
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

25.09.2012                                                                           № 227   

 

Про проведення загальноміського 

огляду-конкурсу «Шкільний дворик» 

    

На виконання розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 12.09.2012 № 1598 «Про проведення осіннього місячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2012 році» 

відповідно до Плану роботи Головного управління освіти і науки на 2012 рік,  

у рамках проекту «Київ – моє місто. Мені в ньому жити, мені його 

створювати», з метою благоустрою пришкільної території, залучення учнів 

до суспільної праці, до практичної природоохоронної діяльності, формування 

екологічної культури та активної життєвої позиції 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести з 15.10.2012 до 26.10.2012 загальноміський огляд-конкурс  

«Шкільний дворик». 

 

2. Затвердити умови,  склад міського оргкомітету, журі та кошторис огляду-

конкурсу «Шкільний дворик» (додатки 1-4). 

 

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій забезпечити участь загальноосвітніх навчальних закладів у 

огляді-конкурсі «Шкільний дворик». 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

начальника Головного управління освіти і науки Челомбітько В.Ю. та 

начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій. 

 

 

Начальник                                                      О.Добровольська 
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Додаток  1 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 25.09. 2012  № 227 
 

 

УМОВИ  

проведення загальноміського огляду-конкурсу «Шкільний дворик» 

 

І. Загальні положення 

 

Загальноміський огляд-конкурс «Шкільний дворик» (далі - 

Конкурс) проводиться відповідно до проекту «Київ – моє місто. Мені в 

ньому жити, мені його створювати», в рамках місячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2012 році. 

 

ІІ. Мета Конкурсу 

 

 благоустрій пришкільної території; 

 залучення учнів до суспільної праці та до практичної 

природоохоронної діяльності;  

 формування у школярів екологічної культури та активної життєвої 

позиції. 

 

ІІІ.  Загальне керівництво з підготовки та проведення Конкурсу 

здійснює Головне управління освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

IV.    Організація та проведення Конкурсу 

 

Конкурс проводиться у два етапи. 

- І етап (районний) з 3 до  14 жовтня 2012 року; 

- ІІ етап (міський) з 15 до 26 жовтня 2012 року. 

Для проведення І-го та ІІ-го етапів створюються відповідні 

оргкомітети. Організація Конкурсу покладається на оргкомітет. Склад 

районного оргкомітету та журі затверджується начальником районного 

управління освіти, міського – начальником  Головного управління освіти 

і науки.  

У І етапі (районному) беруть участь загальноосвітні навчальні 

заклади району.  До участі у міському етапі Конкурсу запрошується 

навчальний заклад, що є переможцем І етапу. 

 

ІV. Основні показники оцінювання здійснюється відповідно до 

вимог "Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
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загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу" ДСан ПіН 5.5.2.008-01. Комплексний підхід до раціонального 

планування території навчального закладу включає:  

- благоустрій території навчального закладу; 

- творчий підхід до оформлення шкільної території; 

- кращий дизайнерський проект озеленення; 

- фізкультурно-оздоровча зона. 

Для участі у міському Конкурсі в  Головне управління освіти і науки 

до 15 жовтня 2012 року подається заявка та тематичні презентаційні 

матеріали «Шкільний дворик»  на електронну адресу: todosova@ukr.net. 

          У заявці вказати повну назву навчального закладу; прізвище, ім’я 

по батькові директора, контактні телефони. 

 

V. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження  

 

Переможці Конкурсу визначаються журі за підсумками виїзних 

оглядів територій навчальних закладів та вивченням представлених 

презентаційних матеріалів. 

Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій, Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації), грошовими винагородами. 

 

 

Перший заступник начальника                                 В.Челомбітько



 4 

Додаток  2 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 25.09.2012  № 227 
 

 

Оргкомітет 

загальноміського огляду-конкурсу «Шкільний дворик» 

 

Голова організаційного комітету: 

 

 Челомбітько Вікторія 

Юріївна  

- перший заступник начальника  

Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 
 

Заступник голови оргкомітету: 
 

 Фіданян Олена Григорівна - заступник начальника управління 

навчальних закладів - начальник 

відділу загальної середньої освіти та 

правого захисту дітей Головного 

управління освіти і науки 

Члени організаційного комітету: 

 

 Остапенко Тетяна Віталіївна - начальник відділу матеріально-

технічного та інформаційного 

забезпечення Головного управління 

освіти і науки 

 Тодосова Галина Іванівна - головний спеціаліст відділу дошкільної 

і позашкільної освіти Головного 

управління освіти і науки  

 

 

       

Начальник       О. Добровольська
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Додаток  3 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 25.09.2012  № 227 
 

ЖУРІ 

загальноміського огляду-конкурсу «Шкільний дворик» 
 

Голова журі:  

 

Добровольська Оксана 

Миколаївна 

- начальник Головного управління освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Заступники голови журі:  

 

Челомбітько Вікторія Юріївна 

 

 

- перший заступник начальника Головного 

управління освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Члени журі: 
Садовой Сергій Миколайович - начальник Головного управління контролю 

за благоустроєм (за згодою)  
Царенко Михайло 
Олександрович 

- директор КП УЗН «Київзеленбуд» (за 

згодою) 

Остапенко Тетяна Віталіївна - начальник відділу матеріально-технічного 

та інформаційного забезпечення Головного 

управління освіти і науки 
Кузнєцова Олена Вацлавівна - головний спеціаліст відділу загальної 

середньої освіти та правого захисту дітей 

Головного управління освіти і науки 
Ткачук Людмила Іванівна - завідувач відділу біології Київського 

Палацу дітей та юнацтва 
Мельник Сергій Борисович - методист вищої категорії координаційного 

центру фізичної культури та спорту 

Головного управління освіти і науки 

Підлісна Анастасія  - президент ради старшокласників «Лідер» 

Солом’янського району  

 

 

Начальник                     О. Добровольська 


