направлень 
молодих спеціалістів – 
випускників ВНЗ 
педагогічного профілю на 
роботу у навчальні заклади 
міста 

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

Травень-
липень 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О., 
Бурченя Л.О. 
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Працевлаштування молодих 
спеціалістів – випускників 
ВНЗ педагогічного профілю 

Серпень Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О., 
управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій 

Посвята у молоді вчителі Вересень Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О., 
Бурченя Л.О., 



управління освіти 
районних в місті 
Києві державних 
адміністрацій, 
Київська міська 
організація 
профспілки  
працівників 
освіти і науки 
України 

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

Жовтень-
листопад 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О., 
Бурченя Л.О., 
Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка 

Перспектива освіти  Загальноміський конкурс на 
отримання грантів Київського 
міського голови 

Розпорядження 
Київського міського 
голови від 16.08.2016 
№ 806 «Про 
запровадження 
щорічного 
загальноміського 
конкурсу на 
отримання грантів 
Київського міського 
голови у галузі 
освіти» 

Вересень-
грудень 

Біба Л.М., 
Ліпін М.Ю., 
Кузіна Л.О., 
Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка 

Управління молоді та спорту 

Відділ спорту вищих досягнень 

  1    Участь збірних 
команд міста з 
різних видів спорту 
в: чемпіонатах, 
Кубках України, 
інших 

Виконання Календарного 
плану спортивних 
змагань, масових заходів 
та навчально-
тренувальних зборів – 
проведення чемпіонатів 

Згідно затвердженого 
Календарного плану 
спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-
тренувальних зборів на  2017 
рік проведення: 

МКЦП 
 «Молодь та спорт 
столиці" на 2016-2018 
роки  
Підпрограма «Київ 
спортивний» на 2016-

Протягом 
року 

Панченко Л.В. 



Всеукраїнських, а 
також міжнародних 
спортивних 
змаганнях з 
олімпійських та 
неолімпійських 
видів спорту серед 
спортсменів різних 
вікових груп 

міста, навчально-
тренувальних зборів,  
участь у чемпіонатах, 
Кубках України, інших 
Всеукраїнських, а також 
міжнародних спортивних 
змаганнях з олімпійських 
та неолімпійських видів 
спорту серед спортсменів 
різних вікових груп 

1.XXIІ Всеукраїнських 
змагань з легкої атлетики в 
приміщенні «Різдвяні старти -
2017». 

2. Чемпіонату України з 
шорт-треку, юніори; 

3. Чемпіонату України з 
фігурного катання на 
ковзанах, юніори та юніорки  

4.Кубоку України з легкої 
атлетики. 

5. Командного чемпіонату 
України зі спортивного 
орієнтування. Чемпіонату 
України, юніори, юнаки, 
дівчата. 

6. Зимового чемпіонату 
України з легкої атлетики 
в приміщенні, ветерани. 

7. Чемпіонату України з 
боротьби самбо, дорослі, 
юнаки 

8. Всеукраїнського 
турніру з бадмінтону 
«Київські каштани». 

9. Чемпіонату України з 
городкового спорту, юнаки, 
дівчата. Кубоку України,  

дорослі – І етап. 
10. Чемпіонату України зі 

спортивного танцю. 
11. Командного 

чемпіонату України з 
академічного веслування, 
дорослі; 

12. Чемпіонату України з 
дзюдо, дорослі та юнаки. 

13. Міжнародних змагань  

2018 роки 



зі спортивної гімнастики 
«Ukraine Nation Cup»; 

14.Чемпіонату світу з 
хокею з шайбою та багато 
інших змагань. 

15. Чемпіонату Європи зі 
стрибків у воду. 

2 Організація та 
проведення 
традиційних 
міжнародних 
змагань, 
чемпіонатів Європи 
та світу 

Проведення міжнародних 
змагань  зі спортивної 
гімнастики «Ukraine 
Nation Cup»; з вільної та 
греко-римської боротьби 
присвячених видатним 
борцям України; 
велогонки до Дня Києва; 
спортивного танцю «Кiev 
Оpen», з футболу пам’яті 
В.Лобановського та 
В.Баннікова,  чемпіонату 
світу з хокею з шайбою. 

Згідно затвердженого 
Календарного плану 
спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-
тренувальних зборів на  2017 
рік проведення міжнародних 
змагань: 

1.Міжнародного турніру 
присвячений видатним 
українським борцям з вільної 
та греко-римської боротьби. 

2. Чемпіонату світу з 
хокею з шайбою; 

3. Міжнародних змагань  
зі спортивної гімнастики 
«Ukraine Nation Cup»; 

4. Міжнародного турніру 
з кікбоксингу присвячений 
Дню Києва; 

6. Міжнародного турніру 
з гандболу «Кубок І.Турчина»;  

7. Міжнародного турніру 
з веслування на байдарках і 
каное «Пам’ять»; 

8. Міжнародних змагань 
зі спортивного танцю «Кiev 
Оpen»; 

9. Міжнародної велогонки 
до Дня Києва; 

10. Міжнародного турніру 
з футболу пам’яті 

МКЦП 
 «Молодь та спорт 
столиці» на 2016-2018 
роки  
Підпрограма «Київ 
спортивний» на 2016-
2018 роки 

Протягом 
року 

Панченко Л.В. 



В.Лобановського та 
В.Баннікова 

15. Чемпіонату Європи зі 
стрибків у воду. 

Відділ спортивного резерву та оздоровчої роботи 

1. Масовий спорт 
 

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

Проведення фізкультурно-
масових заходів оздоровчого 
характеру (руханки, розминки, 
сімейні спортивні свята, Fun 
Up) (згідно затвердженого 
календарного плану на 2017 
рік), а саме: 
Автоспортивне свято «Велике 
жіноче ралі»; 
Спортивний фестиваль «Тато, 
мама, я- спортивна сім’я»; 
Київська міська спартакіда 
«Здоровий киянин»  

МКЦП 
 «Молодь та спорт 
столиці" на 2016-2018 
роки 
Підпрограма «Київ 
спортивний» на 2016-
2018 роки 
 

Протягом 
року 

 

Трофимов О.С.,  
Моця О.І., 
громадські 
організації 
 
 

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

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

1. Регата з вітрильного 
спорту присвячена Дню 
Києва. 

2. Відкритий чемпіонат 
міста Києва  з судно- 
модельного спорту 
присвячений Дню Києва. 

3. Відкритий Кубок Києва 
з повітроплавання 
присвячений Дню Києва 

4. Благодійний 
легкоатлетичний пробіг 

МКЦП 
 «Молодь та спорт 
столиці" на 2016-2018 
роки 
Підпрограма «Київ 
спортивний» на 2016-
2018 роки 
 

Протягом 
року 

 

Трофимов О.С.,  
Міністерство 
молоді та спорту, 
Національний 
олімпійський 
комітет 



«Пробіг під каштанами». 
5. Велопарад в рамках 

святкування Дня Києва. 
6. Київський спортивний 

фестиваль «Веселі старти на 
роликах». 

7. Регата з вітрильного 
спорту присвячена Дню 
Незалежності. 

8. Презентаційні акції 
Київського міського 
автомотоклубу до Дня Києва, 
Дня незалежності України. 

9. Проведення фестивалю 
«Здоровий спосіб життя на 
роликах» до Дня Незалежності 
України. 

10. Проведення 
фестивалю на роликах «Roller 
party»  до Дня Незалежності 
України. 

11. Ввідкритий кубок з 
багатоборства «Kyiv Open». 

12. «Богатирські ігри». 
13.Відкритий чемпіонат 

міста з загартування 
(двобоство), присвячиний 
Дню фізичної культури та 
спорту. 

14.Турніри з единоборств 
«Краща рукавичка», 
«Відкритий ринг» та 
фестиваль бойових мистецтв. 

15. «Київський 
напівмарафон  та марафон». 



3. Фізкультурно-
оздоровча 
діяльність за 
місцем роботи 
населення  

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

Проведення міських 
галузевих, відомчих  змагань 
та спартакіади серед 
державних службовців, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування; участь у 
державних та інших змаганнях 
(згідно затвердженого 
календарного плану на 2017 
рік»:  

1. Київська міська 
спартакіада серед державних 
службовців. 

2.Участь у Всеукраїнській 
спартакіаді серед державних 
службовців. 

МКЦП 
 «Молодь та спорт 
столиці" на 2016-2018 
роки 
Підпрограма «Київ 
спортивний» на 2016-
2018 роки 

Протягом 
року 

Трофимов О.С. 
Моця О.І. 
Олійник Л.П. 
 

4. Запровадження у 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах системи 
одноступеневих та 
багатоступеневих 
спортивно-масових 
змагань з різних 
видів спорту 

Формування в учнівської 
та студентської молоді 
стійкої позитивної 
мотивації до спортивно-
фізкультурних досягнень; 
збільшення кількості 
дітей, залучених  до 
систематичних занять  
фізичною культурою і 
спортом; актуалізація  
патріотично-спортивних 
цінностей та потреб; 
кількість учасників 
заходів 

Проведення  спортивно-
масових заходів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах: одноступеневі та 
багатоступеневі спортивно-
масові змагання з різних видів 
спорту, а саме:  «Старти 
надій», «Олімпійське 
лелеченя», «Козацький гарт», 
«Сокіл «Джура», «Шкіряний 
м’яч» та «Шкільна футбольна 
ліга», «School Kozak 
Chellenge” та інші, Снайпер 
столиці» та інші 

МКЦП 
 «Молодь та спорт 
столиці" на 2016-2018 
роки 
Підпрограма «Київ 
спортивний» на 2016-
2018 роки 

Протягом 
року 

Трофимов О.С. 
Моця О.І 
Мельник С.Б. 
Олійник Л.П. 
ЗНЗ 

 
Відділ молодіжної політики 

1. Створення умов для 
інтелектуального, 
морального, 
здорового розвитку 
молоді, реалізації її 
освітнього та 

Підтримка творчої, 
ініціативної та 
обдарованої молоді 

Фестиваль обдарованої молоді Міська комплексна 
цільова програма 
"Молодь та спорт 

столиці" на 2016-2018 
роки 

Підпрограма "Міська 

Квітень - 
березень 

ЯремійчукЛ.В. 

Форум молодіжного 
самоврядування 

Січень-лютий ЯремійчукЛ.В. 

Форум-театр «Толерантна 
молодь» 

Лютий-
квітень 

ЯремійчукЛ.В. 



творчого потенціалу Молодіжний фестиваль 
гумору «Kyiv Open Smile» 

цільова програма 
підтримки молоді 
на 2016-2018 

роки" 

Квітень ЯремійчукЛ.В. 

Офіційні зустрічі молоді з 
керівництвом міста 

29 червня  ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжна акція до Дня 
молоді 

Червень  ЯремійчукЛ.В. 

Збір ініціативної молоді 
«Молодь в місті» 

Липень ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжна акція «Молодіжна 
столиця» 

Липень ЯремійчукЛ.В. 

Змагання серед студентської 
молоді «Що?Де?Коли?»  

Травень - 
жовтень 

ЯремійчукЛ.В. 

Фестиваль студентської 
творчості «Київська  ліга 
сміху» 

Січень, 
квітень  
Вересень 

ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжний форум «Крок до 
взаємодії» 

Вересень  
Грудень 

ЯремійчукЛ.В. 

Конференція до дня місцевого 
самоврядування «Розвиток 
громади» 

Грудень ЯремійчукЛ.В. 

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

Тренінг для молоді 
«Молодіжний працівник» 

квітень ЯремійчукЛ.В. 

Семінари – тренінги «Молодь 
має права» 

Квітень - 
вересень 

ЯремійчукЛ.В. 

Семінар для молодіжних та 
дитячих громадських 
організацій «Проектний 
менеджмент» 

березень ЯремійчукЛ.В. 

Тренінг «Місцеві ініціативи» вересень ЯремійчукЛ.В. 

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

Молодіжний форум «Статеве 
виховання молоді» 

Січень 
Липень  

ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжна акція «Молодь 
майбутнього» 

Липень   

Збір ініціативної молоді 
«Молодь в місті»  

Липень  ЯремійчукЛ.В. 

Семінари – тренінги для 
молоді «Запобігання 

Лютий- 
червень 

ЯремійчукЛ.В. 



негативних явищ в 
молодіжному середовищі» 

Відродження національно 
- патріотичного 
виховання, утвердження 
громадянської свідомості 
і активної позиції молоді 

Патріотичний зліт «День 
Героя» 

Травень  ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжна акція до жня 
незалежності 

24 серпня ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжна акція «День 
захисника» 

Жовтень ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжний фестиваль 
«Гайдамаки» 

Березень-
грудень 

ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжна акція «Живий 
ланцюг соборності» 

січень ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжний фестиваль 
українських звичаїв 
«Андріївські вечорниці» 

Грудень ЯремійчукЛ.В. 

Експозиції до пам’ятних дат в 
історії держави 

Лютий-
грудень 

ЯремійчукЛ.В. 

Молодіжна акція «Моя 
Україна» 

квітень ЯремійчукЛ.В. 

2. Надання підтримки 
інститутам 
громадянського 
суспільтва, що 
працюють з молоддю 

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

Засідання конкурсної комісії з  
розгляду програм (проектів, 
заходів), розроблених 
молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, 
для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова 
підтримка у 2017 

Міська комплексна 
цільова програма 
"Молодь та спорт 
столиці" на 2016-2018 
роки 
Підпрограма "Міська 
цільова програма 
підтримки молоді 
на 2016-2018 роки" 
 

Квітень ЯремійчукЛ.В. 

Відкритий захист програм 
(проектів, заходів), 
розроблених молодіжними та 
дитячими громадськими 
організаціями, для виконання 
(реалізації) яких надається 
фінансова підтримка, поданих 
на конкурс у 2017 році 

Квітень 
Травень  

ЯремійчукЛ.В. 

3. Створення умов для 
навчання та 
виховання підлітків в 

Організація дозвілля 
молоді за місцем 
проживання 

Інвентаризація підліткових 
клубів за місцем проживаня 

Міська комплексна 
цільова програма 
"Молодь та спорт 

Січень-
грудень 

ЯремійчукЛ.В. 



позаурочний та 
позанавчальний час 
за місцем 
проживання 

столиці" на 2016-2018 
роки 
Підпрограма "Міська 
цільова програма 
підтримки молоді 
на 2016-2018 роки" 

4. Розвиток 
волонтерського руху 

Сприяння розвитку 
волонтерства як форми 
залучення молоді до 
суспільно значущої 
діяльності, способу 
неформальної освіти і 
вторинної зайнятості.  
Запровадження 
"Молодіжного паспорту" 
з інформацією про досвід 
та кваліфікацію молодої 
людини 

Розвиток волонтерського руху. 
Створення молодіжного 
паспорту волонтерів 

Міська комплексна 
цільова програма 
"Молодь та спорт 
столиці" на 2016-2018 
роки 
Підпрограма "Міська 
цільова програма 
підтримки молоді 
на 2016-2018 роки" 

Березень ЯремійчукЛ.В. 

Відділ з питань звернень громадян, ліцензування та атестації 

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

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

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Згідно з 
графіком 

Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

Аналіз заяв та звернень 
громадян за 2016 рік 

Січень 
 

Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

Узагальнений аналіз  звернень 
громадян, які телефонують на 
«гарячу лінію» інспекції  

Щомісяця Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

Аналіз звернень громадян за І 
квартал 2017 року  

23 квітня Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

Аналіз звернень громадян за І 
півріччя 2017 року  

30 червня Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

Аналіз звернень та заяв 
громадян за 9 місяців 2017 
року  

25 вересня Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

Надавати методичні Протягом Русецька О.В. 



рекомендації щодо організації 
роботи із зверненнями 
громадян 

року Баглай І.В. 

Підготувати аналітичні 
матеріали та статистичну 
звітність щодо стану роботи із 
зверненнями громадян за 2017 
рік  

31 грудня Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

Звіт КМДА про проведену 
роботу із засобами масової 
інформації 

щоквартально Русецька О.В. 
Кравчук М.В. 

2  Здійснення контролю за 
діяльністю навчальних 
закладів щодо 
дотриманням чинного 
законодавства в сфері 
освіти  

Контроль за проведенням 
атестаційної експертизи 
навчальних закладів 

Закони України «Про 
освіту», «Про 
загальну середню 
освіту», Положення 
про загальноосвітній 
навчальний заклад, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
27.08.2010 № 778, 
Порядку державної 
атестації дошкільних, 
загальноосвітніх, 
позашкільних 
навчальних закладів, 
затвердженого 
наказом Міністерства 
освіти і науки України 
від 30.01.2015 № 67 

Лютий-
грудень 
(згідно з 
графіком) 

Русецька О.В. 

Підготовка атестаційних 
висновків за результатами 
атестаційної експертизи 

Відповідно до  
визначених 
термінів 

Русецька О.В. 
 

3  Забезпечення реалізації 
державної політики у 
сфері ліцензування 
освітньої діяльності 
закладів освіти 

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

Закон України “Про 
ліцензування видів 
господарської 
діяльності”, 
розпорядження 
КМДА від 09.06.2016 
№ 406 «Про 
ліцензування 

Протягом 
року 

Русецька О.В. 
Гордієнко В.В. 

Здійснення організаційних 
заходів щодо отримання  
закладами освіти ліцензії на 

Протягом 
року 

Русецька О.В. 
Гордієнко В.В. 



право провадження освітньої 
діяльності 

освітньої діяльності у 
сферах загальної 
середньої та 
дошкільної освіти у 
місті Києві» 

Контроль за додержанням 
ліцензіатами ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності в установленому 
законодавством порядку  

Закон України “Про 
ліцензування видів 
господарської 
діяльності”, 
розпорядження 
КМДА від 09.06.2016 
№ 406 «Про 
ліцензування 
освітньої діяльності у 
сферах загальної 
середньої та 
дошкільної освіти у 
місті Києві» 

Протягом 
року 

Русецька О.В. 
Гордієнко В.В. 

Звіт щодо видачі документів 
дозвільного характеру  

Закон України “Про 
ліцензування видів 
господарської 
діяльності” 

Щокварталу Русецька О.В. 
Гордієнко В.В. 

Звіт щодо видачі документів 
дозвільного характеру за 
підсумками 2017 

До 30 січня Русецька О.В. 
Гордієнко В.В. 

Звіт про роботу відділу за 
2017рік  

 25 грудня Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

Підготувати план роботи 
відділу на 2018 рік 

 25 грудня Русецька О.В. 
Баглай І.В. 

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 бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»  
від 16 липня 1999 року № 996- 
X1V;  
- Бюджетний кодекс України 
від 08 липня 2010 року № 
2456- VI;   
- Типове Положення про 

Протягом 
року 

Кучеренко І.О. 
Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 



бухгалтерську службу 
бюджетної установи, 
затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України 
(далі за текстом – КМУ) від 26 
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 в межах функціональної та економічної 
класифікації видатків, за якими не передбачено 
проведення тендерних процедур 

- Закон України «Про 
здійснення державних 
закупівель» зі змінами від 
10.04.2014 № 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 КМУ від 
23.04.2014 № 117 «Про 
здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, 
що закуповуються за 
бюджетні кошти» зі змінами; 
- Постанова КМУ від 
01.03.2014 № 65 «Про 
економію державних коштів 
та недопущення втрат 
бюджету» зі змінами; 
- Постанова КМУ від 
04.04.2001 № 332 «Про 
граничні суми витрат на 
придбання автомобілів, 

На початку 
бюджетного 
року 

Калінчук Н.В. 

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 економічної класифікації 
видатків, затверджених кошторисом на бюджетний 
рік 

Щоденно Калінчук Н.В. 
Забродська І.М. 
Курбат Н.П. 

Забезпечення відображення операцій за 
розрахунками з дебіторами та кредиторами 
(розрахунків з різними підприємствами, 
установами та організаціями, які є кредиторами 
або дебіторами Департаменту) в розрізі кодів 
функціональних та економічних класифікації 
видатків та кориспонденції рахунків 
бухгалтерського обліку з відображення 
господарських операцій у накопичувальних 
відомостях. 

Щоденно Калінчук Н.В. 
Забродська І.М. 
Курбат Н.П. 

Формування загальної суми оборотів та у розрізі 
рахунків бухгалтерського обліку за меморіальними 
ордерами для занесення  їх до книги "Журнал-
головна"  

Щомісячно Калінчук Н.В. 
Забродська І.М. 

Розрахунок касових та фактичних видатків, 
надходження та залишку коштів на спеціальних 
рахунках в розрізі кодів функціональної та 

Протягом 
року по мірі 
необхідностіф

Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 
Курбат Н.П. 



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)  

меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних 
телефонів, комп'ютерів 
державними органами, а 
також установами та     
організаціями, які 
утримуються за рахунок              
державного і місцевих 
бюджетів» зі змінами; 
- 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 тек відстом – 
МФУ) від 12.10.2012 № 1202 
«Про затвердження 
національних положень 
(стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі» 
(121 «Основні засоби», 122 
«Нематеріальні активи», 123 
«Запаси» зі змінами; 
- Наказ МФУ від 23.01.2015 
№11 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку для 
суб’єктів державного сектору» 
(«Основні засоби», 
«Нематеріальні активи», 
«Запаси» «Облікова політика» 
зі змінами; 
- Наказ МФУ від 26.06.2013 

ормування 
оборотів 
щомісячно 

Забезпечення дотримання штатної, фінансової і 
касової дисципліни, правильність встановлення 
посадових окладів, витрачання фонду заробітної 
плати 

Щоденно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Здійснення нарахування заробітної плати 
працівникам, контроль та аналіз за витрачанням 
фонду оплати праці 

Щоденно Іванова Л.І 
Сороколіт К.О. 

Забезпечення своєчасного, правильного і 
законного оформлення первинних документів для 
нарахування заробітної плати працівникам  

Щоденно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Ведення особових рахунків працівників Щоденно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Забезпечення повноти і своєчасності нарахувань, 
утримань і перерахування платежів до місцевого 
бюджету, зборів на загальнообов’язкове  державне 
соціальне  страхування  

 Іванова Л.І 
Сороколіт К.О. 

Здійснення контролю правильності оформлення 
листків про тимчасову непрацездатність та інших 
документів, що підтверджують право на 
відсутність працівника на роботі та їх лічильна 
обробка   

Щоденно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Здійснення прийому, аналізу і контролю табелів 
обліку робочого часу та їх лічильна обробка 

Щомісячно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Організація розрахунків із заробітної плати 
працівників через уповноважені установи банків 

 Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Виконання розрахунків із працівниками та 
складання розрахунково-платіжних документів  

Щомісячно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Забезпечення, згідно  запитів, видачі довідок про 
заробітну плату працівникам 

 Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Забезпечення нарахування індексації грошових 
доходів працівникам 

Щомісячно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 



Забезпечення формування «Зведення 
розрахункових відомостей із заробітної плати та 
стипендій» (форма № 405 (бюджет))  
Меморіальний ордер № 5 в розрізі кодів 
функціональної класифікації видатків 
Формування загальної суми оборотів та у розрізі 
рахунків бухгалтерського обліку за меморіальним 
ордером для занесення  їх до книги "Журнал-
головна" 

№611 «Про затвердження 
Плану рахунків 
бухгалтерського 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 бухгалтерського 
обліку окремих активів та 
зобов'язань бюджетних 
установ та внесення змін до 
деяких нормативно-правових 
актів з бухгалтерського обліку 
бюджетних установ» зі 
змінами; 
- Наказ МФУ від 02.09.2014 
№879 «Про затвердження 
Положення про 
інвентаризацію активів та 
зобов’язань» зі змінами; 
- Наказ МФУ України від 
17.06.2015  № 572 «Про 
затвердження типових форм 
для відображення 
бюджетними установами 
результатів інвентаризації»; 
- Наказ Державного 
казначейства України (далі за 
текстом – ДКУ) від 27.07. 
2000 N68 «Про затвердження 

Щомісячно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

   Оформлення та своєчасне надання необхідних 
документів,  для безперебійної роботи за 
допомогою системи дистанційного обслуговування 
«Клієнт Казначейство-Казначейство», 
перенесення, підписання та виконання платіжних 
документів за допомогою електронних цифрових 
підписів. 

Щоденно Лойок О.В. 
Забродська І.М. 

      Реєстрація бюджетних зобов’язань та 
бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників 
бюджетних коштів в Головному управлінні 
державної казначейської служби України у місті 
Києві  у встановлений термін, за встановлено 
формою згідно з додатками, на паперових та 
електронних носіях, засвідчених у встановленому 
порядку. 
     Отримання виписок по рахунках відкритих на 
ім’я Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
в органі Держаної казначейської служби України у 
місті Києві.      

Щоденно Лойок О.В. 
Ярмолюк О.В. 

   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 у органі 
казначейського обслуговування фінансовими 
зобов’язаннями та формування місячної звітності -  
Звітів про заборгованість за бюджетними коштами 
за загальним та спеціальним фондами (форма № 7) 

Щомісячно Лойок О.В. 
Забродська І.М. 
Ярмолюк О.В. 
Курбат Н.П. 
Сороколіт К.О. 

     Внесення та отримання готівки відповідно до Протягом  Лойок О.В. 



оформлених заяв по рахунках Департаменту 
відкритих в установі банку «Приватбанк». 

Інструкції про форми 
меморіальних ордерів 
бюджетних установ та 
порядок їх складання»; 
- Наказ ДКУ від 06.10. 2000 
N100 «Про затвердження 
форм карток і книг 
аналітичного        обліку 
бюджетних установ та 
порядку їх складання»; 
- Наказ ДКУ та ДКСУ від 
02.12. 1997 N125/70 «Про 
затвердження 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»; 
- Розпорядження 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 
територіальної громади міста 
Києва” (із змінами та 
доповненнями); 
- Рішення КМР від 19.07.2005 
№816/3391 „Про затвердження 
Порядку списання основних 
засобів з балансів 
підприємств, установ та 
організацій комунальної 
власності територіальної 

року по мірі 
необхідності 

 Документальне оформлення щодо відкриття та 
закриття рахунків у Головному управлінні 
Державної казначейської служби України у 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 
відбиткою печатки. 

Протягом 
рроку по мірі 
необхідності 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

 Ведення касових операцій: 
- оформлення прибуткових та видаткових ордерів; 
 -ведення касової книги (форма № КО-4);  
 -ведення журналу реєстрації прибуткових та 
видаткових ордерів (форма № КО-3);  
  -відображення операцій в національній валюті  в 
«Накопичувальна відомість за касовими 
операціями» (форма № 380 (бюджет)) 
Меморіальний ордер № 1  
 - складання актів про результати інвентаризації 
наявних коштів. 

Щоденно, 
формування 
оборотів 
щомісячно 

Лойок О.В. 

      Формування звітів про використання коштів, 
виданих на відрядження або під звіт відповідно 
Наказів про відрядження та підтвердними 
документами, що засвідчують вартість понесених у 
зв’язку з відрядженням витрат. 
 - здійснення реєстрації авансових звітів в 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 підзвітним особам в 
«Накопичувальній відомості за розрахунками з 
підзвітними особами» (форма № 386 (бюджет) 

Щоденно, 
формування 
оборотів 
щомісячно 

Лойок О.В. 
Ярмолюк О.В. 



Меморіальний ордер № 8. громади міста Києва” (із 
змінами та доповненнями); 
- Постанова Національного 
банку України (далі за текстом 
– НБУ) від 15.12.2004 № 637 
«Про затвердження 
Положення про ведення 
касових операцій у 
національній валюті в 
Україні» зі змінами; 
- Постанова КМУ від 
28.02.2002 № 228 «Про 
затвердження Порядку 
складання, розгляду, 
затвердження та основних 
вимог до виконання 
кошторисів бюджетних 
установ»; 
- Наказ МФУ від 23.08.2012 
№938 «Про затвердження 
Порядку казначейського 
обслуговування місцевих 
бюджетів» зі змінами; 
- Закон України «Про оплату 
праці» зі змінами від 
24.03.1995  
№ 108/95-ВР; 
- Закон України «Про збір та 
облік єдиного внеску на 
загальнообов”язкове державне 
соціальне страхування» зі 
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 

   Формування розподілів виділених бюджетних 
асигнувань з особових рахунків  на реєстраційні 
рахунки  підвідомчих установ при надходженні 
фінансування в розрізі економічної класифікації 
видатків 

Щоденно Орлова В.М. 
Сиволапова О.А. 
 

Здійснення контролю за своєчасним, правильним і 
законним оформленням первинних документів, 
усіх господарських операцій 

Щоденно Сиволапова О.А. 

Опрацювання банківських виписок по рахунках 
Департаменту про здійснення фінансових операцій 
у 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 реєстраційних (особових) рахунків в 
органах Державного казначейства України, 
відображення кориспонденції рахунків 
бухгалтерського обліку за розрахунками із 
зобов'язань, пов'язаних безпосередньо з діяльністю 
установи; 

- відображення операцій в «Накопичувальній 
відомості руху грошових коштів загального фонду 
в органах Державного казначейства України 
(установах банків)» (форма № 381 (бюджет))  
Меморіальний ордер № 2 в розрізі кодів 
функціональної класифікації видатків, 
реєстраційних та особових рахунків; 

- відображення операцій в «Накопичувальній 
відомості руху грошових коштів спеціального 
фонду в органах Державного казначейства України 
(установах банків)» (форма № 381 (бюджет))  
Меморіальний ордер № 3 в розрізі кодів 
функціональної класифікації видатків, 
реєстраційних та особових рахунків 

Щоденно Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Формування загальної суми оборотів та у розрізі 
рахунків бухгалтерського обліку за меморіальними 

Щомісяця Сиволапова О.А. 
 



ордерами для занесення  їх до книги "Журнал-
головна" 

№2755-VI; 
- Закон України «Про 
індексацію грошових доходів 
населення» зі змінами від 
03.07.1991 №1282-ХІІ; 
- Закон України «Про 
Державну службу» зі змінами 
від 16.12.1993 №3723-ХІІ; 
- 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 
упорядкування 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”язковим 
державним соціальним 
страхуванням» зі змінами  від 
26.09.2001 № 1266; 
- Постанова КМУ «Про 
Порядок виплати компенсації 
підприємствам, установам у 
межах середнього заробітку 

Забезпечення відображення касових операцій в 
«Картці аналітичного обліку касових видатків» в 
розрізі кодів функціональної класифікації видатків 

Щоденно Сиволапова О.А. 

Забезпечення відображення фактичних операцій в 
«Картці аналітичного обліку фактичних видатків» 
в розрізі кодів функціональної класифікації 
видатків 

Щомісяця Сиволапова О.А. 

Забезпечення формування Звіту про надходження 
та використання коштів загального фонду (форма 
№ 2м, № 2д) в розрізі кодів функціональної та 
економічної класифікації видатків місцевого та 
державного бюджетів 

Щомісячно Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 
Ярмолюк О.В. 

Здійснення реєстрації всіх меморіальних ордерів 
установи за рахунками та субрахунками 
бухгалтерського обліку та формування залишків в 
книзі "Журнал-головна" 

Щомісячно Сиволапова О.А. 

Здійснення обліку та своєчасного 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 у: 
- «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))  
Меморіальний ордер № 10; 
- «Накопичувальній відомості витрачання 
матеріалів» (форма № 396 (бюджет))  
Меморіальний ордер № 13; 
- «Накопичувальній відомості позабалансового 
обліку» (форма № 396 (бюджет)  Меморіальний 

Щоденно Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 
Курбат Н.П. 



ордер № 16 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 та 
склад витрат на відрядження 
державних службовців, а 
також інших осіб, що 
направляються у відрядження 
підприємствами, установами 
та організаціями, які повністю 
або частково утримуються 
(фінансуються) за рахунок 
бюджетних коштів; 
- Наказ МФУ від 28.09.2015 
№841 «Про затвердження 
форми Звіту про використання 
коштів, виданих на 
відрядження або під звіт, та 
Порядку його складання»; 
- Закон України від 22.05.2003 
№852 «Про електронний 
цифровий підпис»; 
- Закон України від 01.06.2010 
№2297-VI «Про захист 
персональних даних»; 

Формування загальної суми оборотів та у розрізі 
рахунків бухгалтерського обліку за меморіальними 
ордерами для занесення  їх до книги "Журнал-
головна" 

Щомісячно Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Формування обігових відомостей щодо руху 
основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів, нематеріальних активів, товаро-
матеріальних цінностей, бланків суворої звітності 
та активів на відповідальному зберіганні та 
забезпечення формування залишків по рахунках 

Щомісячно Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Забезпечення відкриття інвентарних карток форми: 
- № ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних 
засобів в бюджетних установах" на кожний новий 
об’єкт, що надійшов до установи; 
- № ОЗ-9 (бюджет) "Інвентарна картка групового 
обліку основних засобів в бюджетних установах" 
на кожну нову групу інших необоротних 
матеріальних активів, що надійшли до установи  

Протягом 
року по мірі 
необхідності 

Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Здійснення реєстрації всіх інвентарних карток у 
журналі  форми № ОЗ-10 (бюджет) «Опис 
інвентарних карток з обліку основних засобів» 
 

Протягом 
року по мірі 
необхідності 

Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Здійснення нарахування амортизації (зносу) на 
основні засоби у відповідності до строку їх 
корисного використання (експлуатації) та 
формування «Відомості нарахування зносу на 
основні засоби» (форма № ОЗ-12)  

За рік Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Здійснення нарахування амортизації (зносу) на 
інші необоротні матеріальні активи у розмірі 50 % 
їх вартості при в введенні їх у експлуатацію та 
другу частину - 50% їх вартості при списанні  

Протягом 
року по мірі 
необхідності 

Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Забезпечення проведення інвентаризації активів та 
зобов’язань та формування відображення 
бюджетними установами результатів 
інвентаризації за типовими формами: 
 

За рік Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 



Забезпечення приведення у відповідність за  
результатами  інвентаризації даних 
бухгалтерського обліку до фактичної наявністї 
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 
зношенні основні засоби 

- Наказ МФУ від 02.02.2012 
№309 «Про затвердження 
Порядку реєстрації та обліку 
бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних 
коштів та одержувачів 
бюджетних коштів в органах 
Державної казначейської 
служби України»; 
Наказ МФУ від 22.06.2012 
№758 «Про затвердження 
Порядку відкриття та закриття 
рахунків у національній 
валюті в органах Державної 
казначейської служби 
України» 

Протягом 
року по мірі 
необхідності 

Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Забезпечення видачі довіреностей та реєстрації їх у 
«Журналі реєстрації довіреностей» 

Протягом 
року по мірі 
необхідності 

Калінчук Н.В. 
Забродська І.М. 

Забезпечення дотримання усіх вимог списання 
основних засобів з відображенням в обліку 
матеріалів, отриманих в результаті їх списання  

Протягом 
року по мірі 
необхідності 

Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

3 Забезпечення 
складання 
бюджетної 
фінансової звітності 
Департаменту освіти 
і науки, молоді та 
спорту до Головного 
управління 
державної 
казначейської 
служби України у м. 
Києві, Департаменту 
фінансів Київської 
міської державної 
адміністрації та 
Департаменту 
комунальної 
власності м. Києва 

Баланс (форма № 1) - Додаток 1 
  

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

Щоквартально, 
за рік 

Кучеренко І.О. 
Курбат Н.П. 

Пояснювальна записка – Додаток 14 
 

Щоквартально, 
за рік 

Кучеренко І.О. 
Курбат Н.П. 

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 
№ 9м) – Додаток 2 

За рік Кучеренко І.О. 
Курбат Н.П. 

Звіт про рух грошових коштів – Додаток 3 За рік Кучеренко І.О. 
Курбат Н.П. 

Довідка про підтвердження залишків коштів 
загального та спеціального фондів державного або 
місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних 
реєстраційних) рахунках Департаменту. 
Додаток 20 

Щоквартально, 
за рік 

Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Довідка про підтвердження залишків коштів на 
інших рахунках клієнтів Державної казначейської 
служби України – Додаток 21 

Щоквартально, 
за рік 

Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Реєстр залишків коштів загального та спеціального 
фондів державного (місцевого) бюджету на 
реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших 
рахунках, відкритих в органах Державної 
казначейської служби України, та поточних 
рахунках, відкритих в установах банків – Додаток 

Щоквартально, 
за рік 

Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 



22 змінами; 
- Розпорядження Київської 
міської державної 
адміністрації від 19.02.2003 № 
237 „Про деякі питання 
діяльності підприємств, 
установ та організацій, що 
належать до комунальної 
власності територіальної 
громади міста Києва” (із 
змінами та доповненнями); 
- Наказу Департаменту 
комунальної власності м. 
Києва виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) від 05.04.2013 
№ 144 „Про порядок подання 
фінансової звітності 
підприємствами, 
організаціями, установами, що 
належать до комунальної 
власності м. Києва”; 
 

Довідка про направлення асигнувань 
розпорядникам бюджетних коштів, які належать до 
сфери управління інших головних розпорядників 
бюджетних коштів – Додаток 31 

Щоквартально, 
за рік 

Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Звіт про надходження та використання коштів 
загального фонду (форма № 2м, № 2д) – Додаток 4 

Щомісяця, 
щоквартально, 
за рік 

Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Звіт про надходження та використання коштів, 
отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) – 
Додаток 5 

Щомісяця, 
щоквартально, 
за рік 

Орлова В.М. 
Калінчук Н.В. 
 

Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих за іншими джерелами власних 
надходжень (форма № 4-2м) – Додаток 6 

Щомісяця, 
щоквартально, 
за рік 

Орлова В.М. 
Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 
Ярмолюк О.В. 

Звіт про надходження та використання інших 
надходжень спеціального фонду  
(форма № 4-3м) – Додаток 7 
 

Щомісяця, 
щоквартально, 
за рік 

Орлова В.М. 
Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 
Ярмолюк О.В. 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 
загальним фондом (форма № 7м)  – Додаток 10 

Щомісяця, 
щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Калінчук Н.В. 
Іванова Л.І. 
Курбат Н.П. 
Ярмолюк О.В. 
Забродська І.М. 
Сороколіт К.О. 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 
спеціальним фондом  
(форма № 7м) – Додаток 10, із додатками 
детального пояснення дебіторської та 
кредиторської заборгованості - причин 
виникнення, призначення платежу,  назви 
організації, з якою не закінчено розрахунки 

Щомісяця, 
щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Калінчук Н.В. 
Іванова Л.І. 
Курбат Н.П. 
Ярмолюк О.В. 
 

Звіт про рух необоротних активів  
(форма № 5) – Додаток 15  

За рік Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування 
(форма № 6) – Додаток 16 

За рік Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 



Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і 
матеріальних цінностей  
(форма № 15) – Додаток 17  

За рік Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 
 

Довідка про матеріальні цінності, які передані на 
відповідальне зберігання. Додаток 19 

Щоквартально, 
за рік 

Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Довідка про дебіторську та кредиторську 
заборгованість за операціями, які не 
відображаються у формі № 7м «Звіт про 
заборгованість за бюджетними коштами». Додаток 
18 

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

Довідка про причини виникнення простроченої 
дебіторської заборгованості загального фонду та 
вжиті заходи щодо її стягнення – Додаток 28 

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

Довідка про причини виникнення простроченої 
кредиторської заборгованості загального фонду – 
Додаток 29 

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

Довідка про спрямування власних надходжень, які 
перевищують відповідні витрати, затверджені 
законом про Державний бюджет України (рішення 
про місцевий бюджет) – Додаток 30  

Щоквартально, 
за рік 

Калінчук Н.В. 
 

Довідка про дебіторську заборгованість за 
видатками по загальному фонду – Додаток 33 

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

Довідка про дебіторську заборгованість за 
видатками по спеціальному фонду– Додаток 33 

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

4 Додаткова звітність 
по Департаменту 
освіти і науки, 
молоді та спорту 

Складання звіту до Департаменту комунальної 
власності м. Києва щодо обліку необоротних 
активів «Інформація про наявність і рух основних 
засобів» (форма 5-ІІ) та додатку про детальне 
пояснення руху необоротних активів за звітний 
період    

- Розпорядження Київської 
міської державної 
адміністрації від 19.02.2003 № 
237 „Про деякі питання 
діяльності підприємств, 
установ та організацій, що 
належать до комунальної 
власності територіальної 
громади міста Києва” (із 
змінами та доповненнями); 
- Наказ Департаменту 
комунальної власності м. 
Києва виконавчого органу 
Київської міської ради 

За півріччя, 
за рік 

Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

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 

Щоквартально, 
за рік 

Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 



період (форма 1); 
- Довідка щодо орендарів майна комунальної 
власності територіальної громади м. Києва за 
звітний період (форма 2) 

(Київської міської державної 
адміністрації) від 05.04.2013 
№ 144 „Про порядок подання 
фінансової звітності 
підприємствами, 
організаціями, установами, що 
належать до комунальної 
власності м. Києва”; 
- Рішення Київської міської 
ради від 01.10.2007 № 
398/3232 „Про затвердження 
Порядку розподілу прибутку 
підприємствами, установами 
та організаціями, що належать 
до комунальної власності 
територіальної громади міста 
Києва, та державними 
підприємствами, що 
перебувають у сфері 
управління виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)” (із змінами та 
доповненнями); 
- Рішення Київської міської 
ради від 19.07.2005 № 
816/3391 „Про затвердження 
Порядку списання основних 
засобів з балансів 
підприємств, установ та 
організацій комунальної 
власності територіальної 
громади міста Києва” (із 
змінами та доповненнями) 

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 Калінчук Н.В. 
Сороколіт К.О. 

Складання до Головного управління статистики у 
м. Києві звіту «Державне статистичне 
спостереження»: 
«Капітальні інвестиції» (форма № 2 – інвестиції 

- Закон України «Про 
державну статистику»; 
- Наказ Держстату України від 
05.08.2014 № 225 «Про 

Щоквартально, 
за рік 

Калінчук Н.В. 



(квартальна, річна)) затвердження форм 
державних статистичних 
спостережень зі статистики 
капітальних інвестицій, 
будівництва та інвестиційних 
проектів» 

Складання до Головного управління статистики у 
м. Києві форми державного статистичного 
спостереження №1-ПВ  
( місячна, квартальна) «Звіт з праці» 

Наказ Держстату України від 
07.08.2013 № 239 та  від 
05.08.2014 № 224  

Щомісячно, 
щокварталу 

Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Складання до Департаменту фінансів «Звіту про 
виконання  плану по штатах і контингентах органів 
державного управління, судів і прокуратури» 
(форма №3-1) 

 Щоквартально Іванова Л.І. 

Складання до фіскальних органів «Звіту про суми 
нарахованої з/п застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов”язкове державне соц. страхування» 
(форма  №Д 4) 

Наказ МФУ від 14.04.15 № 
435 «Про затвердження 
Порядку формування та 
подання страхувальниками 
звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» 

Щомісячно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

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 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» 

Щоквартально Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Складання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП  Щоквартально Іванова Л.І. 



Сороколіт К.О. 

Складання звіту про фактичні витрати на виплату 
компенсації середнього заробітку працівникам, 
призваним на строкову військову службу, 
військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період 

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

Щомісячно Іванова Л.І. 

Складання заяви-розрахунку в ФСС з ТВП Постанова КМУ «Про 
Порядок виплати компенсації 
підприємствам, установам у 
межах середнього заробітку 
працівників, призваних на 
військову службу за призовом 
під час мобілізації» зі змінами  
від 04.03.15 №105; 

Щомісячно Іванова Л.І. 
Сороколіт К.О. 

Складання   "Звіту про зайнятість і 
працевлаштування  інвалідів" (форма N 10-ПІ 
(річна) 

Постанова правління ФСС з 
ТВП  від 22.12.2010 № 26 
«Про затвердження Порядку 
фінансування страхувальників 
для надання застрахованим 
особам матеріального 
забезпечення за рахунок 
коштів Фонду соціального 
страхування  
з тимчасової втрати 
працездатності» 

За рік Іванова Л.І 

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» 

  

- обсяги бюджетних призначень та/або 
бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний 

Наказ МПСПУ від 10.02.07 
№42 «Про затвердження 

Щоквартально, 
за рік 

Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 



період - всього та в розрізі бюджетних програм; 
- обсяги проведених видатків бюджету та 

наданих кредитів з бюджету за звітний період - 
всього та в розрізі бюджетних програм 
за загальним фондом:  
Звіт про надходження та використання коштів 
загального фонду (форма № 2м, № 2д)  

форми звітності N 10-ПІ 
(річна)  "Звіт про зайнятість 
працевлаштування  інвалідів" 

за спеціальним фондом:  
Звіт про надходження та використання коштів, 
отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м); 
Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих за іншими джерелами власних 
надходжень (форма № 4-2м) 

За рік Орлова В.М. 
Курбат Н.П. 
 

Звіт про надходження та використання інших 
надходжень спеціального фонду  
(форма № 4-3м) 

Щоквартально, 
за рік 

Орлова В.М. 
Курбат Н.П. 

- інформація про укладені за звітний період 
договори (предмет договору, виконавець 
(найменування, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна 
за одиницю (за наявності), кількість закупленого 
товару, робіт та/або послуг, проведена процедура 
закупівлі або обґрунтування її відсутності з 
посиланням на закон, обсяг платежів за договором 
у звітному періоді, строк дії договору) та  
- інформація про стан виконання договорів, 
укладених у попередні звітні періоди, з усіма 
додатками, які є їх невід’ємною частиною, ін.  

Щоквартально, 
за рік 

Калінчук Н.В. 
Забродська І.М. 

- 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 

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Ярмолюк  О.В. 

5 Забезпечення 
складання зведеної 
фінансової та 
бюджетної звітності 
по Департаменту 

Баланс (форма № 1) - Додаток 1  
  

Відповідно до: 
- статті 58, пункту 14, розділу 
VІ «Прикінцеві та перехідні 
положення Бюджетного 
кодексу України»;  

Щоквартально, 
за рік 

Кучеренко І.О. 
Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Пояснювальна записка – Додаток 14 
(детальне пояснення до звітності)  

Щоквартально, 
за рік 

Кучеренко І.О. 
Сиволапова О.А. 



освіти і науки, 
молоді та спорту та 
підпорядкованих 
закладах освіти 
комунальної 
власності 
територіальної 
громади м. Києва та 
професійно-
технічних 
навчальних закладах 
м. Києва відповідно 
до мережі (Додаток 
1) до Головного 
управління 
державної 
казначейської 
служби України у м. 
Києві, Міністерства 
освіти і науки 
України та 
Департаменту 
фінансів Київської 
міської державної 
адміністрації 

- частини другої статті 6 
Закону України «Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в 
Україні»;  
- Порядку подання фінансової 
звітності, затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
28.02.2000 № 419; 
- Порядку складання 
фінансової та бюджетної 
звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних 
коштів, затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України 
від 24.01.2012 № 44 із змінами 
 

Курбат Н.П. 

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 
№ 9м) – Додаток 2  
 

За рік Кучеренко І.О. 
Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Звіт про рух грошових коштів – Додаток 3 
 

За рік Кучеренко І.О. 
Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Звіт про надходження та використання коштів 
загального фонду (форма № 2м, № 2д) – Додаток 4 
зведені 

Щоквартально, 
за рік 

Сиволапова О.А. 
Курбат Н.П. 

Баланс (форма № 1) - Додаток 1  Щоквартально, 
за рік 

Орлова В.М. 
Курбат Н.П. 

Пояснювальна записка – Додаток 14 
(детальне пояснення до звітності)  

Щоквартально, 
за рік 

Орлова В.М. 
Курбат Н.П. 

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 
№ 9м) – Додаток 2  

Щоквартально, 
за рік 

Орлова В.М. 
Курбат Н.П. 

Звіт про рух грошових коштів – Додаток 3 Щомісяця, 
Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 
Забродська І.М. 

Звіт про надходження та використання коштів 
загального фонду (форма № 2м, № 2д) – Додаток 4 
 

Щомісяця, 
щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 
Забродська І.М. 

Звіт про рух необоротних активів  
(форма № 5) – Додаток 15  

За рік Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування 
(форма № 6) – Додаток 16 

За рік Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і 
матеріальних цінностей  
(форма № 15) – Додаток 17  

За рік Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 
 

Довідка про дебіторську та кредиторську 
заборгованість за операціями, які не 
відображаються у формі № 7м «Звіт про 
заборгованість за бюджетними коштами»  
- Додаток 18  

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

Реєстр залишків коштів загального та спеціального 
фондів державного (місцевого) бюджету на 
реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та 

Щоквартально, 
за рік 

Орлова В.М. 
Курбат Н.П. 



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  

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П 
 

Довідка про причини виникнення простроченої 
кредиторської заборгованості загального фонду – 
Додаток 29  

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

Довідка про спрямування власних надходжень, які 
перевищують відповідні витрати, затверджені 
законом про Державний бюджет України (рішення 
про місцевий бюджет) – Додаток 30  

Щоквартально, 
за рік 

Калінчук Н.В. 
Курбат Н.П. 
 

Довідка про дебіторську заборгованість за 
видатками – Додаток 33  

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

Довідка про дебіторську заборгованість за 
видатками – Додаток 33  

Щоквартально, 
за рік 

Лойок О.В. 
Курбат Н.П. 

Сектор тендерних процедур 

1 Забезпечення 
підручниками та 
навчально-
методичними 
комплексами 

Організувати доставку 
підручників у навчальні 
заклади комунальної 
форми власності 

Тендерні процедури будуть 
проведені в межах 
затвердження бюджету по 
галузі «Освіта» на 2017 рік 

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

 Сорокун Р. В. 

2 Забезпечення 
високоякісної 
загальноосвітньої 
профільної та 
професійної 
підготовки учнів 

Вирішити питання щодо 
забезпечення 
електронною книгою  
учнів 5-х класів 

Тендерні процедури будуть 
проведені в межах 
затвердження бюджету по 
галузі «Освіта» на 2017 рік 

 Сорокун Р. В. 

Управління економіки та фінансів 

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



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» 

Щоквартально Борисенко Л.М. 
Травянова О.А. 
Перевозник А.В. 
Колесникова С.Ю. 

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» 

Щоквартально Борисенко Л.М. 
Травянова О.А. 
Кононенко Н.С. 

Фінансово-економічне забезпечення 

1 Складання 
фінансово-
економічної 
документації на 
2017рік 

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 

Кухтюк Л.М. 
Даниліна Т.В. 
Давіденко Т.П. 

Складання бюджету у розрізі кодів функціональної та 
економічної класифікації видатків на 2017 рік закладів 
міського підпорядкування 

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

Січень Борисенко Л.М. 
Перевозник А.В. 
Кухтюк Л.М. 
Корольова О.І. 
Давіденко Т.П. 

Формування та складання помісячного розпису видатків  на 
рік по закладах міського підпорядкування та в розрізі 
функціональної та економічної класифікації видатків на 
2017 рік 

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

Січень Борисенко Л.М. 
Перевозник А.В. 
Корольова О.І. 
Дзема М.О. 
Кухтюк Л.М. 

Аналіз, складання розрахунків та обґрунтувань до 
кошторисів доходів і видатків закладів міського 

Бюджетний кодекс 
України від 

Квітень - 
Травень 

Борисенко Л.М. 
Івасишина К.П. 



підпорядкування на 2017 рік  21.06.2001 р, Закон 
України про 
Державний бюджет на 
відповідний рік 

 Кононенко Н.С. 
Кухтюк Л.М. 
Корольова О.І. 
Мотицька Я.В. 
Перевозник А.В. 

Складання розподілу показників зведених кошторисів 
доходів та видатків на 2017 рік 

Наказ МФУ від 
28.1.2002 №57  

Січень-квітень Гальчинська О.О. 
Кухтюк Л.М. 
Даниліна Т.В. 

Складання зведених та індивідуальних кошторисів доходів 
та видатків,  загального та спеціального фондів міського 
бюджету. 

Наказ МФУ від 
28.1.2002 №57  

Січень-квітень Гальчинська О.О. 
Кухтюк Л.М. 
Даниліна Т.В. 
Гаврищук О.В. 
Шевчук В.А. 

Складання мережі Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту по розпорядникам бюджетних коштів  

Наказ МФУ від 
28.1.2002 №57  

Січень Гальчинська О.О. 
Кухтюк Л.М. 

Складання тарифікаційного списку працівників апарату 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту на 2017 рік 

Наказ МФУ від 
28.1.2002 №57  

Січень Борисенко Л.М. 
Мотицька Я.В. 
 

Складання штатного розпису працівників Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту на 2017 рік 

Наказ МФУ від 
28.1.2002 №57  

Січень, 
відповідно до 
змін у 
законодавстві 

Борисенко Л.М. 
Мотицька Я.В. 
 

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 
 

Кухтюк Л.М. 
Даниліна Т.В. 
Давіденко Т.П. 
Шевчук В.А. 
Мотицька Я.В. 

Формування помісячного розпису видатків  на 2017 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 Гальчинська О.О. 
Кухтюк Л.М. 
 

Формування у програмі 1-С «Бюджет міста» зведеного та 
індивідуального кошторису, планів асигнувань доходів та 
видатків загального та спеціального фондів міського 
бюджету. 

  Січень - лютий Гальчинська О.О. 
Кухтюк Л.М. 
Шевчук В.А. 



Розробка, складання та затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2017 рік наказів (програма 1-С) 

Наказ Міністерства 
Фінансів України 
26.08.2014  № 836 
«Про деякі питання 
запровадження 
програмно-цільового 
методу складання та 
виконання місцевих 
бюджетів» 

Січень - лютий Кононенко Н.С. 
Даниліна Т.В. 
 

Планова структура заробітної плати на 2017 рік в розрізі 
категорій та видів виплат. Внесення у програму 1С – 
Бюджет міста 

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

Лютий Борисенко Л.М. 
Дзема М.О. 
Корольова О.І. 
Гаврищук О.В. 

4 Складання звітності, 
контроль виконання 
бюджету 

Підготовка та подання до Департаменту економіки та 
інвестицій зведеного річного звіту за 2016 рік про 
виконання міської комплексної цільової програми  «Освіта 
Києва. 2016-2018 роки» в частині фінансування 

Рішення Київської 
міської ради від 
29.10.2009   № 
520/2589 

Січень  Борисенко Л.М. 
Трав′янова О.А. 

Звіт про виконання Міської комплексної  цільової 
програми «Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки»  

Рішення Київради від 
28.07.2016№ 870/870 

Щоквартально Корольова О.І. 
Даниліна Т.В. 
 

Звіт про виконання Міської цільової програми 
оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 
2018 року 

Рішення Київської 
міської ради від 
03.07.14 № 21/21 
 

Щоквартально Корольова О.І. 
Даниліна Т.В. 
 

Виконання Територіальної угоди між виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською міською державною 
адміністрацією), Об’єднанням організацій роботодавців м. 
Києва «Федерація роботодавців м. Києва» та Об’єднанням 
профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська 
міська рада профспілок» на 2016-2017 роки» 

 До 18.01.2016 Борисенко Л.М. 
 

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2016 
рік (1-С«Бюджет міста») 

Порядок 
казначейського 
обслуговування 
місцевих бюджетів 

Січень Кононенко Н.С.  
Трав′янова О.А. 
Даниліна Т.В. 
Шевчук В.А. 

Формування та подання до Департаменту економіки та 
інвестицій щомісячного звіту про виконання «Програми 
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 
рік» в частині капітального ремонту 

Рішення Київської 
міської ради  

Щомісячно Кононенко Н.С. 



Підготовка та надання інформації щодо виконання 
Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в 
частині капітальних вкладень 

Доручення 
Департаменту 
фінансів та 
Департаменту 
економіки 

Щомісячно Шевчук В.А. 

Формування щодекадного звіту про підготовку закладів 
освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-
зимовий період на 2018 рік в по галузі Освіта 

 Квітень- 
грудень 

Кононенко Н. 

Підготовка інформацій щодо чисельності працівників 
підпорядкованих закладів та установ освіти  

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

 До 26.01.2017 Гальчинська О.О. 
Даниліна Т.В. 

Підготовка інформації щодо видатків по бюджетних 
програмах  

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

До 26.01, 
щоквартально 

Гальчинська О.О. 
 

Інформація про видатки на реалізацію ст.57 Закону 
України «Про освіту», 

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

До 26.01, 
щоквартально 

Гальчинська О.О. 
 

Аналіз харчування по установах, підпорядкованих закладів 
освіти м. Києва 

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

До 26.01, 
щоквартально 

Гальчинська О.О. 
 

Інформація про виконання бюджету м. Києва по галузі 
«Освіта» за 2016 рік 

 Січень, 
щоквартально 

Мотицька Я.В. 

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 

щоквартально Мотицька Я.В. 
Шевчук В.А. 

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм (1-
С«Бюджет міста») 

Порядок 
казначейського 
обслуговування 
місцевих бюджетів 

Щорічно, 
щоквартально 

Кононенко Н.С. 
Даниліна Т.В. 
Шевчук В.А. 

Розрахунок показників до паспортів бюджетних програм  щоквартально Кононенко Н.С. 
Даниліна Т.В. 
Шевчук В.А. 

Звіт щодо стану розрахунків за спожиті енергоносії  Лист Департаменту 
фінансів від 
06.02.2013 №054-3-3-
04/541 

Щомісячно  Івасишина К.П. 
Даниліна Т.В. 



Контроль про фінансування соціальних виплат Доручення 
Департаменту 
фінансів КМДА від 
18.11.2013 р. №054-4-
2-04/6067 

Щотижня 
(вівторок та 
четвер) 

Перевозник А.В. 
 
 

Подекадний контроль про стан фінансування заробітної 
плати   

Доручення 
Департаменту 
фінансів КМДА від 
18.11.2013 р. №054-4-
2-04/6067 

Щомісячно 
 

Перевозник А.В. 
 

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 

щоквартально Перевозник А.В. 
 

Звіт про виконання Плану заходів з енергозбереження 
(забезпечення економії бюджетних коштів в розмірі не 
менше 1 %) 

Рішення Київської 
міської ради від 
27.10.2011 №387/6603 
"Про затвердження 
"Регіональної 
програми підвищення 
енергоефективності на 
2011-2015 роки" 

Щомісячно до 
1го числа 
місяця, 
наступного за 
звітним 

Івасишина К.П. 
Даниліна Т.В. 
 

Звіт про дотримання лімітів споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджетної установи в 
межах, затверджених у розрізі галузей обґрунтованих 
лімітів споживання 

Розпорядження 
ВОКМР від  
25.02.2015 №166  

Щомісячний 
контроль 

Івасишина К.П. 
Даниліна Т.В. 
 

Контроль за укладенням договорів за кожним видом 
енергоносіїв, що споживаються, в межах встановлених 
відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 
обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням 
необхідності дотримання жорсткої економії коштів 

Наказ про ліміти 
споживання 
енергоносіїв  

Щомісячний 
контроль 

Дзема М.О. 
Івасишина К.П. 
Даниліна Т.В. 
 

Узагальнення щоквартальних  та щорічних звітів Розпорядження 
від 02.07.2015 р. N 643
«Про робочі групи з 
реалізації 
стратегічних 
ініціатив, визначених 

Щоквартально, 
щорічно 

Івасишина К.П. 
 



Стратегією розвитку 
міста Києва до 2025 
року» 

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

Наказ Департаменту 
житлово-комунальної 
інфраструктури від 
27.03.2015 №17-ОД. 

Щомісячно до 
15 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним 

Дзема М.О. 
Івасишина К.П. 
 

Звіт щодо стану розрахунків за спожиті енергоносії Лист Департаменту 
фінансів від 
30.01.2013 №054-3-3-
04/400 

Щомісячно до 
25 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним 

Івасишина К.П. 
Кухтюк Л.М. 
Безіна О.В. 
Даниліна Т.В. 
 

Підготовка інформацій щодо чисельності працівників 
підпорядкованих закладів та установ освіти  

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

Щоквартально 
(до 26 числа) 

ГальчинськаО.О. 

Підготовка інформації щодо видатків по бюджетних 
програмах  

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

Щоквартально 
(до 26 числа) 

Гальчинська О.О. 
 

Інформація про видатки на реалізацію ст.57 Закону 
України «Про освіту», 

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

Щоквартально 
(до 26 числа) 

Гальчинська О.О. 
 

Аналіз харчування по установах підпорядкованих закладів 
освіти м. Києва 

Доручення 
Департаменту 
фінансів 

Щоквартально 
(до 26 числа) 

Гальчинська О.О. 
 

Інформація по оздоровленню за формою «Дані щодо 
обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та 
відпочинок дітей» 

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

Щомісяця Корольова О.І. 
Даниліна Т.В. 
 

Підготовка інформації щодо фінансування видатків по 
оздоровленню в розрізі оздоровчих закладів. 

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

Щомісячно Корольова О.І. 
Даниліна Т.В. 
 



Аналіз звітів по виконанню та ефективному витрачанню 
бюджетних коштів районними управліннями освіти та 
закладами міського підпорядкування (Програмний модуль 
1-С) 

 Щомісячно Мотицька Я.В. 
 
 
 

Контроль про стан фінансування загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів 

Доручення 
Департаменту 
фінансів КМДА від 
19.06.2015 р. №054-4-
1-07/1998 

Щомісячно 
( до 2 числа) 

Мотицька Я.В. 
 
 
 

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 

Щомісячно Мотицька Я.В. 
 

5 Складання 
статистичної 
звітності 

Складання звіту: Ф.2-ТР (автотранспорт) Згідно плану 
статистичних робіт   

До 19.01 Кухтюк Л.М. 

Звіт про прийом учнів до ПТНЗ м. Києва  (Ф. 6-В-профтех.) Листи МОНУ З червня по 
жовтень 

Кухтюк Л.М. 

Звіт про підготовку ПТНЗ  м. Києва до нового навчального 
року (Ф. 7-В-профтех.) 

Листи МОНУ З липня по 
жовтень 

Кухтюк Л.М. 

Складання звітів 
-Ф.3 профтех;  
-Ф.8-В-профтех. 
 

Наказ Держкомстату 
України і МОНУ від 
03.08.00 № 259/364 та 
від 23.07.99№ 264 

До 11.01 Кухтюк Л.М. 

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах  (Ф. 3-2 
профтех.) 

Наказ Мінфіну 
України 1998 р. 

До 23.01 Безіна О.В. 
 

Аналітичний супровід статистичної звітності відповідно до 
плану статистичних робіт 

Відповідно до плану 
статистичних робіт 
МОНУ 

Протягом року Прохоренко С.В. 

6 Організаційне 
забезпечення 
фінансово-
економічної 
діяльності 

Підготовка розпорядчих документів (проектів рішень, 
розпоряджень, наказів, тощо) 

 Протягом року Борисенко Л.М. 
Корольова О.І. 
Колесникова С.Ю. 
Прохоренко С.В. 
Кононенко Н.С. 

 Здійснення поточної роботи по виконанню 
 бюджету апарату ДОМНС. 

 Постійно Борисенко Л.М. 
Гаврищук О.В. 

Проведення нарад з фінансово-економічними службами 
районних управлінь освіти і підпорядкованих установ та 

 Протягом року Борисенко Л.М. 
Корольова О.І. 



закладів освіти Дзема М.О. 
Колесникова С.Ю. 
Прохоренко С.В. 

Формування та надання замовлень на фінансування до 
Департаменту фінансів 

План асигнувань на 
2016 рік 

Протягом року Гальчинська О.О. 

Здійснення фінансування видатків згідно кошторисних 
призначень  

Бюджетний кодекс 
України 

Протягом року Гальчинська О.О. 
 

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 Гальчинська О.О. 
Безіна О.В. 
 

Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів з питань 
організації харчування в частині фінансово-економічних 
питань по галузі «Освіта» (розрахунки, моніторинг, аналіз, 
обґрунтування, інформація до нарад, тощо) 

 Постійно Колесникова С.Ю. 
 

Розрахувати вартість натурального продуктового набору в 
день за нормами харчування у дошкільних, 
загальноосвітніх, інтернатних навчальних закладах згідно 
наданих Головним управлінням статистики у м. Києві цін 

 щоквартально 
за 
необхідністю 

Колесникова С.Ю. 
 

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 вищих навчальних закладів за їх запитом. 

 На 1 січня, на 1 
вересня 

Колесникова С.Ю. 
 

Контроль стану фінансування для забезпечення 
харчуванням в навчальних закладах міста та підготовка 
аналітичних матеріалів 

 На 1, 10, 20 
число місяця 

Колесникова С.Ю. 
 

Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів з питань 
заробітної плати та штатних нормативів по галузі «Освіта» 
(розрахунки, моніторинг, аналіз, обґрунтування, 
інформація до нарад, тощо) 

 Постійно Колесникова С.Ю. 
 

Організація та проведення балансових комісій на 
підприємствах, організаціях та установах, що належать до 
сфери управління Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту 

 Березень, 
липень 
 

Борисенко Л.М. 
Перевозник А.В. 
Корольова О.І. 
Давіденко Т.П. 
Дзема М.О. 
Кухтюк Л.М. 

Організація та проведення тендерних процедур згідно 
плану закупівель на 2017 рік 

Закону України "Про 
здійснення державних 

Протягом року Сорокун Р.В. 



закупівель"  

Планування здійснення процедур закупівель відповідно до 
затвердженого кошторису, фінансового плану 

Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель"  
Наказ Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту  
03.03.15. № 58 
 

Січень Сорокун Р.В. 
Корольова О.І  
Давіденко Т. П 
 

Складання та затвердження річного плану державних 
закупівель 

Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" 
Наказ Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту  
03.03.15. № 58 

Січень - лютий 
 

Давіденко Т. П 

Проведення процедур закупівель та попередньої 
кваліфікації учасників 

Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" 
Наказ Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту  
03.03.15. № 58 

Постійно Сорокун Р.В. 
Давіденко Т. П 

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

Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" 
Наказ Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту  
03.03.15. № 58 

Постійно Давіденко Т. П 

Робота з електронним майданчиком центру тендерних 
закупівель 

Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" 
Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" 

Постійно Давіденко Т. П 



Складання та формування звіту про здійснені закупівлі Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" 
Наказ Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту  
03.03.15. № 58 

Щомісячно 
до 1 числа 

Давіденко Т. П 

7 Формування 
бюджету на 2017 рік 

Проведення розрахунків та обґрунтувань до проекту 
бюджету на 2017 по Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту та підпорядкованих установах та закладах  

Бюджетний кодекс 
України від 
21.06.2001  

Липень-
грудень 

Борисенко Л.М. 
Дзема М.О. 
Колесникова С.Ю. 
Прохоренко С.В. 
Гальчинська О.О. 
Перевозник А.В. 
Трав’янова О.А. 
Кононенко Н.С. 
Корольова О.І. 
Даниліна Т.В. 

Розробка бюджетних запитів на 2017 рік  по бюджетним 
програмам  за програмно-цільовим методом (в 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 

Борисенко Л.М. 
Дзема М.О. 
Колесникова С.Ю. 
Прохоренко С.В. 
Перевозник А.В. 
Трав’янова О.А. 
Кононенко Н.С. 
Корольова О.І. 
Даниліна Т.В. 

Проведення розрахунків, підготовка аналітичних 
матеріалів до проекту бюджету на 2018 рік 

 Липень-
грудень 

Борисенко Л.М. 
Корольова О.І. 
Дзема М.О. 
Колесникова С.Ю. 
Прохоренко С.В. 
Трав’янова О.А. 
Кононенко Н.С. 

Формування пропозицій на підготовку закладів освіти до 
нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий 
період по галузі «Освіта» на 2018 рік 

 Квітень- 
грудень 

Кононенко Н.С. 

Підготовка та подання до Департаменту економіки та 
інвестицій пропозицій до «Програми економічного і 
соціального розвитку міста Києва на 2018 рік» в частині 

Рішення Київської 
міської ради  

Жовтень 
листопад 
 

Кононенко Н. 



капітального ремонту 

Проведення розрахунків та обґрунтувань до проекту 
бюджету на 2018 по Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту та підпорядкованих установах та закладах  

Бюджетний кодекс 
України від 
21.06.2001  

Липень-
грудень 

Борисенко Л.М. 
Дзема М.О. 
Колесникова С.Ю. 
Прохоренко С.В. 
Гальчинська О.О. 
Перевозник А.В. 
Трав’янова О.А. 
Кононенко Н.С. 
Корольова О.І. 
Даниліна Т.В. 

 
Координаційний центр інформаційно-комунікаційних технологій 

1 Розробити 
регіональний проект 
«Розумна» освіта в 
«розумному» місті 

 Забезпечити доступ до 
відкритого освітнього 
середовища столиці – якісний 
Інтернет 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма «Єдиний 
інформаційно-освітній 
простір начальних 
закладів комунальної 
форми власності» 

 Плєвако К. П. 

2 Створити  центри 
компетенцій  
відкритої освіти 

 Реорганізувати районні 
науково-методичні центри у 
центри компетенцій відкритої 
освіти 

 Плєвако К. П. 

3 Забезпечити 
навчально-виховний  
процес 
засобами 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій  
 
 
 
 
 
 

 Створити  профільні STEM та 
STEAM-центри при 
спеціалізованих школах, 
ліцеях, гімназіях, 
позашкільних навчальних 
закладах. 
Забезпечити загальноосвітні 
навчальні заклади 
навчальними комп’ютерними 
комплексами 

 Плєвако К. П. 

 Забезпечити загальноосвітні 
навчальні заклади сучасною 
комп’ютерною технікою 

 Плєвако К. П. 



  Забезпечити дошкільні та 
позашкільні навчальні заклади 
сучасною комп’ютерною 
технікою 

 Плєвако К. П. 

4 Проведення заходів 
для підвищення рівня 
комп’ютерної 
грамотності 
викладачів та учнів.  

 Проведення заходів із 
залученням ІТ компаній та 
провідних спеціалістів  для 
популяризації ІТ освіти  

Протягом року Плєвако К. П. 

Інспекція закладів освіти 

1 Підвищення 
ефективності роботи 
із зверненнями 
громадян  

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

Розгляд звернень громадян Закон України «Про 
звернення громадян» 

Постійно Загорулько Г.В. 
працівники 
інспекції 

Участь у міських нарадах 
начальників та заступників 
начальників РУО 

 План роботи  
ДОНМС 

За окремим 
графіком  

Загорулько Г.В., 
Стрипко Т.О. 
Нерознак Н.П. 

Оновлення сторінки Інспекції 
на сайті Департаменту 

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Щомісячно Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

Участь у нараді керівників 
навчальних закладів 

План роботи ДОНМС За окремим 
графіком 

Загорулько Г.В. 
працівники 
інспекції 

Участь в особистому прийомі 
громадян у директора 
Департаменту 

План роботи ДОНМС Перший, третій 
вівторок 

Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 
Нерознак Н.П 

Підготовка аналітичної 
довідки за підсумками роботи 
із зверненнями громадян за 
2016 рік для інформування 
районних управлінь освіти. 

Закон України «Про 
звернення громадян» 

До 15 січня Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
Стрипко Т.О. 
Карачова К.П. 

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

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Березень Загорулько Г.В. 
Буряк С.В. 

Перевірка організації роботи із 
зверненнями громадян та 

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Березень Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 



дотримання вимог 
нормативно-правових актів 
управлінням освіти 
Солом’янської  районної в 
місті Києві державної 
адміністрації 
Нарада керівників навчальних 
закладів Солом’янської району 
за наслідками перевірки 
роботи із зверненнями 
громадян 

План роботи ДОНМС Березень Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

Надання методичної допомоги 
працівникам Солом’янського 
районного управління освіти 
та керівникам навчальних 
закладів з питань організації 
роботи із зверненнями 
громадян  

План роботи ДОНМС Березень Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 

Аналіз звернень громадян за І 
квартал 2017 року 

План роботи ДОНМС До 31 березня Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
Нерознак Н.П. 
Стрипко Т.О. 

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

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Квітень Загорулько Г.В. 
Стешук О.І. 

Перевірка організації роботи із 
зверненнями громадян та 
дотримання вимог 
нормативно-правових актів 
управлінням освіти 
Святошинської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації 

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Квітень Загорулько Г.В. 
Стешук О.І 

Нарада керівників навчальних 
закладів Святошинського 

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Квітень Загорулько Г.В. 
Стешук О.І. 



району за наслідками 
перевірки роботи із 
зверненнями громадян 
Надання методичної допомоги 
працівникам Святошинського 
районного управління освіти 
та керівникам навчальних 
закладів з питань організації 
роботи із зверненнями 
громадян 

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Квітень Загорулько Г.В. 
Стешук О.І. 

Аналіз звернень громадян за ІІ 
півріччя 2017 року 

Закон України «Про 
звернення громадян» 

До 30 червня 
 

Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
Стрипко Т.О. 
 Нерознак Н.П. 

Підготовка звіту про роботу 
інспекції за І півріччя 2017 
року 

плану роботи До 30 червня 
 

Загорулько Г.В. 
Нерознак Н.П. 
Стрипко Т.О. 

Участь у перевірці ДНЗ щодо 
літнього оздоровлення дітей 

Наказ ДОНМС Червень Загорулько Г.В. 
працівники 
інспекції 

Участь у перевірці готовності 
навчальних закладів до 2017-
2018 навчального року 

Наказ ДОНМС До 25 серпня 
 

Загорулько Г.В. 
працівники 
інспекції 

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

План ДОНМС Вересень Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

Аналіз звернень та заяв 
громадян за 9 місяців 2017 
року 

План роботи 
Департаменту 

До 25 вересня 
 

Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
Нерознак Н.П. 
Стрипко Т.О. 

Перевірка організації роботи із 
зверненнями громадян та 
дотримання вимог 
нормативно-правових актів 
управлінням освіти 
Оболонської районної в місті 

Закон України «Про 
звернення громадян» 

Вересень Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 



Києві державної адміністрації 

Аналіз звернень громадян за 
ІІІ квартал 2017 року 

План роботи ДОНМС До 30 вересня Загорулько Г.В. 
працівникі 
Інспекції 

Нарада керівників навчальних 
закладів Оболонського району 
за наслідками перевірки 
роботи з зверненнями 
громадян 

План роботи ДОМС Вересень Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

Надання методичної допомоги 
працівникам Оболонського 
районного управління освіти 
та керівникам навчальних 
закладів з питань організації 
роботи із зверненнями 
громадян 

План роботи ДОНМС Вересень Загорулько Г.В. 
Голубенко Л.В. 

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

План роботи ДОНМС Листопад Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

Перевірка організації роботи із 
зверненнями та дотримання 
вимог нормативно-правових 
актів громадян управлінням 
освіти Подільської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації 

План роботи ДОНМС Листопад Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

Нарада керівників навчальних 
закладів Подільського району 
за наслідками перевірки 
роботи з зверненнями 
громадян 

План роботи ДОНМС Листопад Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 

Надання методичної допомоги 
працівникам Подільського 
районного управління освіти й 
керівникам навчальних 

План роботи ДОНМС Листопад Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 



закладів з питань організації 
роботи із зверненнями 
громадян 
Аналіз звернень громадян за 
2017 рік 

План роботи ДОНМС До 31 грудня Загорулько Г.В. 
Карачова К.П. 
Нерознак Н.П. 
Стрипко Т.О. 

Звіт про роботу Інспекції за 
2017 рік 

План роботи ДОНМС До 31 грудня Загорулько Г.В. 
Стрипко Т.О. 
Нерознак Н.П. 
Карачова К.П. 

Київська міська психолого – медико – педагогічна консультація 

1. 
  

Психолого-
педагогічне вивчення  

Попереднє логопедичне, 
педагогічне та 
психологічне вивчення 
дітей з особливими 
освітніми потребами, які 
не відвідують навчальних 
закладів. 

Психолого – педагогічне 
вивчення 

Положення про 
ПМПК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постійно Онанко А.П 
Консультанти 
ПМПК 

Визначення труднощів 
навчально-пізнавальної 
діяльності дітей, надання 
обґрунтованих психолого 
-педагогічних 
рекомендацій щодо 
змісту, форм, методів 
навчання та особливостей 
корекційно - розвиткової 
роботи відповідно до 
потенційних 
можливостей, для дитини 
з інвалідністю – з 
урахуванням 
індивідуальної програми 
реабілітації. 

Проведення систематичних 
засідань з психолого – 
педагогічного вивчення дітей 

Постійно Миргородський 
В.М. 
Консультанти 
ПМПК 

Раннє виявлення дітей з 
особливими освітніми 
потребами шляхом 

Надання консультативно 
методичної допомоги батькам 
(особам, які їх замінюють) та 

Постійно Онанко А.П. 
Консультанти 
ПМПК 



взаємодії з районними 
дитячими поліклініками, 
лікарсько-
консультаційними 
комісіями, Службами у 
справах дітей та 
Центрами соціальних 
служб для сім`ї, дітей та 
молоді 

фахової допомоги дітям  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ МОЗ, МОН, 
МСПУ від 23.10.2013 
№ 903/ 1464/711 

Здійснення психологічної 
оцінки віку  з метою 
подальшого встановлення 
віку дитини, яка 
залишилася без 
піклування батьків, та 
потребує соціального 
захисту. 

Проведення засідань з 
психолого – педагогічного 
вивчення. 

За запитом Онанко А.П. 
Консультанти 

Підготувати механізм та 
здійснити передачу 
контингенту дітей з 
особливими освітніми 
потребами дошкільного 
віку до компетенції 
РПМПК щодо проведення 
психолого-педагогічного 
вивчення та надання 
рекомендацій з 
навчально-виховної, 
корекційної роботи  

Підготовка проекту листа в 
ДОНМС 

Листопад Онанко А.П. 
 

2 Консультативна 
діяльність  
 

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

Участь у міських нарадах 
начальників та заступників 
начальників РУО 
 

 План роботи  
ДОНМС 

За потребою Онанко  А.П. 

Участь в особистому прийомі 
громадян у директора 
Департаменту 

 За запитом Онанко  А.П. 

Участь у розробці Постанова КМУ №872 За запитом Онанко А.П 



батьків 
Консультативно - 
методична допомога з 
питань інклюзивного   
навчання дітей з 
особливими освітніми 
потребами 

індивідуальної програми 
розвитку для дітей з 
особливими освітніми 
потребами 
 

від 15.08.2011 р  
Лист МОН №1/9-487 
від 12.10.2016р.  
Положення про 
ПМПК 

Консультанти 
ПМПК 

Активізація роботи 
шкільних психолого-
медико-педагогічних 
комісій.  
 
Напрямки роботи 
ШПМПК з урахуванням 
вимог щодо 
реформування  
загальноосвітніх шкіл 
(шкіл-інтернатів) 
 
 
 
Консультативно – 
методична допомога 
керівникам навчальних 
закладів та педагогічним 
колективам з питань 
психолого – 
педагогічного супроводу 
дітей з особливими 
освітніми потребами  в 
спеціальних та  
інклюзивних класах 
(групах) 
 
Консультативна допомога 
батькам, які виховують 
дітей з особливими 
освітніми потребами 

Семінар-практикум для голів 
шкільних психолого-
педагогічних комісій 
спеціальних загальноосвітніх 
шкіл (шкіл-інтернатів) 

Положення про 
ПМПК 

Березень 
Листопад 

Онанко А.П 
Геліон Н.І. 

Виїзні консультативно – 
методичні зустрічі з членами 
ШПМПК та корекційними 
педагогами спеціальних шкіл 
(шкіл – інтернатів) з вивчення 
ролі ШПМПК у забезпеченні 
навчальної та корекційної 
роботи 

Положення про 
ПМПК 
 
 
 
 
 
 
 

Постійно Онанко А.П 
Геліон Н.І. 
 

Консультації індивідуальні та 
групові на базі ПМПК та 
безпосередньо в закладах 
освіти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наказ ДОНМС №40 
від 23.01.2013 р 

Постійно Онанко А.П 
Консультанти 
ПМПК 

Індивідуальні та групові 
консультації (батьківські 
збори, круглі столи) 

Положення про 
ПМПК 
 

Лютий 
Вересень 
Жовтень 
Листопад 

Онанко А.П. 



3 Просвітницька 
робота  

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

Виступи в ЗМІ: в т.ч. - 
телебачення  
- радіо 

  Онанко А.П 
Шейко С.В. 

Ведення групи  ПМПК в 
мережі ФБ 

 Щоденно Левіна Є.Л. 

 Участь у круглих столах, 
семінарах – практикумах, 
вебінарах міського значення. 

 Жовтень 
Листопад 
Грудень 

Онанко А.П 
Консультанти 
ПМПК 

Постійно Онанко А.П 
Консультанти 
ПМПК 

4 Аналітична 
діяльність 

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

Ведення та адміністрування 
бази даних дітей з особливими 
освітніми потребами 

Положення про 
ПМПК 
 

Постійно Онанко А.П 
Консультанти 
ПМПК 
 
 

Підготовка аналітичної 
звітності центральній 
консультації 

Збір та узагальнення даних 
звітів КМПМПК та РПМПК 

Положення про 
ПМПК 
 

Червень Онанко А.П 
Левіна Є.Л. 
 

 


