
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

« 27 » травня 2013 р.                                                                                    № 257 

 

Про підготовку закладів 

освіти Дніпровського району  

м. Києва до початку нового 

2013-2014  навчального року 

 

        Відповідно до ст.13, ст.22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту»  та з метою 

забезпечення всебічної і своєчасної підготовки навчальних закладів Дніпровського 

району м. Києва до початку  2013-2014 навчального року: 

 

1. Затвердити план заходів щодо підготовки навчальних закладів освіти 

Дніпровського району міста Києва до початку 2013-2014 навчального року згідно 

з додатком 1.       

2...Управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві державної      

адміністрації забезпечити проведення капітальних ремонтів закладів освіти 

району згідно з додатком 2. 

3.  Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації забезпечити фінансування ремонтних робіт з підготовки закладів 

освіти до нового навчального року згідно додатку 2.  

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на 

офіційному веб–сайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно розподілу 

обов’язків. 

 

 

 

 Голова                             С. Кравченко 

         

 
 

 

 



Додаток  1 

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації                                 

від «  27»  травня 2013р.  №  257 

 

План заходів 

щодо підготовки навчальних закладів освіти                                                                    

до початку 2013-2014 навчального року 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Виконавці  Термін 

виконання 

Організація та проведення масових заходів 

1 Забезпечити проведення Дня 

знань та свята Першого дзвоника 

у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 

Управління освіти 

 

01 вересня 2013 

2 Провести загальноміські акції 

«Дай руку, першокласнику», «Дай 

руку,п ’ятикласнику» 

 

Управління освіти 

 

до 02 вересня 

2013 

3 Провести обмін делегаціями 

освітян між районами та 

організувати проведення 

«Педагогічної хвилі» у рамках 

акції «Нові стандарти – нова 

школа» 

 

Управління освіти 

 

Керівники закладів освіти 

 

4 Провести серпневу конференцію, 

наради, семінари педагогічних 

працівників навчальних закладів 

району. 

 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
 

 

серпень              

2013 рік 

5 З метою попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травма-

тизму провести рейд «Увага! 

Діти на дорозі!» 

Управління освіти 

Відділ ДАІ з обслугову-   

вання Дніпровського райо-

ну при УДАІ  ГУ МВС 

України в м.Києві 

 

серпень-

вересень 

2013 

6 Забезпечити відкриття в літній 

період пришкільних дитячих 

таборів відпочинку 

 

Управління освіти 

до 

30.06.2013 

7 Забезпечити в літній період 

санаторні норми харчування в 

дошкільних навчальних закладах 

 

Управління освіти 

 

до  

01.09.2013 

Розвиток інфраструктури освіти 

8 Відновити роботу непрацюючих 

груп дошкільних навчальних 

закладів за рахунок приміщень, 

вивільнених від орендарів. При 

необхідності провести ремонт 

вищезазначених приміщень.  

 

Управління освіти 

 

Завідуючі ДНЗ 

 

до 01.09.2013 



Матеріально-технічне забезпечення 

9 Привести до належного техніч-

ного стану фасади, які потребують 

виконання ремонтних робіт, у 

загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладах освіти.  

 

 

Управління освіти 

. 

 

 

01.09.2013 

10 Виконати ремонт, провести заміну 

та придбати нове технологічне 

обладнання, поновити кухонний 

посуд харчоблоків шкіл, шкіл-

інтернатів та дошкільних нав-

чальних закладів.  

 

 

Управління освіти 
 

 

 

2013 рік 

11 Провести в дошкільних навча-

льних закладах обстеження стану 

тіньових навісів із залізобетонних 

плит і при необхідності демон-

тувати їх, замінивши на більш 

безпечні та легкі. 

 

 

Управління освіти 
 

 

 

2013 рік 

12 Провести рейди перевірки 

готовності навчальних закладів до 

початку нового 2012-2013 

навчального року. 

Управління освіти 

Дніпровська районна СЕС 

РУ ГУ МНС України в 

 м. Києві 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій  

 

 

до 01.08.2013 

13 Забезпечити технологічним та 

холодильним обладнанням харчо- 

блоки навчальних закладів  

 

Управління освіти 
 

до 01.09.2013 

14 Продовжити роботу щодо 

отримання державних актів на 

право постійного користування 

земельними ділянками навча- 

льними закладами. 

 

 

Управління освіти 
 

 

протягом року 

15 Забезпечити необхідним техно- 

логічним обладнанням дошкільні 

навчальні заклади 

 

Управління освіти 

до 01.09.2013 

16 Провести енергозберігаючі заходи 

в навчальних закладах 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 

до 15.10.2013 

17 Своєчасно підготувати навчальні 

заклади до роботи в осінньо-

зимовий період, отримати форми 

Е-8 для закладів освіти району. 

 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 

 

до 01.10.2013 

18 Вжити необхідних заходів щодо 

забезпечення протипожежної без-

пеки у навчальних закладах. 

        Управління освіти 

Керівники закладів освіти 

до 01.08.2013 

Кадрове забезпечення 

19 Забезпечити навчальні заклади 

керівниками та педагогічними 

кадрами 

 

Управління освіти 

до 01 вересня 

2013 



20 Забезпечити роботу Школи 

кадрового резерву керівників 

навчальних закладів 

 

Управління освіти 

 вересень - 

жовтень 2013 

21 Провести організаційно-правові 

заходи щодо працевлаштування 

випускників, які у 2013 році 

закінчили вищі педагогічні 

навчальні заклади 

 

Управління освіти 

 

до 01 вересня 

2013 

22 Провести науково-педагогічну 

конференцію для молодих 

вчителів «Сходинки до 

майстерності» 

 

Управління освіти 

 

вересень - 

жовтень 2013 

Медичне забезпечення 

23 Забезпечити загальноосвітні нав-

чальні заклади ліками для надання 

першої невідкладної допомоги 

Управління освіти до 01 вересня 

2013 

24 Забезпечити загальноосвітні нав-

чальні заклади медичними праців-

никами 

Управління охорони 

здоров’я 

протягом року 

25 Проводити медичні огляди учнів 

загальноосвітніх навчальних зак-

ладів та працівників 

Управління охорони 

здоров’я 

протягом року 

 

Керівник апарату                          Павленко А. М.                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації                                 

від «  27»  травня 2013р.  №  257 

 

Перелік закладів освіти Дніпровського району міста Києва, в яких будуть 

проведені капітальні ремонти у 2013 році 

№  

з/п 

Навчальний 

заклад 
Адреса Вид робіт 

Очікувана 

загальна 

сума                  

(в грн.) 

1.  ДНЗ № 166 вул. Тичини,28-А 
Капітальний ремонт даху, 

каналізаційної системи 
25000,00 

2.  ДНЗ № 192 вул. Гашека,5 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей. 

45000,00 

3.  ДНЗ № 243 
 

вул. Пожарського,4 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей. 

47000,00 

4.  ДНЗ № 274 

 

вул. 

Серафимовича,15-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей, 

заміна лінолеуму 

 

65000,00 

5.  ДНЗ № 303 вул. Шумського,6-А Капітальний ремонт даху 20000,00 

6.  ДНЗ № 368 
б-р Верховної 

Ради,24-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей. 

45000,00 

7.  ДНЗ № 381 
вул. Стальського,             

10-А 
Капітальний ремонт  даху 25000,00 

8.  ДНЗ № 412 вул. Гашека,6-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей. 

80400,00 

9.  ДНЗ № 437 вул. Карбишева,18-В Капітальний ремонт даху 25000,00 

10.  ДНЗ № 438 б-р Перова,13-А 

Капітальний ремонт даху, 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей. 

50000,00 

11.  ДНЗ № 441 
Русанівська- 

Набережна,12/3 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей. 

50000,00 

12.  ДНЗ № 461 
вул. Алішера 

Навої,78-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 
70000,00 



(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей, 

лінолеуму, 

13.  ДНЗ № 473 
вул. П.Запорожця,           

13-А 

Капітальний ремонт даху 

та каналізаційної системи 
45000,00 

14.  ДНЗ № 474 Харківське шосе,16/1 

Капітальний ремонт даху, 

ремонт туалетів, 

портомийки (зони видачі 

їжі), заміна сантехніки, 

вікон, батарей.  та 

каналізаційної системи 

70000,00 

15.  ДНЗ № 577 вул. Бучми, 6/1 

Капітальний ремонт даху, 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей, 

50000,00 

16.  ДНЗ № 672 вул. Кибальчича, 17-А 
Капітальний ремонт 

приміщення  
10000,00 

17.  ДНЗ № 701 
вул. Марганецька,        

26-А 

Капітальний ремонт даху 

та каналізаційної системи 
25000,00 

18.  ДНЗ № 702 
вул. Алма-

Атинська,111-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, батарей 

50000,00 

19.  СЗШ № 4 
вул. Стальського,           

26-А 
Капітальний ремонт даху 45000,00 

20.  СЗШ № 42 вул. Хорольська,19 
Капітальний ремонт  

каналізаційної системи 
50000,00 

21.  
СШ № 31 

 
вул. Березнева, 5 Капітальний ремонт даху 50000,00 

22.  СЗШ № 65 вул. Челябінська, 5 Капітальний ремонт даху 50000,00 

23.  СЗШ № 66 вул. Каунаська, 2 
Капітальний ремонт даху 

та каналізаційної системи 
80000,00 

24.  СШ № 98 вул. Микитенка, 11-Б 
Капітальний ремонт 

туалетів 
78000,00 

25.  СШ № 120 вул. Райдужна, 17-Б 
Капітальний ремонт 

спортивної зали 
200000,00 

26.  СШ № 125 вул. Плеханова,  2 Капітальний ремонт даху 49000,00 

27.  СШ № 137 вул. Ентузіастів,7/4 

Капітальний ремонт 

обідньої зали та системи 

опалення 

200000,00 

28.  СЗШ № 146 пр-т Миру, 11 

Капітальний ремонт даху, 

вентиляційної системи, 

ливнестокової системи 

90000,00 

29.  СЗШ № 148 вул. Будівельників, 37 Капітальний ремонт даху 44000,00 

30.  СЗШ № 158 вул. Стальського, 12 
Капітальний ремонт 

системи опалення 
81000,00 

31.  
Гімназія      

№ 167 
пр-т Возз’єднання,12 

Капітальний ремонт даху 

та каналізаційної системи 
80000,00 

32.  Гімназія пр-т Гагаріна, 11 Капітальний ремонт даху 115000,00 



№ 176 та каналізаційної системи 

33.  СЗШ № 182 б-р Давидова, 17 
Капітальний ремонт 

системи опалення, даху 
90000,00 

34.  СЗШ № 184 вул. Вільде, 5 
Капітальний ремонт даху, 

каналізаційної системи 
42000,00 

35.  
Гімназія 

№ 191 

вул. Серафимовича,  

9-А 
Капітальний ремонт  даху 49000,00 

36.  СЗШ № 195 
вул. Серафимовича, 

17-А 

Капітальний ремонт 

системи опалення, даху 
60000,00 

37.  Ліцей № 208 вул. Туманяна,  2 
Капітальний ремонт  

каналізаційної системи 
40000,00 

38.  СЗШ № 224 вул. Кибальчича, 5 Капітальний ремонт даху 40000,00 

39.  СШ № 246 вул. Кибальчича, 7 Капітальний ремонт даху 40000,00 

40.  СШ № 265 вул. Райдужна, 53 
Капітальний ремонт даху 

та каналізаційної системи 
80000,00 

41.  
Технічний 

ліцей 
вул. Тампере, 9 Капітальний ремонт даху 90000,00 

42.  
ШДС 

«Берегиня» 
вул. Райдужна, 73 Капітальний ремонт даху 30000,00 

43.  
НВК 

«Домінанта» 
вул. Юності, 3 

Капітальний ремонт 

каналізаційної системи, 

даху, системи опалення. 

200000,00 

44.  
Інтернат 

№ 14 
б-р Перова,3 

Капітальний ремонт 

каналізаційної  

системи 

14200,00 

45.  
Інтернат               

№ 18 
б-р Перова, 23 

Капітальний ремонт 

туалетів, каналізаційної 

системи, заміна вікон 

109900,00 

46.  
Інтернат 

№ 26 
б-р Перова, 1 

Улаштування спортивного 

майданчика, капітальний 

ремонт огорожі, заміна 

електричного кабелю  

250000,00 

47.  
СДЮШОР       

№ 10 

вул. Серафимовича,  

3-А 

Капітальний ремонт 

вхідної групи з 

облаштуванням пандуса 

для спортсменів інвалідів, 

ремонт даху 

30000,00 

Всього: 3174500,00 

 

 

Керівник апарату        А. Павленко 

 

 

 

 

 

 

 


