
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

10.04.2013                                                                            № 295 

 

 

 

 

Про проведення Першого Київського фестивалю  

української кухні серед учнів навчальних закладів міста Києва 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 28 грудня 2012 року № 756/2012 

«Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 року № 74 «Про затвердження плану 

заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», 

додатку до плану заходів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), з метою виявлення і популяризації кулінарних талантів, здійснення 

профорієнтаційної роботи серед учнів навчальних закладів міста та привернення 

уваги професіоналів до майстерності майбутніх кулінарів 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести Перший Київський фестиваль української кухні серед учнів навчальних 

закладів міста Києва в квітні 2013 року. 

2. Затвердити організаційний комітет та журі Першого Київського фестивалю 

української кухні серед учнів навчальних закладів міста Києва (додатки 1, 2). 

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

начальникові управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту Кучинському М. С.: 

3.1. Провести І тур (відбірковий) Першого Київського фестивалю української 

кухні серед учнів навчальних закладів міста Києва до 26 квітня 2013 року. 

3.2. Забезпечити участь команд у Першому Київському фестивалі української 

кухні серед учнів навчальних закладів міста Києва 27 травня 2013 року. 

3.3. Призначити відповідальних за життя, здоров’я дітей у дорозі та під час 

проведення Першого Київського фестивалю української кухні серед учнів 

навчальних закладів міста Києва. 



3.4. Забезпечити проведення цільового інструктажу з керівниками і 

супроводжуючими з охорони праці та з учнями з безпеки життєдіяльності з 

обов’язковим записом у журналах реєстрації інструктажів. 

 

4. Відділу позашкільної освіти Управління дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

(Бабінець С. І.) забезпечити проведення Першого Київського фестивалю 

української кухні серед учнів навчальних закладів міста Києва 27 квітня 2013 

року. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської  міської державної адміністрації) Челомбітько В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту  О. Добровольська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської  міської державної адміністрації)  

_________________ № ______ 

 

Організаційний комітет  

Першого Київського фестивалю української кухні  

серед учнів навчальних закладів міста Києва 

 

Голова організаційного комітету: 

Челомбітько Вікторія Юріївна, перший заступник директора Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської  міської державної адміністрації). 

 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Бабінець Світлана Іванівна, начальник відділу позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

 

Кришемінська Лідія Дмитрівна, директор Вищого комерційного училища 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

 

Магалецький Андрій Володимирович, начальник виховного відділу 

Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою) 

 

Мусієнко Таїсія Петрівна, заступник начальника управління професійної 

освіти, начальник відділу професійної освіти Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту 

 

Русецька Ольга Вікторівна, головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

 

Тодосова Галина Іванівна, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                           О.Добровольська 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської  міської державної адміністрації)  

_________________ № ______ 

 

Журі 

Першого Київського фестивалю української кухні  

серед учнів навчальних закладів міста Києва 

 

Голова журі: 

Добровольська Оксана Миколаївна, директор Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської  

міської державної адміністрації). 

 

Співголова журі: 

Мазаракі Анатолій Антонович, ректор Київського національного торговельно-

економічного університету, професор, доктор технічних наук, академік (за 

згодою). 

 

Члени журі: 
 

Дідок Олексій Вікторович, шеф-кухар ресторану мережі готелю «Дніпро» (за 

згодою). 

 

Залюбовська Галина Петрівна, старший майстер виробничого навчання 

Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-

економічного університету (за згодою). 

 

Мороз Ольга Володимирівна, методист навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

 

Пересічний Михайло Іванович, декан факультету ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу, голова Асоціації кулінарів України, доктор технічних 

наук, професор (за згодою). 

 

Рибачук Людмила Іванівна, старший майстер виробничого навчання Вищого 

комерційного училища Київського національного торговельно-економічного 

університету, суддя міжнародної категорії (за згодою). 

 

Русецька Ольга Вікторівна, головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

 

Тодосова Галина Іванівна, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

 

 

Директор Департаменту                                           О. Добровольська 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подання: 

 

Перший заступник директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту В. Челомбітько 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Начальник відділу  

правового забезпечення Л. Біба 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець 

начальник  відділу  

позашкільної освіти С.Бабінець 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Про проведення Першого Київського фестивалю української кухні  

серед учнів навчальних закладів міста Києва» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу 

Цей наказ є виявленням і підтримкою кращих кулінарних талантів серед учнів 

навчальних закладів міста, формування в учнівської молоді позитивної мотивації до 

вибору  майбутньої професії.  

 

2. Мета і завдання прийняття наказу 

Метою цього наказу є виявлення і популяризація кулінарних талантів, 

здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів навчальних закладів міста та 

привернення уваги професіоналів до майстерності майбутніх кулінарів. 

 

 

3. Правові аспекти 

У цій сфері діє Указ Президента України від 28 грудня 2012 року № 756/2012 

«Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 року № 74 «Про затвердження плану 

заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», 

додаток до плану заходів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття цього наказу не потребує фінансування. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) зацікавлений у проведенні 

Першого Київського фестивалю української кухні серед учнів навчальних закладів 

міста Києва з метою виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року 

«Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 року № 74 «Про затвердження плану 

заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»,. 

 

6. Регіональний аспект 

Цей наказ є проведенням Першого Київського фестивалю української кухні 

серед учнів навчальних закладів міста Києва з метою виявлення і підтримки кращих 

кулінарних талантів серед учнів навчальних закладів міста, формування в учнівської 

молоді позитивної мотивації до майбутнього вибору  професії. 

 

 



6.1. Запобігання дискримінації 

Наказ не містить ознак дискримінації. 

 

7. Громадське обговорення 

Цей наказ не потребує громадського обговорення. 

 

8. Прогноз результатів 

Результатом прийняття цього наказу є виявлення і популяризація кулінарних 

талантів, здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів навчальних закладів 

міста та привернення уваги професіоналів до майстерності майбутніх кулінарів 

 

 

 

 

 

Начальник відділу позашкільної освіти  С. Бабінець 

 

 


