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Шановний пане Віталію!

Управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації у межах наданих повноважень остаточно опрацьовано відповідно 
до вимог Закону України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення 
органами виконавчої влади до публічної інформації» Ваш запит на інформацію 
від 17.10.2019 № 444 стосовно святкових ранків у закладі дошкільної освіти 
№ 242 (далі -  ЗДО № 242) на вулиці О. Кошиця, 9 а.

За результатами розгляду надаємо наступну інформацію.
Міністерством освіти і науки України (далі -  МОНУ) надано 

інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів 
освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному 
році» (лист від 02.07.2019 № 1/9-419), в яких наголошується, що Закон України 
«Про освіту» надав кожному закладу освіти автономію: академічну, 
організаційну, фінансову і кадрову, а керівнику -  в управлінні закладом, 
прийнятті рішень щодо організації його роботи.

Педагогічним колективам надається право обирати для використання в 
роботі чинні освітні програми, перелік та особливості реалізації яких 
обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти.

Відповідно до статей 20 та 24 Закону України «Про дошкільну освіту» 
діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який 
визначається педагогічною радою та затверджується керівником.

План роботи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 242 
Дарницького району м. Києва на 2019-2020 навчальний рік, схвалений 
педагогічною радою (протокол від 28.08.2019 № 1) та затверджений
директором, містить окремий розділ «Перспективний план проведення свят та 
розваг на 2019-2020 навчальний рік».

Інструктивно-методичними рекомендаціями «Щодо організації роботи з 
музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»



(лист МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-454) визначені форми організації музичного 
виховання дітей та періодичність їх проведення.

Зокрема, музичні розваги рекомендовано проводити два рази на місяць, 
музично-театралізовані світа — два-чотири рази на рік.

Згідно із перспективним: планом проведення свят та розваг на 2019-2020 
навчальний рік у ЗДО № 242 кількість свят становить чотири, в т.ч. у вересні 
місяці -  свято «Знову разом у садочку»!, у грудні -  свято Нового року «Нас 
ялинка запросила».

Окрім того, у жовтні та листопаді місяцях заплановано проведення 
розваг, пов’язаних з осінньою порою року, а саме: заходу «Чарівні барви осені» 
та поетичного вечора «Осінь -  чарівне диво».

Факт нав’язування послуг Діда Мороза під час проведення Новорічних 
свят директор ЗДО № 242 Малюга Н.А. заперечує. За її інформацією пропозиції 
щодо запрошення на Новорічні свята професійного актора у ролі Діда Мороза 
надходили від окремих батьків вихованців дитячого садка.

У зв’язку із цим протягом вересня та поточного місяців у заклад освіти по 
групах проведено опитування батьків вихованців стосовно наявності у них 
такого бажання та визначення у подальшому доцільності запрошення на свято 
професійного актора.

Управлінням освіти Дарницької районної в мсті Києві державної 
адміністрації директорові ЗДО № 242 Малюзі Н.А. наголошено на тому, що 
різноманітні виступи артистів та інші заходи сторонніми особами чи 
організаціями мають проводитись лише за погодженням районного управління 
освіти та керівника закладу (у письмовому вигляді), із зазначенням конкретної 
дати, кількості годин проведення заходу, форми або назви репертуару та умов 
сплати рахунку за користування приміщенням.

Окрім того, керівникові рекомендовано провести із батьками вихованців 
додаткову роботу щодо їх ознайомлення із планом роботи ЗДО № 242 
на 2019-2020 навчальний рік.

Принагідно інформуємо, що засновником ЗДО № 242 не затверджувався 
перелік платних освітніх послуг, що не увійшли до переліку платних послуг, які 
можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи 
освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796.
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