
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

20.04.2012 р.                                                                 № 165 

Про підготовку закладів освіти 

Дніпровського району до початку 

нового 2012-2013 навчального року 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29.03.2012 року № 507 «Про підготовку 

навчальних закладів м. Києва до початку 2012-2013 навчального року», з 

метою забезпечення всебічної і своєчасної підготовки навчальних закладів 

Дніпровського району м. Києва до початку 2012-2013 навчального року: 

 

1. Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів 

Дніпровського району  міста Києва до початку 2012-2013 навчального 

року(додаток 1). 

2. Управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації забезпечити проведення капітальних ремонтів закладів освіти 

Дніпровського району згідно додатку 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 Дейнегу 

О.П. та Короткіх Г.А. згідно  з  розподілом  обов’язків. 

 

Голова                                                                                     О. Шевчук 



Додаток  1             

до     розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації            

                                                                            ______   _______________20___ 

Заходи щодо підготовки закладів освіти Дніпровського району міста 

Києва до початку  нового 2012-2013 навчального року 

№ з/п Зміст заходів Виконавці Термін 

виконання 

1.  Проведення рейду щодо  

перевірки готовності 

навчальних закладів 

району до початку 

нового 2012-2013 

навчального року. 

Управління освіти СЕС 

Дніпровського району міста 

Києва РУ ГУ 

Держтехтогенбезпеки 

України в м. Києві 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

Держгірпромнагляд 

 

до 01.08 

2.  Проведення засідання 

колегії районної в місті 

Києві державної 

адміністрації з питання 

підготовки навчальних 

закладів Дніпровського 

району міста Києва до 

початку 2012-2013 

навчального року. 

 

 

Дніпровська районна в місті 

Києві державна адміністрація 

 

 

Травень-

серпень 

3.  Проведення серпневих 

конференцій, нарад, 

семінарів педагогічних 

працівників навчальних 

закладів району. 

Управління освіти серпень  

4.  Проведення Дня знань та 

свята Першого дзвоникау 

навчальних закладах 

району. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
03.09 

5.  Проведення у закладах 

освіти району 

Всеукраїнської акції"Дай 

руку,першокласнику!" 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до03.09 

6.  Розширення мережі 

дошкільних навчальних 

Управління освіти 

Завідувачі ДНЗ 
до 03.09 



закладів району та  груп 

у них шляхом: 

 відновлення роботи 

непрацюючих 

дошкільних навчальних 

закладів; 

 відновлення роботи 

непрацюючих груп за 

рахунок приміщень, 

вивільнених від оренди; 

 відновлення роботи 

груп за рахунок 

виведення класів ЗНЗ з 

приміщень ДНЗ; 

 проведення капітальних 

ремонтів групових 

приміщень ДНЗ; 

 проведення 

реорганізації шкіл-

дитячих садків 

7.  Розширення мережі 

навчальних закладів 

району з інклюзивними  

класами (групами) 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 03.09 

8.  Вжитття необхідних 

заходів щодо 

забезпечення 

протипожежної безпеки 

у навчальних закладах 

району. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 20.08 

9.  Проведення капітальних 

ремонтів та придбання 

обладнання для 

навчальних закладів 

району. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 03.09 

10.  Забезпечення медичних 

кабінетів навчальних 

закладів ліками для 

надання першої 

невідкладної допомоги. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 03.09 

11.  Створення належних 

умов для організації 

гарячого харчування у 

закладах освіти району. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 03.09 



12.  Проведення огляду-

конкурсу на кращий 

комплекс (класне 

приміщення, ігрову 

кімнату, пришкільний 

майданчик) для учнів 

початкових класів. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 03.09 

13.  Продовження роботи 

щодо отримання 

державних актівна право 

постійного користування 

земельними ділянками, 

що закріплені за 

закладами освіти району. 

Управлінняо світи 

Керівники закладів освіти 

протягом 

року 

14.  Забезпечення підготовки 

навчальних закладів усіх 

типів та форм власності 

району до роботи в 

осінньо-зимовий період, 

отримання актів 

готовності, форми Є-8. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 01.10 

15.  Забезпечення відкриття  

в літній період таборів 

відпочинку з денним 

перебуванням дітей на 

базі навчальних закладів 

району. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 03.09 

16.  Проведення 

енергозберігаючих 

заходів у навчальних 

закладах району. 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 

протягом 

року 

17.  Забезпечення у літній 

оздоровчий період 

збільшення витрат на 

харчування в дошкільних 

навчальних закладах 

району на 10%. 

Фінансове управління 

Управлінн яосвіти 
до 03.09 

18.  Проведення  рейду 

"Увага! Діти на дорозі» з 

метою попередження 

дитячого дорожньо-

транспортного 

травматизму  

Управління освіти          

Відділ ДАІ з обслуговування 

Дніпровського району при 

УДАІ ГУ МВС України в  

м. Києві      

серпень - 

вересень 

19.  Проведення медичних Управління охорони здоров'я Протягом 



оглядів учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

району. 

року 

20.  Забезпечення 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

району медичними 

працівниками 

Управління охорони здоров'я до 03.09 

21.  Забезпечення  

навчальних закладів 

району керівними та 

педагогічними кадрами 

Управління освіти до 03.09 

22.  Забезпечення належного 

стану охорони праці, 

безпеки життєдіяльності 

в навчальних закладах 

району (майстерні, 

спортивні зали, 

спортивні майданчики, 

кабінети фізики, хімії, 

біології, інформатики, 

тощо). 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 
до 03.09 

23.  Проведення весняних та 

осінніх місячників 

упорядкування та 

благоустрою територій 

закладів освіти району( з 

висаджуванням дерев, 

кущів, розбивкою 

газонів, квітників). 

Управління освіти 

Керівники закладів освіти 

квітень-

травень, 

вересень-

жовтень  

 

 

Керівник  апарату        А. Павленко 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток  2             

                                               до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації                   

                                              ____   ________________20 ___ 

Перелік закладів освіти Дніпровського району міста Києва, в яких 

будуть проведені капітальні ремонти у 2012 році 

№  

з/п 

Навчальний 

заклад 

Адреса Вид робіт Очікувана 

загальна 

сума (в 

грн.) 

1.  ДНЗ № 53  

вул.Райдужна, 

17-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

100000,00 

2.  ДНЗ № 192  

вул.Гашека, 

5 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

90000,00 

3.  ДНЗ № 243  

вул.Пожарського, 

4 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

50000,00 

4.  ДНЗ № 247  

пр-т.Ватутіна, 

26-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, каналізаційної 

системи, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

80000,00 

5.  ДНЗ № 261 вул.Бажова, 

6-А 

Капітальний ремонт 

фасаду, заміна вікон. 

90000,00 

6.  ДНЗ № 311  

вул.Тампере, 

3-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, щитової, 

заміна сантехніки, 

вікон, батарей. 

 

100000,00 

7.  ДНЗ № 337  

вул.Будівельників, 

24-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, каналізаційної 

системи, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

100000,00 

8.  ДНЗ № 368  Капітальний ремонт 100000,00 



б-р.Верховної 

Ради, 24-А 

приміщення, заміна 

вікон 

9.  ДНЗ № 381  

вул.Стальського, 

10-А 

Капітальний ремонт 

даху, туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

100000,00 

10.  ДНЗ № 409  

вул.Юності, 

12 

Капітальний ремонт 

приміщення, заміна 

вікон, склоблоків 

 

190000,00 

11.  ДНЗ № 441  

Русанівська 

набережна, 12/3 

Капітальний ремонт 

групового приміщення, 

спальні, туалетної 

кімнати, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

120000,00 

12.  ДНЗ № 444  

вул. Шалетт,10-А 

Капітальний ремонт 

коридорів, туалетів, 

заміна сантехніки, 

вікон, батарей. 

 

120000,00 

13.  ДНЗ № 447  

вул. Микитенка, 

 9-А 

Капітальний ремонт 

групового приміщення, 

спальні, туалетної 

кімнати, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

130000,00 

14.  ДНЗ № 452  

вул.Ентузіастів, 

41/2 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

50000,00 

15.  ДНЗ № 453  

б-р Перова, 

28-А 

 

Капітальний ремонт 

харчоблоку, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей 

 

200000,00 

16.  ДНЗ № 461  

вул. А.Навої, 

78-А 

Капітальний ремонт 

групового приміщення, 

спальні, туалетної 

кімнати, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

120000,00 

17.  ДНЗ № 473  

вул. П.Запорожця, 

Капітальний ремонт 

групового приміщення, 

 

150000,00 



13-А спальні, туалетної 

кімнати, 

портомийки(зони видачі 

їжі), заміна сантехніки, 

вікон, батарей. 

18.  ДНЗ № 481  

 

б-р Перова, 

8-А 

 

Капітальний ремонт 

групового приміщення, 

спальні, туалетної 

кімнати, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

120000,00 

19.  ДНЗ № 501 вул.Ентузіастів, 

11/3 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

70000,00 

20.  ДНЗ № 503  

вул.Бойченка, 

9-А 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

90000,00 

21.  ДНЗ № 525  

пр-т.Тичини, 

14-В 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

90000,00 

22.  ДНЗ № 554 пр-т.Гагаріна, 

9-А 

Заміна вікон 80000,00 

23.  ДНЗ № 582  

вул. Флоренції, 3 

Капітальний ремонт 

даху, туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

100000,00 

24.  ДНЗ № 591 вул.Бойченка, 

12-А 

Капітальний ремонт 

даху 

80000,00 

25.  ДНЗ № 616  

вул.Челябінська, 

9-А 

Капітальний ремонт 

групового приміщення, 

спальні, туалетної 

кімнати, портомийки 

(зони видачі їжі), заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

 

160000,00 

26.  ДНЗ № 617  

вул. Микільсько-

Слобідська, 

2-А 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

(відновлення роботи 

закладу після оренди). 

300000,00 



27.  ДНЗ № 655 вул. Курна-

товського,4-А 

Капітальний ремонт 

даху, заміна вікон 

120000,00 

28.  ДНЗ № 672  

вул. Кибальчича, 

17-А 

 

Капітальний ремонт 

приміщення, заміна 

вікон, батарей. 

 

90000,00 

29.  ДНЗ № 675 вул.Празька, 

20-А 

Капітальний ремонт 

даху 

60024,00 

30.  ДНЗ № 691 вул. 

Луначарського,  

24-Б 

Капітальний ремонт 

приміщення, туалетів, 

даху, заміна сантехніки, 

вікон, батарей. 

90000,00 

31.  ДНЗ № 700 вул. Рогозівська,4 Капітальний ремонт 

даху 

60000,00 

32.  СЗШ № 66 вул.Каунаська, 

2 

Капітальний ремонт 

приміщення, заміна 

вікон 

160000,00 

33.  СЗШ № 81 пр-т.Тичини, 

22-А 

Капітальний ремонт 

приміщення, заміна 

вікон 

100000,00 

34.  СШ № 120 вул.Райдужна, 

17-Б 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

100000,00 

35.  СШ № 125 вул.Плеханова, 

2 

Капітальний ремонт 

приміщення, ганку. 

 

50000,00 

36.  СЗШ № 126  

вул.Празька, 

14 

Капітальний ремонт 

приміщення, заміна 

вікон 

130000,00 

37.  СШ № 129  

пр-т.Гагаріна, 

17-А; 19. 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

100000,00 

38.  Гімназія 

№ 136 

вул.Ентузіастів, 

29/3 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

10000,00 

39.  СШ № 137  

вул.Ентузіастів, 

7/4 

Капітальний ремонт 

харчоблоку, 

приміщення їдальні, 

заміна сантехніки, 

вікон, батарей. 

120000,00 

40.  Гімназія  

№ 176 

пр-т.Гагаріна, 

11 

Капітальний ремонт 

приміщення, заміна 

вікон 

10000,00 

41.  СЗШ № 180 б-р.Перова, 

21 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

90000,00 

42.  СЗШ № 182 б-р.Давидова, Капітальний ремонт 50000,00 



17 покрівлі 

43.  СЗШ № 184 вул.Вільде, 

5 

 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

100000,00 

44.  СШ № 188 Вул..Будівельників, 

10 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

 

10000,00 

45.  Гімназія  

№ 191 

вул.Серафимовича, 

7-А 

Капітальний ремонт 

фасаду, заміна вікон 

50000,00 

46.  СЗШ № 195  

вул.Серафимовича, 

17-А 

Капітальний ремонт 

актового та спортивного 

залів, заміна вікон, 

батарей. 

 

200000,00 

47.  СЗШ № 201 б-р.Перова, 

14-А 

Капітальний ремонт 

ливневої каналізації 

10000,00 

48.  СЗШ № 228 вул.Березняківська, 

34 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

100000,00 

49.  НВК № 209 

«Сузір’я» 

 

вул.Березняківська, 

32 

Капітальний ремонт 

туалетів, заміна 

сантехніки, вікон, 

батарей. 

100000,00 

50.  НВК 

Монтессорі 

вул.Ентузіастів, 

1/5 

Капітальний ремонт 

вентиляційної системи 

10000,00 

51.  Інтернат  

№ 14 

 

б-р.Перова, 

3 

 

Капітальний ремонт, 

приміщення, туалетів, 

заміна сантехніки, 

вікон, батарей. 

290000,00 

52.  Інтернат  

№ 18 

 

б-р.Перова, 

23 

 

Капітальний ремонт, 

приміщення, туалетів, 

заміна сантехніки, 

вікон, батарей. 

260000,00 

53.  ДЮСШ № 

10 

 

вул.Серафимовича, 

3-А 

Капітальний ремонт 

приміщення, туалетів, 

заміна сантехніки, 

вікон, батарей. 

 

275000,00 

 

 

Керівник апарату                        А. Павленко 

 

 


