
 
     

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

м. Київ 

Від 05.12.2011 р.                                                                                   № 254 

  

Про організацію дозвілля дітей  

на зимових канікулах, проведення  

новорічних і різдвяних заходів 

 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2011 № 2120 «Про проведення 

загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів», наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 05.12.2011 №1388 «Про організацію 

змістовного дозвілля обдарованих і талановитих дітей під час зимових канікул 

2011/2012 навчального року», відповідно до плану роботи Головного управління 

освіти і науки на 2011 рік, з метою організації змістовного дозвілля дітей у м. Києві 

під час зимових канікул, відзначення новорічних і різдвяних свят 

 

                                                   НАКАЗУЮ: 

 

1.  Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:  
 

1.1. Забезпечити в навчальних закладах організацію змістовного дозвілля і 

відпочинку дітей на зимових канікулах, проведення заходів, присвячених 

новорічним і різдвяним святам (фольклорних дійств, святкових концертів, 

карнавалів, вистав тощо), спортивно-масових заходів, роботу гуртків, 

спортивних секцій, клубів за інтересами та інших творчих об’єднань. 

 

1.2. Організувати вручення подарунків до Дня Святого Миколая, новорічних 

подарунків та запрошень на новорічно-різдвяні свята в культурно-мистецькі 

заклади дітям пільгових категорій. 

 

1.3. Сприяти проведенню та участі учнів у міських і всеукраїнських заходах із 

художньо-естетичного, фізкультурно-спортивного,  еколого-натуралістичного, 

науково-технічного, туристсько-краєзнавчого напрямів позашкільної освіти.   

 

1.4. Забезпечити відвідування учнями музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, 

пам’яток культурної спадщини, організацію екскурсій та туристичних поїздок 

Україною. 



 

 

1.5. Забезпечити умови для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, талановитих, 

обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування. 

 

1.6. Вжити вичерпних заходів щодо запобігання поширенню грипу та гострих 

респіраторних захворювань під час проведення новорічних і різдвяних свят. 

 

1.7. Забезпечити дотримання правил безпечної поведінки учасниками масових 

заходів, вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборонити використання 

відкритого вогню, петард та інших пожеже- і вибухонебезпечних предметів, 

правил порядку проведення екскурсій, походів, перевезення дітей 

автомобільним та іншими видами транспорту. 

 

2.  Київському Палацу дітей та юнацтва (Дахнов С.Л.): 

2.1. Забезпечити проведення свята Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, вихованців шкіл-інтернатів і дитячих 

будинків м. Києва, загальноміських новорічних і різдвяних вистав для дітей, 

новорічних вечорів для старшокласників. 

2.2. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення зимового 

навчально-оздоровчого збору лідерів учнівського самоврядування 

загальноосвітніх навчальних закладів міста. 
   
3.  Міжнародному центру дитячо-юнацького туризму (Муковніна О.С.) провести на 

зимових канікулах туристсько-краєзнавчі заходи для учнів.  

 

4.  Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, 

директорові Київського Палацу дітей та юнацтва Дахнову С.Л., директорові 

Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму Муковніній О.С. подати до 

Головного управління освіти і науки плани заходів на зимові канікули в термін до                     

15 грудня 2011 року та проінформувати про проведену роботу до 10 січня 2012 

року. 

 

5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника 

Головного управління освіти і науки Руденко Г.В. та Олефіренко Н.М. 

 

 

 

Начальник      В. Горюнова  

 


