Загальна середня освіта
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів різноманітна та задовольняє
потреби мешканців району. У 2014-2015 навчальному році у районі функціонує 51
загальноосвітній навчальний заклад, в яких здобувають освіту 26386 учнів.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 17 середніх
загальноосвітніх шкіл; 11 спеціалізованих шкіл; 3 гімназій; 1 ліцею; 5 шкіл-інтернатів;
3 початкових шкіл; 2 навчально-виховних комплексів, 2 шкіл дитячих-садків, 7
приватних закладів. Охоплено навчанням 100 % дітей шкільного віку. Для дітей з
особливими потребами працюють 4 школи-інтернати ( 718 вихованців у 73 класах).
Учні Оболонського району беруть активну участь у предметних олімпіадах.
Переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів:
Рік
ІІ(районний) етап
ІІІ(міський) етап
ІV(Всеукраїнський)
етап
2011 – 2012
962
151
2
2012 – 2013
933
180
4
2013 – 2014
1032
214
4
Результати Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук
Рік
ІІ(міський) етап
ІІІ(Всеукраїнський) етап
2011 – 2012 н.р.
87
2
2012 – 2013 н.р.
61
3
2013 – 2014 н.р.
74
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Дошкільна освіта та здоров’я дітей
Мережа дошкільних навчальних закладів району складає 71 заклад: 56комунальної форми власності, 8 – приватної форми власності, 3 - відомчі, 2 – школидитячі садки комунальної форми власності, 1- школа – дитячий садок приватної форми
власності, 1 - НВК «Перша Ластівка». До мережі дошкільних навчальних закладів
району в 2014 році внесено 4 приватні заклади.
У зазначених закладах навчається та виховується 12 тис. 135 дітей дошкільного
віку, що становить 95% від загальної кількості дітей відповідного віку в районі.
Охопленість дітей всіма формами дошкільної освіти з 1 року до 6(7) років в районі
становить 100%, охопленість дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою становить
100%.
З урахуванням потреб батьків по забезпеченню дітей місцями відремонтовано та
додатково відкрито на 01.09.2014 року у функціонуючих дошкільних навчальних
закладах за рахунок звільнення приміщень від оренди, класів шкіл, ремонту аварійних
приміщень 6 груп на 100 місць, із них 2 спеціальні групи в ДНЗ №280 для дітей з
затримкою психічного розвитку, 4 групи на 80 місць для дітей загального розвитку, в
ДНЗ №602 перепрофільовано одну групу для дітей загального розвитку в інклюзивну
групу для дітей з порушенням слуху, в ДНЗ №291 в групу для дітей з захворюванням на
аутизм.
Постійно зростає кількість дітей в дошкільних закладах. Тільки на 01.09.2014
року збільшилось дітей на 828.
Дошкільну освіту у районі можна отримати різними шляхами, зокрема, через:
дошкільні навчальні заклади, сімейне виховання, альтернативні форми дошкільної
освіти та систему окремих індивідуальних освітніх послуг.
Особливого розвитку набули перші два напрями дошкільної освіти, у стадії
становлення соціальний патронат та групи вихідного дня. Серйозної роботи потребує
впровадження системи домашніх педагогів і гувернанток.
Мережа дошкільних навчальних закладів формується на основі багатьох
показників, основним з яких є стан здоров’я дітей.
З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, збережена та удосконалена
мережа ДНЗ компенсуючого типу, де навчаються і отримують необхідну реабілітаційнокорекційну допомогу 1665 дітей, що становить 14% від загальної кількості дітей, які

одночасно мають можливість покращити стан здоров'я та повністю або частково
відновити порушення в розумовому та фізичному розвитку.
Останнім часом спостерігається збільшення потреб батьків у більш гнучкому
часовому режимі роботи ДНЗ. Тому наші дошкільні навчальні заклади сьогодні
приймають дітей у групи з різною тривалістю роботи: 10,5 годин, 12 годин,
короткотривале перебування (без харчування) до 4 годин.
Прийом дітей до ДНЗ проводиться згідно електронної черги. Для забезпечення
систематичного інформування населення щодо електронного запису дітей до
дошкільних навчальних закладів в Оболонському районі, на сайті Управління освіти
щотижнево виставляється інформація «новини електронної реєстрації» за посиланням:
www.ruo-obolon.kiev.ua.
Харчування дітей в дошкільних навчальних закладах району організовано
відповідно до чинного законодавства України .
В ДНЗ, ШДС (дошкільні групи) району харчуються 1851 дитина пільгових
категорій.
В ДНЗ району створена необхідна матеріально-технічна база для фізичного
розвитку дітей. Функціонує 8 плавальних басейнів ( ДНЗ №№ 52,573,788 30, 115,
«Лелека», 3, «Клевер кідс»). В ДНЗ, де відсутні за проектом спортивні зали, за рахунок
вивільнених приміщень функціонує 35
спортивних залів. В наявності необхідне
спортивне
обладнання, великий та дрібний
інвентар. В 10 ДНЗ працюють
фізіотерапевтичні кабінети, де проводиться лікувально - профілактична робота.
За бажанням батьків у 39 дошкільних навчальних закладах надаються додаткові
освітні послуги з англійської мови, хореографії, логіки, проводиться гурткова робота з
різних видів прикладного мистецтва, музичної творчості тощо.
Таким чином, ми спостерігаємо сталий розвиток дошкільної освіти з усіх напрямів.
Інклюзивна освіта
В Оболонському районі створена мережа загальноосвітніх
та дошкільних
навчальних закладів з інклюзивною освітою для дітей з особливими освітніми
потребами.
Для дітей з ДЦП, зниженим слухом, зниженим зором, синдромом Дауна,
соціально-занедбаних учнів, учнів з затримкою психічного розвитку, дітей з аутичним
спектром порушень організовано інклюзивне навчання у таких навчальних закладах:
Динаміка відкриття інклюзивних класів
ЗНЗ
СЗШ № 168 (ДЦП, порушення опорнорухового апарату)
СЗШ № 231 (ЗПР, соціальна занедбаність)
СЗШ № 233 (порушення слуху)
ПШ № 268 (порушення опорно-рухового
апарату)
ШДС Ластівка ( знижений зір)

Динаміка відкриття інклюзивних груп
ДНЗ
ДНЗ № 291 (синдром Дауна)
ДНЗ № 662 (синдром Дауна)
ДНЗ № 602 (вади слуху)
ДНЗ № 291 (Аутисти)
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У зв’язку із збільшенням дітей з порушеннями мовлення в загальноосвітніх
навчальних закладах функціонує система логопедичних пунктів, а саме функціонує 13
логопедичних пунктів при загальноосвітніх навчальних закладах та 14 логопедичних
пунктів при дошкільних навчальних закладах.

Соціальний захист дітей.
В установах освіти району проводиться робота по захисту прав та інтересів
дітей, які мають батьків, але потребують допомоги з боку держави, і тих дітей, що
позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт.
В районі створено банк даних дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського
піклування, для надання їм пільгового харчування, шкільної форми, організації літнього
оздоровлення, залучення їх до громадського життя школи, до гурткової роботи в школі
та позашкільних закладах.
В 2014 році в школах району навчалось 213 дітей - сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З них випускників 9, 11 класів –33 учні. Для вирішення
проблеми підвищення рівня знань дітей здійснюється соціальний супровід дітей-сиріт і
дітей, які позбавлені батьківського піклування та інших учнів із соціально вразливих
категорій.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 226 від 5 квітня 1994 року
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», діти цієї
категорії на період навчання в установах освіти забезпечені:
- безкоштовним гарячим харчуванням;
- Єдиними квитками, які надають їм право проїзду у міському транспорті і безкоштовне
відвідування спортивних споруд та кінотеатрів. Станом на 01.09.2014 року 30 учнів з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали квитки за
встановленим порядком;
- шкільною формою (у 2014 році 187 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та
шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
отримали шкільну, спортивну форму на загальну суму 118100 грн.).
Зважаючи на потреби сімей в педагогічній та психологічній допомозі, в закладах
освіти вирішуються питання індивідуальної роботи психолога та соціального педагога з
дітьми – сиротами та опікунами. В школах здійснюється корекційно-розвиваюча робота,
консультації, психологічний супровід .
Проводиться робота серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів, в
тому числі з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо
профорієнтації та подальшого працевлаштування.
Виплату одноразової допомоги, згідно постанови Кабінету Міністрів України від
25.08.2005 року № 823 „ Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними
18-річного віку ” у 2014 році отримали 32 особи в розмірі 1810 грн.
В 2014 році на базі шкіл району працювало 11 дитячих таборів відпочинку з
денним перебуванням. Діти всіх пільгових категорій використали можливість
відпочивати у пришкільних таборах.
Стан забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів.
Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх
повноцінним і раціональним харчуванням.
Організація харчування дітей соціально незахищених груп (відповідно
нормативних актів) в закладах освіти Оболонського району здійснюється для:
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей, із сімей, які отримують допомогу відповідно Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
згідно постанов Кабінету Міністрів України:
- від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах»;
- від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах»,

розпоряджень - Київської міської та Оболонської районної в місті Києві державних
адміністрацій.
Харчування дітей організоване 100% в усіх загальноосвітніх навчальних
закладах району.
21548 (81.7%) учнів охоплено харчуванням у 2014-2015 навчальному році, це:
- сніданки для 11091 учнів 1-4 класів (100%), вартістю – 7.35 грн. ;
- обіди для 271 учнів 5-11 класів пільгових категорій, вартістю – 8.90 грн.;
- обіди для 1120 вихованців ГПД, згідно актів обстеження, рішень педагогічних рад,
вартістю 7.35 грн.;
- 8241 учнів , які харчувалися за кошти батьків.
Високий рівень хронічних захворювань серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів спонукав до організації дієтичного харчування.
У 2014-2015 навчальному році організовано дієтичне харчування для 825 учнів,
які потребують його, що становить 3,1% від загальної кількості дітей.
За рахунок бюджетних коштів організовано безкоштовне харчування учнів, які
постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до виділених бюджетом коштів на харчування дітей-сиріт, напівсиріт,
дітей, з психоневрологічними захворюваннями шкіл-інтернатів, харчування однієї
дитини в день здійснюється відповідно до натуральних норм за віковими категоріями.
Робота з обдарованими дітьми
У 2014 році у співпраці з Регіональним центром Інституту обдарованої дитини
Національної академії педагогічних наук України, Інститутом післядипломної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка, зацікавленими громадськими
об’єднаннями відділом обдарованої дитини здійснювались дослідно-експериментальні
дослідження, які сприяли пошуку, виявленню та ідентифікації обдарованих дітей, а
також профорієнтації учнів 8-11класів.
З березня 2014 р. впроваджується регіональна програма «Обдаровані діти»,
затверджена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка. Матеріали внесено до міської картотеки
передового педагогічного досвіду як такі, що заслуговують поширення і використання у
практичній роботі освітніх установ міста. В ході виконання програми були проведені
діагностичні заходи щодо виявлення та ідентифікації обдарованих дітей та оновлено
банк даних здібних, талановитих та обдарованих дітей на дошкільному та шкільному
рівнях освіти: ЗНЗ №№ 232, 9, ДНЗ№ № 523, 579, 685, 190, 527, 531.
На дошкільному рівні освіти в районі було створено модель роботи для дітей з
підвищеним рівнем пізнавальної активності. В ДНЗ №№ 523, 579, 685, 190, 527, 531
започатковано роботу перших дитячих наукових клубів, що передбачалося у рамках
угоди про співпрацю з Центром науки Коперніка (Варшава, Польща), підписаної у 2013
р..
У 2014 р. реалізувався III етап впровадження програми «Розвиток обдарованості»,
затвердженої Вченою радою Інституту обдарованої дитини НАПН України.
В інноваційному проекті задіяно: 928 дітей (4-6років), 115 вихователів; 848 учнів
(1-11кл.), 81 педагог; 8 психологів. В районі вперше була створена інноваційна модель
роботи з обдарованими дошкільниками.
У вересні-листопаді 2014 р. відділом обдарованої дитини проведено спільну з
Інститутом обдарованої дитини НАПН України діагностику індивідуальних особливостей
та мотиву професійного самовизначення старшокласників (8-11кл.). Учнів 8-11 класів
ЗНЗ № № 9, 232, НВК 240 «Соціум», гімназії «Оболонь» залучено до вивчення
електронного
інтерактивного
курсу
«Вибір
професії:
від
самопізнання
до
самовизначення. Особистість в умовах ринку праці».
З грудня 2014 р. (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від
19.12.2014 № 635 ) ДНЗ №№ 291, 661, 263, 531, 527, 190, 660, 668, 636, 579, 523,
685, ЗНЗ №№ 9, 232, НВК № 240 «Соціум», гімназія «Оболонь», санаторна школаінтернат № 22 та ЦНТТМ «Сфера» отримали статус експериментальних навчальних
закладів за програмою регіонального експериментального педагогічного дослідження
«Умови розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому просторі
Оболонського району».

Позашкільна освіта та виховна робота
В Оболонському районі функціонує 10 позашкільних навчальних закладів, а
саме:
- Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера»;
- Центр творчості дітей та юнацтва;
- Дитячий оздоровчо-екологічний центр;
- СДЮШОР «Зміна»;
- ДЮСШ № 13;
- Центр військово-патріотичного та фізкультурного виховання дітей та молоді
«Єдність»;
- Клуб «Школа Мужності»;
- Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 22 «Олімп»;
- Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді;
- Школа з боротьби дзюдо «Іппон».
Позашкільні навчальні заклади Оболонського району відвідує 12645 дітей. У
системі освіти Оболонського району для дітей різного соціального статусу збережена
доступність та безоплатність позашкільної освіти.
Центрами позашкільної освіти та виховання можна назвати і загальноосвітні
навчальні заклади. У 2014-2015 навчальному році шкільні гуртки, спортивні секції та
інші творчі об’єднання відвідують 20209 учнів (81,5% від загальної кількості школярів).
Охопленість учнів позаурочною діяльністю
Рік
2012
2013
2014

Зайнято учнів в ЗНЗ
19826
80,5%
19748
82%
20209
81,5%

Зайнято учнів в ПНЗ
10874
46%
11764
62%
12645
51%

Значна увага в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
приділяється військово - патріотичному вихованню. Так, за період 2014 року було
проведено
Всеукраїнську
дитячо-юнацьку
військово-патріотичну
гру
«Сокіл»
(«Джура»); військово-спортивну гру «Патріот» та ін.
Інформатизація
За останні три роки процес закупівлі комп’ютерної техніки для загальноосвітніх
навчальних закладів здійснювався нерівномірно (2012-0 грн., 2013-962,7 тис. грн.,
2014-0 грн.), тому 60% комп’ютерної техніки є морально та фізично застарілою і
потребує списання. Комп’ютерна техніка майже не оновлюється. Проблеми з
оновленням комп’ютерних класів залишаються досить гострими.
У 2014 році в рамках Всеукраїнського проекту «SMART KIDS» спеціалізована
школа № 14 та середня загальноосвітня школа № 225 отримали у безоплатне
тимчасове користування 56 інтегрованих планшетів та 2 інтерактивні (сенсорні)
плазмові панелі з ліцензійним програмним забезпеченням на загальну суму понад 400
тис. грн.
З метою популяризації передового педагогічного досвіду засобами інтернетресурсів, навчальні заклади освіти розробляють і супроводжують сайти (2012- 72%,
2013- 87%, 2014- 90%). 100% ЗНЗ та ДНЗ мають електронні скриньки.
Підключення навчальних закладів до мережі Інтернет є одним із першочергових
завдань у процесі входження навчальних закладів до Єдиного інформаційного
простору. Київська міська філія ПАТ «Укртелеком» забезпечує всі дошкільні навчальні
заклади району високошвидкісним під'єднанням до Інтернету. Компанія «Тріолан» (ТОВ
«СНД») забезпечує безкоштовно підключення 38 загальноосвітніх навчальних закладів
до мережі Інтернет високошвидкісними каналами зв’язку за технологією WI-FI, шляхом
розміщення точок доступу. Існує проблема у якісному підключенні до послуг мережі
Інтернет наступних закладів освіти: школи-інтернати №№ 4, 21, 22, 25, ЗНЗ №№ 18,
104 (основна причина – це їхнє територіальне розміщення).

Педагоги району систематично підвищують свій рівень з інформаційнокомунікаційних компетентностей. Станом на 2014 рік 100% педагогів володіють
навичками роботи на комп’ютері.
Важливим фактором у визнанні Оболонського району є участь педагогів у
різноманітних проектах з впровадження ІКТ. У районі реалізуються Всеукраїнський
проект «Хмарні сервіси в освіті» та Всеукраїнський проект «SMART KIDS».
У 56 дошкільних навчальних закладах Оболонського району успішно
впроваджено проект «Електронна реєстрація до дошкільного навчального закладу», що
дало змогу мешканцям району бути мобільними у питаннях вибору місця навчання та
виховання дітей.
Педагогічні кадри
Навчально-виховний
процес
в
загальноосвітніх
навчальних
закладах
забезпечують 2428 педагогічних працівників, у дошкільних – 1123 педпрацівника, у
позашкільних - 154.
Звання „вчитель–методист” мають 492 педагога, „старший вчитель” – 458.
Відстежується тенденція зменшення плинності педагогічних працівників.
Спостерігається збільшення кількості педагогічних працівників пенсійного віку: у
2013 р. в закладах освіти працювало 613 осіб, в 2014 р. – 619 осіб. У загальноосвітніх
навчальних закладах району працює 44 керівника, у позашкільних
навчальних
закладах – 10, у дошкільних навчальних закладах – 56. З них пенсійного віку 42 осіб,
що становить 38% від загальної кількості працюючих директорів. У навчальних
закладах Оболонського району м.Києва працює 65 молодих спеціалістів, які прибули на
роботу за направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.
Для закріплення молодих вчителів в навчальних закладах, їх матеріальної
підтримки:
а) встановлена надбавка за складність та напруженість у роботі в розмірі 30% до
посадового окладу.
б) виплачується надбавка в розмірі 50% до посадового окладу молодим фахівцям, які
закінчили ВУЗи з відзнакою.
У 2014 році працівникам освітньої галузі здійснено виплату стимулюючих
надбавок:
70% посадового окладу - керівним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів (20% - за рахунок держави, 50% - за рахунок
міста);
40% посадового окладу - педагогічним працівникам навчальних закладів (20% за рахунок держави та 20% за рахунок міста);
20% посадового окладу) - непедагогічним працівникам навчальних закладів.
У 2014 році проатестовано 763 педагогічних працівника. Із них 138 осіб
підтвердило педагогічні звання «учитель-методист», «старший учитель», «виховательметодист», «старший вихователь», а 83-м працівникам навчальних закладів району ці
звання було присвоєно.
У 2013-2014 н.р. 531 педагогічний працівник району пройшов курсову
перепідготовку керівників та педагогічних працівників навчальних закладів при
Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Охорона праці
У 2014 році на протипожежні заходи в закладах освіти району було використано
255,8 тис. грн.
Проведені роботи по проведенню заміру ізоляції елетромереж на суму 94,4 тис.
грн. ; закуплено нових 611 вогнегасників на суму 58.4 тис.
В навчальних закладах проведена наступна робота:

- перевірено протипожежне обладнання, внутрішні водогони, шляхи евакуації на
відповідність нормативним вимогам пожежної безпеки;
- проведено повторні інструктажі з пожежної безпеки (всі навчальні заклади);
- обстежено зовнішнє протипожежне водопостачання;
- перевірено на відповідність протипожежним вимогам горища, підвали та прибудинкові
території всіх навчальних закладів району.
Спільно з керівництвом Оболонського РУ ГУ ДСНС України у місті Києві
розроблено Комплексний план заходів підвищення рівня техногенної та пожежної
безпеки в навчальних закладах та запобігання пожежам у 2014 році.
В навчальних закладах району з 21 по 28 квітня, 08 по 14 вересня та з 15 по 21
грудня 2014 року (тричі на рік) проведено «Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності», під час якого відбулися практичні заняття і навчання з
відпрацюванням планів евакуації в надзвичайних ситуаціях (умовна пожежа).
Проведені показові евакуації учнів в СЗШ №№ 245, 219, 239 та ДНЗ № 609 із
залученням бійців СПЧ № 25 та пожежно-рятувальної техніки.
Крім цього, в рамках тижня були проведені:
- лекції, консультації для педагогічних працівників «Система роботи з дітьми у
вихованні здорового способу життя», «Правила надання першої долікарської допомоги
потерпілим у разі нещасного випадку», «Пожежа - результат власної недбалості та
незнання заходів безпеки», «Основні правила поведінки при пожежі»;
- відкриті уроки та заняття з безпеки життєдіяльності (за участю представників ГУ
ДСНС України в місті Києві, відбулися 17 грудня 2014 році в СЗШ № 226);
- організовані виставки методичних матеріалів, конспектів занять, художньої
літератури для дітей з питань безпеки життєдіяльності;
- бесіди з питань безпеки життєдіяльності про правила безпеки при користуванні
механічними та електроприладами,
апаратурою, медикаментами, про небезпечні
ситуації, які можуть виникнути вдома, на вулицях міста або місця відпочинку, на
природі;
- виготовлення Інформаційної наочності «Дитина і небезпека», «Дитина сама вдома»;
- вікторини, ігри , загадки, кросворди, обговорення ситуацій,
виставки малюнків та плакатів;
- тестування учнів з питань безпеки життєдіяльності;
- практикум з педагогами «Надання першої долікарської допомоги»;
- конкурси «Знай і виконуй правила безпечної поведінки у школі та в позаурочний
час»;
- відвідування учнями пожежних частин.
У 2014 року проведено фестиваль команд веселих і кмітливих юних пожежників
ім. Л.П. Телятникова «Як тебе не спалити, Києве мій?».
Протягом вересня - жовтня 2014 у навчальних закладах району проведено
конкурс дитячого малюнка «Пожежна безпека очима дітей», в період з грудня 2014
року по березень 2015 року в закладах освіти району проводиться конкурс дитячого
малюнка «Охорона праці очима дітей».
В навчальних закладах району протягом 2014 року тривав огляд загонів юних
інспекторів руху «ЮІР - за безпеку дорожнього руху».
Конкурс проводився з метою залучення дітей до участі у роботі, спрямованій на
попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, виховання поваги до
професії працівника міліції та організації змістовного дозвілля школярів.
23 квітня 2014 року проведено районний огляд роботи загонів ЮІР на базі СЗШ
№ 219.
Школа № 219 взяла участь у міському зльоті юних інспекторів руху "ЮІР - за
безпеку дорожнього руху". Також проведено конкурси дитячих малюнків: «Дні
безпеки руху дітей», «Ми зразкові пішоходи! А ви - зразкові водії?", «Разом на вулиці»
та інші.
15 жовтня на базі Київського палацу дітей та юнацтва учні ЗНЗ № 8, 233, 298,
226 взяли участь у міському конкурсі «Знавців правил дорожнього руху».

Підготовка закладів освіти до нового навчального року та
до роботи в осінньо-зимовий період.
Проведено капітальний ремонт тепломереж в 10 навчальних закладах на
загальну суму 211,0 тис.грн.
З травня 2014року зовнішні теплові мережі передані на баланс АК «Київенерго.
Капітальний ремонт харчоблоків
Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 24.03.2014 №294 «Про капітальний ремонт харчоблоків із
заміною обладнання в навчальних закладах комунальної власності територіальної
громади
міста
Києва»
проведено
капітальний
ремонт
харчоблоків
в
ЗНЗ№№194,14,256, ДНЗ№№291,635 «Журавлик»,517 кошторисною вартістю 1470,1
тис. грн.
Капітальний ремонт приміщень
Виконано капітальний ремонт приміщень актового залу, класних кімнат, вестибюлю,
холу, групових приміщень в ЗНЗ №№9,14,29,194,256,18,233,210, ДНЗ№№234,49,
кошторисною вартістю 612,9 тис. грн.
Капітальний ремонт будівель
Виконано частковий комплексний капітальний ремонт будівель, а саме: заміна вікон,
внутрішніх інженерних мереж, приміщень , благоустрій території, утеплення фасаду в
ЗНЗ№№9,16,168, 216,225,гімназії №143, ДНЗ№65 кошторисною вартістю 4456,1 тис.
грн.
Капітальний ремонт санвузлів
Проведено капітальний ремонт санвузлів
кошторисною вартістю 530,0 тис. грн.
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Капітальний ремонт покрівлі
Завершено в повному обсязі ремонт покрівель в ЗНЗ№№226,
ДНЗ№№234,685,668,603,661,605,609,661, вартістю 1272,4 тис. грн.
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Заміна вікон
Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 24.03.2014 №293 «Про заміну вікон у дошкільних
навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Києва»
виконано заміну застарілих дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові в
ДНЗ№№606,609,611 , а також в СШ№16, гімназії №143 вартістю 2120,0 тис. грн.
Реконструкція
Протягом 2014 закінчено реконструкцію ДНЗ №№ 208, 572 - заміна віконних блоків,
утеплення та фарбування фасаду, влаштування кроквяного даху, повна заміна
внутрішніх інженерних мереж, обладнання, внутрішні оздоблювальні роботи,
благоустрій території. Розпочато реконструкцію ДНЗ№№193, 260, 585.
Продовжуються роботи по реконструкції спеціалізованої школи № 211.
Закінчено проектні роботи по реконструкції будівель ЗНЗ№16, ДНЗ№234.Виконуються
проектні роботи по реконструкції ДНЗ№№321, 436, школи-інтернату №299.
На тендерній основі визначено генпідрядні організації , розпочато підготовчі роботи
по реконструкції систем теплозабезпечення з використанням теплових насосів в
школі-інтернат №№4,21 та ДНЗ№52.

