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Про надання відповіді 
на інформаційний запит

Шановна пані Надіє!

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно 
до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто 
Ваш інформаційний запит від 06.11.2020 (наш вхід. № 107-198 (з) від 11.11.2020) 
та повідомляємо.

Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про дошкільну 
освіту» на підставі письмових звернень батьків або законних представників осіб 
з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти № 390 
перепрофільована одна інклюзивна група.

Створення відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази 
й ігрового обладнання у закладі дошкільної освіти № 390 буде враховано під час 
планування потреб на 2021 рік за клопотанням керівника закладу.

Фінансування на закупівлю матеріально-технічної бази для проведення 
психологічно-педагогічних та корекційно-розвиткових занять дитини з 
особливими потребами відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» з урахуванням 
бюджетного періоду.

Відповідно до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти у 
закладі № 390 з 01.09.2020 введено ставку асистента вихователя інклюзивної 
групи.

^  Щ одо індивідуальної програми розвитку дітей з особливими потребами у 
с^закладі, то вона розробляється для кожної дитини окремо, відповідно до 
^висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну 

оцінку розвитку дитини, складається на навчальний рік та зазвичай



переглядається тричі на рік. Програма створюється командою психолого- 
педагогічного супроводу, до якої входять директор закладу освіти, вихователі, 
асистент вихователя, практичний психолог, та інші із залученням батьків. Ця 
програма є особистими даними дитини і не може розголошуватись стороннім 
особам.

Станом на 16.11.2020 фінансування за кошти державної субвенції по 
закладу дошкільної освіти № 390 не проводилось.

Одночасно інформуємо, що відповідно до частини першої та третьої статті 
23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи 
бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації до суду здійснюються відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства України.

Додатки: 1. Копія наказу управління освіти Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 01.09.2020 № 113 «Про внесення змін до 
мережі закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» на 4 арк. в 1 
прим.
2. Копія штатного розпису на 2020 рік на Іарк. в 1 прим.
3. Копія клопотання директора закладу дошкільної освіти № 390 про організацію 
навчання дитини (особисті дані дитини не розголошуються) за інклюзивною 
формою з 2020/2021 навчального року на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник голови Наталя ПАЗЕНКО

Олексій Сукенніков 
Любов Зражевська 405 71 04
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УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління освіти

Н А К А З

0 //Ç Û  №

Про внесення змін до мережі 
закладів дошкільної освіти 
у 2020 /2021 навчальному році

Керуючись законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, спільним наказом 
Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України 
від 27.03.2006 № 240/165 «Про порядок комплектування дошкільних 
навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», наказом Міністерства освіти 
і науки України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку 
комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, листом 
Міністерства освіти і науки України від 29.07.2011 №1/9-577
«Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних 
навчальних закладах» на виконання наказів Департаменту освіти і науки 

. виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 31.07.2020 № 126, від 01.09.2020 № 141, від 01.09.2020 № 142 
«Про зміни в мережі (обліку) закладів освіти міста Києва» та за клопотаннями 
керівників закладів дошкільної освіти.

НАКАЗУЮ:

1. Увести з 01 вересня 2020 року до мережі закладів дошкільної освіти 
Святошинського району заклади, що отримали ліцензію на право провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти:

1.1.Товаристо з обмеженою відповідальністю приватний заклад «Заклад 
дошкільної освіти «Небокрай» ( вул. Миколи Ушакова, буд.8);
1.2. Приватну організацію (установу, заклад) приватний заклад «Заклад 
дошкільної освіти «Тотоша Нивки» (просп. Перемоги, буд.67-А);
1.3. Фізичну особу-підприємицю Кравчук-Толочко Оксану Василівну (вул. 
Анатолія Петрицького, буд.13,кв. 3);
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2. Увести 3 01 вересня 2020 року в мережу закладів дошкільної освіти одну 
групу загального розвитку передшкільного віку в дошкільному навчальному 
закладі № 516 (вулиця Зодчих, 50-А).

ЗЛерепрофілювати з 01 вересня 2020 року:

3.1. Одну групу передшкільного віку загального розвитку на інклюзивну в 
дошкільному навчальному закладі № 156 (вул.Зодчих-40-A);

3.2. Одну групу передшкільного віку загального розвитку на інклюзивну в 
дошкільному навчальному закладі № 203 (вул. Зодчих, 22-А);

3.3. Одну групу передшкільного віку загального розвитку на інклюзивну в 
дошкільному навчальному закладі № 251 (вул. Зодчих, 32-А);

. 3.4. Одну групу передшкільного віку загального розвитку на інклюзивну в
» ' : дошкільному навчальному закладі № 390 (вул. Корольова, 9-В);

3.5. Одну групу передшкільного віку загального розвитку на інклюзивну в 
дошкільному навчальному закладі № 599 (вул. Василя Стуса, 26-А);

3.6. Одну групу передшкільного віку загального розвитку на інклюзивну в 
навчально- виховному комплексі «Довіра» (вул. Дмеренська, 10-А);

3.7. Одну інклюзивну групу передшкільного віку з короткортивалим 
перебуванням дітей на групу загального розвитку з короткортивалим 
перебуванням дітей в дошкільному навчальному закладі № 532 (вул. Миколи 
Ушакова, 10-А);

3.8. Одну групу передшкільного віку санаторного типу в групу загального 
розвитку в дошкільному навчальному закладі № 80 (просп. Леся Курбаса, 
12-Є);

3.9. Одну спеціальну групу передшкільного віку за спеціалізацією загального 
недорозвитку мовлення в спеціальну групу за спеціалізацією затримка 
психічного розвитку в дошкільному навчальному закладі № 127 (бульв. 
Кольцов, 24-Б);

3.10. Одну групу передшкільного віку санаторного типу в групу загального 
розвитку в дошкільному навчальному закладі № 277 (просп. Василя Кучера, 
8-А);

3.11. Одну групу передшкільного віку санаторного типу в гр)шу загального 
. розвитку в дошкільному навчальному закладі № 819 (вул. Симиренка, 29-А);
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3.12. Одну спеціальну групу передшкільного віку за спеціалізацією заїкування в 
спеціальну групу за спеціалізацією загального недорозвитку мовлення в 
дошкільному навчальному закладі № 139 (вул. Гната Юри, 5-А);

3.13. Одну групу раннього віку загального розвитку в групу передшкільного 
віку в доппсільному навчальному закладі № 80 (просп. Леся Курбаса, 12-Є);

3.14. Одну групу раннього віку загального розвитку в групу передапкільного 
віку в закладі дошкільної освіти № 85 (просп. Корольова, 8-а);

; 3.15. Одну спеціальну групу передшкільного віку в спеціальну групу раннього
віку в дошкільному навчальному закладі № 95 (бульв. Ромена Роллана, 4-А);

3.16. Одну групу раннього віку загального розвитку в групу передшкільного 
віку в закладі дошкільної освіти № 179 (вул. Лкуба Колласа, 19);

3.17. Одну групу передшкільного віку загального розвитку в групу раннього 
віку в дошкільному навчальному закладі № 257 (вул. Василя Кучера, 4-А);

3.18. Одну групу раннього віку загального розвитку в групу передшкільного 
віку в дошкільному навчальному закладі № 390 (вул. Корольова, 9-В);

3.19. Одну грзоіу передшкільного віку загального розвитку в групу раннього 
віку в дошкільному навчальному закладі № 516 (вул. Зодчих, 50-А);

3.20. Одну групу раннього віку санаторного типу в санаторну групу 
передшкільного віку в дошкільному навчальному закладі № 669 
(вул. Жмеринська, 26-а);

3.21. Одну групу передшкільного віку загального розвитку в групу раннього 
віку в дошкільному навчальному закладі № 674 (вул. Доброхотова, 1-Б);

3.22. Одну групу передшкільного віку загального розвитку в групу раннього 
віку в закладі дошкільної освіти № 693 (вул. Григоровича Барського, 5-А);

3.23. Одну групу передшкільного віку загального розвитку в групу раннього 
віку в дошкільному навчальному закладі № 785 (вул.Симиренка, 2-А);

3.24. Одну групу передшкільного віку загального розвитку в групу раннього 
віку у навчально -  виховному комплексі «Інтел» (вул. Кіпріанова, 4-А).

4. У зв’язі̂  ̂з виробничою необхідністю та відсутністю черги дітей молодшого 
віку з 2-х років до 3-х років у системі електронного запису в закладі дошкільної 
освіти №134 (вул. Вітрука, 17) перепрофілювати одну групу передшкільного 
віку на групу раннього віку.

5. Урахувати, що змінено назву:
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5.1. Школи -  дитячого садка «Євроленд» Європейського університету (бульв. 
Академіка Вернадського, 16-В) на ясла -  садок «Євроленд» Європейського 
університету;

5.2. Навчально- виховний комплекс «Святошинська гімназія» (вул. Ірпінська,
■ • 74-А) на товариство з обмеженою відповідальністю «Київський ліцей

«КІСКУЛ».

6. Проводити витрати за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на 
утримання закладів освіти.
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7. Керівнику економічної групи Медведчук Ю. о. ввести в штатний розклад 
вказаних закладів доппсільної освіти додаткові пггатні одиниці.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
загальної середньої, доппсільної та позашкільної освіти 
Голованенко Л. М. та головного бухгалтера централізованої бухгалтерії 
Бондарчук Т. К.
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1 Директор 1.00 16 6208.00 620,80 558.72 2216.26 3693,76 2216^6 15 513.79 186 165.50
2 Виховїтель-методисг 1.00 14 5385,00 538,50 1777.05 1077,00 1777.05 10 554,60 126 655^0
3 Виховпега 21.00 4471.71 1006,09 9390,60 в 31290,79 18982,41 31290.79 185 866.64 2 230 399.64
4 Асистент аиховатиш 1.00 12 4717,00 471.70 1556,61 2830.20 1556.61 11132,12 133 585.44
5 Музичний гаивншс 2.75 4475J6 1230.70 4061,30 2461.39 4061.30 24 121.65 289459.81
б Поаггичний психолог 1.00 11 4383.00 438.30 14463  і 876.60 1446,39 8 590.68 103 088,16
7 Вчиїеяь-логопва 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
8 Вчипль-дефектолог 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
9 Інструктор 3 фізичної культури 1.375 9 3849.00 529.24 1746,48 1058.48 1746.48 10 373,06 124 476.66
10 Сошаяышй педагог 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
11 Керівник гуртка 1,375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього 3 0 ^ 1 4179,71 1006,09 13219^ 0,00 558,72 0,00 одю 30979,84 44094,88 0,00 0,00 0,00 0,00 266152,53 3 193 830,41
11 Сестра медична стаоша 1,50 g 3649.00 547,35 1204.17 1204,17 401.39 8830.58 105 966.91
12 Сестра нсдичка з дієтичного хдачувгшні 1.00 9 3849.00 769.80 4 618.80 55 425.60
13 Ceciva нсдичиа з фізіотерагаї 0.00 0.00
14 Сестра неиична 3 ЛФК 0.00 0.00
15 Сестра неаична 3 пасажу 0,00 0.00
16 Лікар 0.00 0,00
17 Заступник завідувача господарства 0.00 0,00
18 Завідувач господЕфства 1.00 8 3649,00 1824.50 5 473.50 65 682.00
19 Діловод 1,00 5 3026.00 605ДО 363U 0 43 574.40
20 Кошрнгас 1,00 2 2425,00 ; 485,00 291,00 3 201,00 38412.00
21 Кавпшшса 1,00 2 2425,00 485,00 2 910.00 34 920.00
22 Помічнік вихователі 13.85 6 3226,00 8936,02 4468.01 58084.13 697 009,56
23 Шеф-кухар 1.00 5 3026.00 605.20 363,12 3 994,32 47 931,84
24 Кухар 2.00 4 2826,00 1130.40 678Л4 7460.64 89 527,68
25 Підсобний рсбтш с 2,00 1 2225.00 890.00 534,00 5 874.00 70 488.00
26 Машиніст Ь праиш та пеноніу білюии 2.00 2 2425,00 970,00 582.00 6402.00 76824.00
27 Прябиралишк службових приміщень 1,00 2 2425.00 485,00 242,50 3 152.50 37 830.00
28 Робітник 3 обслуг, й ишонгу пришшеяь 1.50 5 шшя 907.80 5446,80 65 361.60
29 Оппатоо хлорагормЯ установки 0,00 0.00
ЗО Двірник 2,00 1 2225.00 890.00 5 340,00 64 080.00
31 Сторож 3,00 2 2425,00 1455,00 1226,52 9956,52 П 9478Л

Всього 34^5 2932^41 0 ^ 0 ^ оию 0,00 0,00 547,35 1204,17 21643,09 0,00 0,00 5111,90 1226,52 134375,98 1612511,10
1 РАЗОМ: 1 «5350 3514,55 1006,09 13219JB «•«>... 558,72 0.00 *47,35 45299,05 52622,93 т Гм ЗяЗГІ 51114(0 1226,52 400528,52 4 806 342Д1

Псалеосовая 3$J№ 266152ДЗ
CneqUuiicn 5JM 2654М0

Іилгі 29J5 107827J9

Головний бухгалтер Т.К.БОВ іяук



■
СВЯГОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
Заклад дошкільної освіти № 390

,Лввв&ШЖ

Від 14.05.2020 № 44
B.C. Начальника управління освіти, 

молоді та cnqyry 
СвятошинськоТ районної 
в місті Києві 
держашої адміністрації 
Ковалюнко І.І. 
директора ЗДО № 390 
Кщ}иленко Л.В.

Клопотання

Адміністрація дошкільного навчального закладу № 390 порушує 
клопотання щодо організації навчання за інклюзивною формою з 2020 н.р. 
згідно з юсановком про ю>мплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 
д и ти н и (В В Н Н Й И І^ Н Н ІЯ Ш гіН І И Н Ш В Н Н  від лютого

, який відвідує ДНЗ № 390 ясельну групу №2020 року 
7 з вересня 2019 р.

(Документи додаються)

Діфектор: Л.В. Кириленко


