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Шановні колеги !

З нагоди Нового року та Різдва Христового

 зичимо Вам піднесеного святкового настрою

 і натхнення на нові добрі справи.

Нехай 2010 рік буде благословенним для Вас, 

Вашого колективу та родини!

Нехай з різдвяною колядою увійдуть у Ваші домівки 

мир, любов, злагода і добро, а Вифлеємська зірка 

освітить шлях до кращої долі для нашого народу, 

для України та зігріє теплом єднання й любові.

З повагою,   
начальник управління освіти 
департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                                         Надія Оксенчук
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ВИТЯГ З ПЛАНУ РОБОТИ
Навчально-методичного центру освіти м. Львова

 на січень 2010 року
Категорія педпрацівників Дата Година Місце проведення Відповідальний

1 2 3 4 5

Учителі, які відповідають за
краєзнавчу роботу (семінар)

12.01 15.15 СЗШ № 3 А. Васільєва

Учителі історії, які атестуються 
у 2009-2010 н.р. на встановлення 
(підтвердження) вищої кваліфіка-
ційної категорії та присвоєння 
(підтвердження) педагогічних 
звань (інструктивно-методична 
нарада)

13.01 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
Ж. Романишин

Школа молодого психолога 
(заняття):
Психологи шкіл міста 10.00-

12.00
Психологи ДНЗ міста

14.01
12.00-
14.00

НМЦО, 
пл. Д. Галицького, 4

Л. Боженко,
М. Кваша

Соціальні педагоги шкіл міста 
(навчально-методична нарада)

15.01
10.00-
12.00

НМЦО, 
пл. Д. Галицького, 4

Л. Боженко,
З. Ханькова

Керівники РМО вчителів хімії 
(«круглий стіл»)

15.01 15.30
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
С. Когут

Учителі, учні шкіл міста (екс-
курсія «Аптеки м. Львова»)

18.01 15.00
пл. Ринок,

фонтан «Адоніс» 
А. Васільєва

Учні, які беруть участь у крає-
знавчих конкурсах (заняття) 20.01 15.15

Міська бібліотека 
для дітей,

 вул. Окуневського
А. Васільєва

Керівники РМО заступників ди-
ректорів з виховної роботи та
заступ. дир. з виховної  роботи 
(по 3 від району) (інструктивно-
методична нарада)

20.01 10.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
Т. Ольшанецька

Керівники РМО вчителів україн-
ської мови та літератури (інструк-
тивно-методична нарада)

20.01 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
Л. Мельник

Учителі біології («Зимова шко-
ла»):
Залізничного р-ну

20.01 СЗШ № 65
В. Олійник,
Л. Грабовецька

Шевченківського р-ну 27.01

15.00

СЗШ № 91 Г. Росіцька
Учителі географії, економіки 
(«Зимова школа»):
Личаківський р-н

20.01
ЛНВК «Школа І 

ст.-гімназія»
Залізничний р-н 21.01 СЗШ № 68
Сихівський р-н

27.01

15.00
НВК «Школа-гім-
назія «Сихівська»

Я. Бухней
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1 2 3 4 5

Керівники ШМО вчителів ан-
глійської мови, опікуни ШЄК, 
вчителі, які атестуються у 2009-
2010 н.р.  («Зимова школа-2010»):
Галицький р-н

20.01 ЛАГ
Л. Пасько, 
В. Курило

Залізничний р-н 21.01 ЛФМЛ Г. Строгуш
Личаківський р-н 22.01 СЗШ № 6 Г. Столбова
Сихівський р-н 25.01 ССЗШ № 93 Н. Мішталь
Франківський р-н 26.01 ССЗШ № 2 М. Кохан
Шевченківський р-н 27.01

15.00

СЗШ № 92 О. Голіш
Методисти ПНЗ та керівники 
гуртків, які атестуються у 2009-
2010 н.р. (Школа педагогічної 
майстерності)

21.01 11.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2
О. Гурин

Керівники РМО вчителів Захисту 
Вітчизни (нарада)

21.01 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
Б. Шарун

Учителі музики та образотворчо-
го мистецтва («Зимова школа»):
Галицький, Залізничний, Личаків-
ський р-н

21.01

Сихівський, Шевченківський р-н 28.01
15.00

Львівський музей 
історії релігії,

 вул. Музейна, 1
О. Гурин

Учителі трудового навчання, які 
готують учнів 9-11 кл. до ІІІ етапу 
олімпіади (інформаційна нарада)

22.01 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
Б. Шарун

Учителі хімії, які атестуються у 
2009-2010 н.р., керівники РМО 
(Ярмарок педагогічої творчості)

22.01 15.30 СЗШ № 59 С. Когут

Учителі біології шкіл міста, у 
яких було проведено моніторин-
гове дослідження у 8 класах 
(навчальний тренінг)

25.01 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
В. Олійник

Заступники директорів спеціалі-
зованих шкіл та гімназій («Зимо-
ва школа» з питань проектної 
роботи)

26.01 10.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
Л. Пасько

Учителі зарубіжної літератури та 
російської мови і літератури, які 
атестуються у 2009-2010 н.р. 
(«Зимова школа»)

26.01 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
Г. Байда

Учителі трудового навчання, які 
атестуються у 2009-2010 н.р. на 
встановлення (підтвердження) 
вищої кваліфікаційної категорії 
та присвоєння (підтвердження) 
педагогічних звань (методична 
нарада)

26.01 15.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2
Б. Шарун

Учителі художньої культури за-
гальноосвітніх шкіл міста (випе-
реджуючий семінар)

27.01 15.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2
О. Гурин
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1 2 3 4 5

Учителі фізики, які атестуються 
у 2009-2010 н.р. на встановлення 
(підтвердження) вищої кваліфіка-
ційної категорії та присвоєння 
(підтвердження) педагогічних 
звань (інструктивно-методична 
нарада)

27.01 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
М. Білик

Опікуни ШЄК шкіл Сихівського 
та Личаківського р-нів (семінар)

28.01 14.00 ССЗШ № 93
Л. Пасько,
І. Крацило

Учителі географії, члени творчої 
групи (нарада)

28.01 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
Я. Бухней,
О. Крисюк

Керівники РМО вчителів християн-
ської етики, які атестуються (І і ви-
ща категорія) у 2009-2010 н.р. 

01.02 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4
О. Сабара

14.12.2009 р.                                                                                     № 2601-12/627

Про внесення змін у додаток № 2
наказу управління освіти
департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради
від 21.09.2009р. № 2601-12/437
“Про затвердження складу атестаційних комісій 
при управлінні освіти 
департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради”

У зв’язку з виробничою необхідністю та з метою якісного вивчення досвіду 
роботи педагогічних працівників, які атестуються,

Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни у додаток № 2 наказу управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради від 21.09.2009 р. № 2601-12/437 “Про затвердження 
складу атестаційних комісій при управлінні освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради”, ввести у склад атестаційної комісії № 2, яка розглядає атестаційні 
матеріали на встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій практичним 
психологам та соціальним педагогам загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова:

 Ханькову Зоряну Степанівну, соціального педагога СЗШ № 93 м. Львова;
 Боженко Лідію Романівну, завідувача відділом соціальної адаптації та психо-

логічного супроводу освіти Навчально-методичного центру освіти м. Львова.
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 

управління Г. Слічну.
Начальник  управління                          Н. Оксенчук
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14.12.2009 р.                                                                                         № 2601-12/628

Про організацію логопедичних пунктів при
середніх загальноосвітніх школах м. Львова
№№ 6,13,34,38,55,66,67,84,91, середній загальноосвітній
школі І ступеня «Світанок» м. Львова 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 27.03.2009 року 
№ 222 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.01.2009 року № 11»,

Н А К А З У Ю:
1. Створити з 01.01.2010 року логопедичні пункти при середніх загальноосвітніх 

школах м. Львова: № 6 відділу освіти Личаківської районної адміністрації, №№ 13, 84 
відділу освіти Сихівської районної адміністрації, № 34 відділу освіти Галицької районної 
адміністрації, №№ 55, 66 відділу освіти Франківської районної адміністрації, №№ 38, 91 
відділу освіти Шевченківської районної адміністрації, № 67, середній загальноосвітній 
школі І ступеня «Світанок» відділу освіти Залізничної районної адміністрації.

2. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради М. Боротюк:

2.1. Підготувати наказ про переведення з 01.01.2010 року 10 одиниць посад учи-
телів-логопедів з Навчально-методичного центру освіти м. Львова у відділи освіти 
районних адміністрацій на завідувачів логопедичних пунктів при середніх загально-
освітніх школах м. Львова №№ 6,13,34,38,55,66,67,84,91, школі І ступеня «Світанок».

3.  Головному бухгалтеру управління освіти департаменту гуманітарної полі-
тики Львівської міської ради Л. Потапенко:

3.1. Привести кошторис доходів і видатків Навчально-методичного центру освіти 
м. Львова на 2010 рік у відповідність до штатного розпису.

4.  Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
4.1. Забезпечити належні умови для функціонування логопедичних пунктів при 

середніх загальноосвітніх школах м. Львова.
4.2. Фінансування видатків функціонування логопедичних пунктів здійснювати в 

межах кошторисних призначень відділів освіти районних адміністрацій на 2010 рік за 
КФК 070 802 «Методична робота, інші заходи у сфері освіти».

4.3. Здійснювати контроль за функціонуванням логопедичних пунктів при серед-
ніх загальноосвітніх школах м. Львова.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну.

Начальник управління                       Н. Оксенчук
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15.12.2009 р.                                            № 2601-12/630    

Про результати службового розслідування
щодо порушень при проведенні ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови
для учнів 10 класів навчальних закладів м. Львова
у 2009-2010 навчальному році

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львів-
ської міської ради від 08.12.09 р. № 2601-12/615 «Про проведення службового розслі-
дування» комісією управління освіти впродовж 09.12.09 р.-15.12.09 р. було проведено 
службове розслідування щодо порушення чинного законодавства при проведенні 
II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови у 10 кл.
09.12.09 р. та 15.12.09 р. було проведено робочі наради  спільно з членами журі та чле-
нами оргкомітету. 14.12.09 р. проведено робочу нараду у Навчально-методичному 
центрі освіти м. Львова. Усі присутні на робочих нарадах дали письмові пояснення 
щодо порушень при проведенні олімпіади. 

За результатами службового розслідування встановлено таке.
 О 9.30 год. 05.12.09 р. перед початком олімпіади було проведено інструктаж, 

здійснено розподіл доручень між членами журі. Однак, учителів, які були у складі 
журі, не ознайомлено з критеріями оцінювання робіт.

 О 10.00 год. 05.12.09 р. було розпочато олімпіаду з французької мови. В при-
сутності методиста НМЦО м. Львова Дубанівської Н. М., членів журі Горбацьо Х. Б.
та  Сов’як Б.М., учасників олімпіади 11 класів було відкрито два конверти із за-
вданнями творчої роботи та читання. Третій конверт з темою для усного мовлення був 
відкритий в присутності членів журі і учасників олімпіади  8 класів. У конвертах були 
завдання на кожний вид діяльності (творча робота, читання, тема для усного мовлен-
ня) для всіх класів. Отже, при відкритті конвертів були відсутні представники журі та 
учасники олімпіади  10 класів. Відповідно, учні 10 класів отримали завдання без конверта. Більш 
того, завдання були в одному екземплярі, тому теми творчих робіт члени журі писали на дошці.

 Роботи учасників олімпіади були зашифровані, а вилучення титульних 
сторінок відбулось лише після написання робіт. Однак, члени журі перевіряли роботи, 
не маючи титульних сторінок.   

 При перевірці усного мовлення у 10 класі були присутні два члени журі, але 
під час відповідей учнів 10 класу один з членів журі виходив з аудиторії, тому опи-
тування учасників олімпіади проводив лише один член журі, що свідчить про 
необ’єктивність перевірки та оцінювання відповідей учасників олімпіади.

 Також порушенням є той факт, що результати олімпіади не були офіційно 
доведені до відома учасників, що спричинило відсутність апеляцій з приводу об’єк-
тивності оцінювання робіт.

Враховуючи викладене вище,
Н А К А З У Ю:

1. Результати проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької 
мови у м. Львові для учнів 10 класів 5 грудня 2009 р. вважати недійсними.
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2. Повторно провести II етап (міський) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фран-
цузької мови (10 кл.) 20 грудня 2009 року на базі Навчально-методичного центру освіти 
м. Львова за адресою: пл. Галицька, 4.

3. Вказати на неналежну організацію та методичний супровід II етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Д. Живко. 

4.  Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова:
4.1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності за неналежну організацію 

II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови у м. Львові відпо-
відальних працівників НМЦО.

5. Начальнику відділу освіти Сихівської районної адміністрації Матковському А. А.:
5.1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності за неналежну організацію II ета-

пу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови  заступника директора 
ССЗШ № 69 Роздайбіду В.В.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управ-
ління освіти Г. Слічну.

Начальник управління                             Н. Оксенчук

15.12.2009 р.                                           № 2601-12/631    

Про повторне проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови
 для учнів 10 класів навчальних закладів м. Львова
у 2009-2010 навчальному році

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львів-
ської міської ради від 15.12.09 р. № 630 «Про результати службового розслідування щодо 
порушень при проведенні II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фран-
цузької мови», у зв’язку з порушенням вимог Положення  про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослід-
ницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства 
освіти України від 18 серпня 1998 р. № 305,
                                                          Н А К А З У Ю:

1. Результати проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької 
мови  у м. Львові для учнів 10 класів 5 грудня 2009 р. вважати недійсними.

2. Повторно провести II етап (міський) Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
французької мови (10 кл.) 20 грудня 2009 року на базі Навчально-методичного центру 
освіти м. Львова за адресою: пл. Галицька, 4.

3. При проведенні олімпіади чітко дотримуватися Положення про Всеукраїнські учнів-
ські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослід-
ницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти 
України від 18 серпня 1998 р. № 305 та Положення «Про проведення І, ІІ, і ІІІ етапів Все-
українських учнівських олімпіад з базових дисциплін», затвердженого наказом Головного уп-
равління освіти і науки Львівської ОДА від 05.10.2007 р. № 739.
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4. Затвердити:
4.1. Склад оргкомітету (додаток 1).
4.2. Склад журі (додаток 2).
5. Відповідальним за проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фран-

цузької мови  у м. Львові для учнів 10 класів покласти на спеціаліста I категорії управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради О. Ліксо.

6. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Д. Живко:
6.1. Створити належні умови для проведення ІІ етапу учнівських олімпіади з фран-

цузької мови.
6.2. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід ІІ етапу учнів-

ських олімпіади з французької мови.
6.3. Провести інструктивні наради з методистами Центру, керівниками РМО та 

головами ШМО щодо проведення ІІ етапу олімпіади з французької мови у місті Львові.
6.4. Забезпечити організацію та належні умови роботи журі.
6.5. 21.12.09 р. довести результати олімпіади з французької мови (10 кл.) до ві-

дома навчальних закладів.
6.6. 23.12.09 р. провести апеляцію і забезпечити організацію та належні умови 

роботи апеляційної комісії.
6.7. Подати до 25 грудня 2009 року в ЛОІППО звіт про проведення ІІ етапу й 

заявки на участь команд у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької 
мови відповідно до рейтингу, розробленого Головним управлінням освіти і науки 
Львівської облдержадміністрації.

7. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:
7.1. Скерувати для участі у ІІ етапі олімпіади з французької мови переможців 

І етапу (10 кл.).
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Г. Слічну.

Начальник управління                            Н. Оксенчук

                                                                                                           Додаток  1
                                                                            до наказу управління освіти
                                                                            департаменту гуманітарної політики 

                                                                            Львівської міської ради 
                                                                           від 15.12.2009 р.  № 2601-12/631

Склад оргкомітету 
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови 

для учнів 10 класів у 2009-2010 н. р.

Д.Живко  – директор Навчально-методичного центру освіти м. Львова, 
голова оргкомітету.

Н.Проць – завідувач відділом методичного супроводу, інноваційної 
діяльності та моніторингових досліджень Навчально-мето-
дичного центру освіти м. Львова, заступник голови оргко-
мітету.

Романишин Ж.І. –    заступник директора Навчально-методичного центру освіти                
                                       м. Львова, секретар оргкомітету.
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Члени оргкомітету:
Когут С. М – методист-координатор у Галицькому РВО,
Мартинів М. М. методист-координатор у Залізничному РВО,
Палій А.О. - методист-координатор у Личаківському РВО,
Бідник Н. С. – методист-координатор у Сихівському РВО,
Заторська Н. Ф. – методист-координатор у Франківському РВО,
Зубрицька С. І. – методист-координатор у Шевченківському РВО.

Додаток  2
                                                                              до наказу управління освіти

 департаменту гуманітарної політики 
                                                      Львівської міської ради 

                                                                     від 15.12.2009 р.  № 2601-12/631

Склад журі 
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови 

для 10 класів у 2009-2010 н. р.
Лема І. В. –      заступник директора з іноземних мов ССЗШ№37, голова журі.
Сов’як Б. М. – вчитель ЛНВК «Школа I ступеня-гімназія», 
                         заступник голови журі.
Члени журі:
Йосифович З.О. – вчитель ССЗШ № 37,
Тріщук Ю. М. –    вчитель ССЗШ № 69,
Горбацьо Х.Б. –  вчитель СЗШ № 15,
Гнатів А. В. –       вчитель ССЗШ № 69,
Дворянин М. В. –  вчитель ССЗШ № 37.

22.12.2009 р.                                                                        № 2601-12/646

Про перевірку дотримання відділами освіти
районних адміністрації  та керівниками 
закладів освіти м. Львова нормативних документів
у частині обліку дітей та охоплення їх
навчанням у загальноосвітніх навчальних
закладах м. Львова

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради, Положення про інспектування в освітній системі м. Львова та з 
метою здійснення  контролю за дотриманням нормативних документів у частині обліку 
дітей та охоплення їх навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах, 

Н А К А З У Ю :
1. З 18.01.2010 р. до 16.02.2010 р. перевірити організаційно-координаційну роботу 

відділів освіти районних адміністрацій, керівників закладів освіти у частині забезпечення 
здобуття учнівською молоддю обов’язкової повної  загальної середньої освіти.
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2. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради Л. Васюті:

2.1. До 14.01.2010 р. укласти пам’ятку щодо перевірки дотримання відділами 
освіти районних адміністрацій та керівниками загальноосвітніх навчальних закла-
дів нормативних документів у частині обліку дітей та охоплення їх навчанням у 
загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова.

2.2. До 26.02.2010 р. узагальнити матеріали перевірки і підготувати проект наказу.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управління                    Г. Слічна

25.12. 2009 р.                                                                 № 2601-12/649 
Про внесення змін до  графіка 
проведення предметних  Тижнів 
у 2009-2010 навчальному році 
у навчальних закладах м. Львова
У зв’язку із службовою необхідністю,

Н А К А З У Ю :
1.  Затвердити графік проведення предметних Тижнів у ІІ семестрі 2009-2010 

навчального року:
№з/п Дата Назва заходу Навчальні предмети

1 08.02-12.02 Тиждень фізики, астрономії, природо-
знавства, географії та економіки.

Фізика, астрономія, природо-
знавство, географія, основи еконо-
міки.

2 22.02-26.02 Тиждень хімії, біології та екології. Хімія, біологія, екологія.
3 15.03-19.03 Тиждень трудового навчання, мистецтва. Трудове навчання, художня куль-

тура, дизайн, музичне та образо-
творче мистецтво.

4 19.04-23.04 Тиждень іноземних мов. Англійська, німецька, іспанська, 
французька мови.

2. Начальникам відділів освіти  районних адміністрацій:
2.1. Зобов’язати керівників навчальних закладів м. Львова внести зміни до 

графіка проведення предметних Тижнів у ІІ семестрі 2009-2010 навчального року.
3. Директору НМЦО м. Львова:
3.1. Здійснювати координаційну роботу відділів освіти районних адміністрацій з 

питань організації методичної роботи у закладах освіти м. Львова.
3.2. У рамках проведення предметних Тижнів у навчальних закладах м. Львова 

проводити загальноміські навчальні семінари, тренінги, майстер-класи, конференції тощо.
4. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради Л. Васюті:
4.1. Здійснити контроль за проведенням предметних Тижнів у навчальних закла-

дах м. Львова.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управління                             Г. Слічна
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25.12.2009 р.                                                                          № 2601-12/650

Про підсумки проведеної роботи 
щодо забезпечення  своєчасного і 
повного обліку дітей і підлітків 
шкільного віку у м. Львові в 2009 році 

21 грудня  2009 року відбулося засідання колегії управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради (протокол № 3), на якому було 
розглянуто питання «Про проведену роботу щодо забезпечення своєчасного і повного 
обліку дітей та підлітків шкільного віку від 5 до 18 років у м. Львові в 2009 році».

Упродовж 2009 року, на виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської 
ради від 10.04.2009 р. № 285 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням 
дітей та підлітків шкільного віку у м. Львові», наказу управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради від 21.04.2009 р. № 2601-12/168 «Про 
вдосконалення роботи з обліку дітей та підлітків шкільного віку у м. Львові», керуючись 
вимогами Інструкції з обліку дітей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.04.2000 року № 646, органами управління освітою було проведено ряд органі-
заційно-координаційних заходів щодо якісного і своєчасного проведення обліку дітей та 
охоплення їх навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти.

З метою забезпечення належного процесу обліку дітей та підлітків шкільного 
віку у квітні 2009 року районними адміністраціями були видані розпорядження «Про 
порядок обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2009 році», відділами освіти 
районних адміністрацій були розроблені та затверджені Комплексні заходи щодо 
стовідсоткового охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням та встанов-
лення відомостей про дітей шкільного віку, інформація про яких відсутня.

Проведена робота відповідними робочими групами при районних адміністраціях 
щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку від 5 до 18 років була виконана 
своєчасно, оскільки відділами освіти районних адміністрацій станом на 1 жовтня 2009 
року складено державну статистичну звітність за формою 77-РВК „Звіт про кількість 
дітей та підлітків шкільного віку у 2009 році”. 

Так, станом на 01.10.2009 р. у місті за даними звіту форми 77-РВК у первинних 
списках громадян за визначеними територіями обслуговування ЛКП зареєстровано:

 4796 дітей, яким станом на 01.09 виповнилось 5 років, що в порівнянні з 2008 
роком на 387 дітей більше;

 75273 дітей і підлітків шкільного віку від 6 до 18 років, що в порівнянні з 
2008 роком на 267 дітей більше. 

Із загальної кількості зареєстрованих дітей у первинних списках облікується 1930 
дітей, відомості про яких відсутні, що становить 2,6%. У порівнянні з минулим роком 
ця цифра зменшилася на 1048 дітей (на 1,1%).

Відділами освіти районних адміністрацій забезпечується своєчасність підготовки 
організаційно-розпорядчих документів про затвердження списків дітей шкільного віку в 
районах, а також забезпечується належний контрольний стан зберігання первинних 
списків дітей за визначеними територіями обслуговування ЛКП. Одночасно згідно з
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вимогами п.10 згаданої вище Інструкції відділами освіти районних адміністрацій 
проведена цілеспрямована робота щодо вдосконалення обліку дітей за додатковими 
списками. У процесі вивірення загальноосвітніми навчальними закладами бази даних 
первинних списків за територіями обслуговування ЛКП складено додаткові списки, в яких 
обліковано 6767 дітей шкільного віку. Найбільша кількість необлікованих дітей відсте-
жується у  Залізничному (1844), Личаківському (1929) та Франківському (1746) районах.

З різних причин не охоплено навчанням 35 дітей, що становить 0,05% від загальної 
кількості. За віковим складом не охоплено навчанням: учні 1-4 класів – 3 дитини; учні 5-9 кл.–
19  дітей; учні 10-11 класів – 5 дітей; 8 дітей, які взагалі не навчаються. Найбільше дітей не 
охоплені навчанням у Шевченківському  районі (10 дітей).

Керівники шкіл та класні керівники проводять бесіди з батьками, діти яких не 
відвідують школу, запрошують їх на засідання шкільної ради профілактики. Батьки, 
які ухиляються від виховання своїх дітей, попереджувалися про відповідальність за 
недотримання Закону України „Про освіту”. Відділи освіти районних адміністрацій 
систематично скеровують листи у відділ у справах дітей району, у відділ кримінальної 
міліції у справах дітей району, а також у райвідділ міліції.

24.02.2009р.  управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради проведено семінар для заступників директорів ЗНЗ міста з питань 
організації та проведення  обліку дітей та підлітків шкільного віку, укладено посібник 
на допомогу заступникам директорів з навчально-виховної роботи “Все про облік 
дітей і підлітків шкільного віку”.

Органи управління освітою досягнули певного результату (на1048 дітей, 
відомості про яких відсутні, менше в порівнянні з минулим роком)  завдяки чіткому 
виконанню  Комплексних заходів щодо стовідсоткового охоплення дітей та підлітків 
шкільного віку навчанням та встановлення відомостей про дітей шкільного віку, 
інформація про яких відсутня, затверджених наказом управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради  від 03.02.2009 р. № 2601-12/38, а саме:

 місце навчання 464 дітей встановили за допомогою бази даних  про дітей, які 
зареєстровані в первинних списках ЛКП м. Львова і навчаються у закладах освіти 
обласного підпорядкування;

 місце навчання 991 дитини встановили за допомогою бази даних про 
продовження навчання та працевлаштування випускників 9, 11 класів.

Відділи освіти Галицької, Личаківської, Сихівської та Франківської районних 
адміністрацій створили єдину базу даних учнів навчальних закладів з даними про 
район, в якому вони зареєстровані. Така база даних дала  можливість районам 
здійснити повну вивірку списків дітей, які зареєстровані на території певного району, 
а навчаються у закладах освіти іншого району м. Львова. З відміткою про місце 
реєстрації створили базу даних про продовження навчання та працевлаштування 
випускників 9,11 класів відділи освіти Галицької, Залізничної, Личаківської, 
Франківської та Шевченківської районних адміністрацій. За підсумками проведеного 
обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2009 році 6 районів створили базу даних про 
дітей, відомості про навчання яких відсутні. Після здачі державної статистичної 
звітності форми 77-РВК робочі групи в районах продовжили свою роботу щодо обліку 
дітей і підлітків шкільного віку. Усі райони обмінялися додатковими списками, при 
вивірці яких кількість дітей, відомості про яких відсутні, зменшилася. 

Проте, відділ освіти Сихівської районної адміністрації замість єдиної бази даних 
про продовження навчання та працевлаштування випускників 9, 11 класів Сихівського 
району подав відомості кожного навчального закладу району про продовження 
навчання випускниками 9, 11 класів, що  ускладнило роботу інших 5-и районів. Відділ 
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освіти Залізничної районної адміністрації не забезпечив  повну вивірку бази даних про 
продовження навчання та працевлаштування випускників інших районів. Як наслідок, 
при передачі списків дітей, відомості про яких відсутні, відділу у справах дітей 
Залізничного району, було знайдено випускника школи Франківського району, за-
реєстрованого в первинних списках ЛКП Залізничного району, інформація про якого 
була вказана у базі даних  Франківського району. Окрім того, в даних списках відділ 
освіти Залізничної районної адміністрації подав 6 дітей, яким станом на 01.09.2009 р. 
вже виповнилося 18 років, що призвело до недостовірної подачі інформації про 
кількість дітей, відомості про яких відсутні. До 24.12.2009 р. відділ освіти Шевчен-
ківської районної адміністрації не подав в управління освіти єдину базу даних дітей, 
які навчаються в закладах освіти Шевченківського району з даними про район, в 
якому вони зареєстровані.

Враховуючи викладене вище, на виконання рішення колегії управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 21.12.2009 р. прото-
кол № 3 «Про проведену роботу щодо забезпечення своєчасного і повного обліку 
дітей та підлітків  шкільного віку від 5 до 18 років у м. Львові в 2009 році»,

Н А К А З У Ю:
1. Щорічно у листопаді-грудні заслуховувати на засіданні колегії управління

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради інформацію про 
роботу щодо забезпечення своєчасного і повного обліку дітей та підлітків шкільного 
віку від 5 до 18 років.

2. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради Л. Васюті:

2.1.  До 01.02.2010 р. сформувати єдину базу даних  про дітей і підлітків шкіль-
ного віку м. Львова, які не обліковані в первинних списках за територіями обслуго-
вування ЛКП м. Львова.

2.2. До 06.08.2010 р. підготувати клопотання до Головного управління освіти і науки 
ЛОДА  щодо надання інформації про дітей та підлітків шкільного віку, які зареєстровані у 
первинних списках ЛКП м. Львова і навчаються у закладах освіти обласного підпо-
рядкування.

3.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
2.3. До 10.09.2010 р. поновити базу даних про продовження навчання та праце-

влаштування  випускників 9, 11 класів.
2.4. До 10.09.2010 р. поновити базу даних про дітей, які зареєстровані в первинних спис-

ках ЛКП м. Львова і навчаються у закладах освіти обласного підпорядкування. 
2.5. Вживати ефективних заходів щодо притягнення до відповідальності батьків, 

діти яких не залучені до навчання.
2.6. Забезпечувати достовірне подання статистичної звітності форми 77 РВК.
2.7. Щомісячно, до 10 числа, подавати в управління освіти департаменту гумані-

тарної політики Львівської міської ради інформацію про охоплення дітей і підлітків 
шкільного віку навчанням, вказуючи конкретну проведену роботу та вжиті заходи.

3. Відзначити роботу головного спеціаліста управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради Л.Васюти щодо координації роботи 
відділів освіти районних адміністрацій з питань організації та проведення обліку дітей 
і підлітків шкільного віку.

4. Відзначити роботу спеціалістів відділів освіти Галицької, Личаківської та 
Франківської районних адміністрацій щодо належного створення баз даних про дітей 
та підлітків шкільного віку.
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5. Начальнику відділу освіти Сихівської районної адміністрації А. Матков-
ському:

5.1. До 10.09.2010 р. сформувати  єдину базу даних про продовження навчання та 
працевлаштування випускників 9, 11 класів навчальних закладів району.

6. Начальнику відділу освіти Залізничної районної адміністрації Р. Вороняку:
6.1. Забезпечувати стовідсоткову вивірку баз даних про дітей та підлітків 

шкільного віку.
6.2. До 10.09.2010 р. впорядкувати єдину базу даних дітей, які навчаються в 

закладах освіти району з даними про район, в якому вони зареєстровані.  
7. Начальнику відділу освіти Шевченківської районної адміністрації Г. Си-

ницькій:
7.1. До 10.09.2010 р. поновити та подати в управління освіти єдину базу даних 

учнів 2010-2011 навчального року, які навчатимуться в закладах освіти району, з 
даними про район, в якому вони зареєстровані. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управління                     Г. Слічна

02.12.2009 р.                                                                           № 4-2601-1849                          

Начальникам відділів освіти 
                                                                                 районних адміністрацій

Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 
відповідно до листа головного державного санітарного лікаря м. Львова від 27.11.2009 р. 
№ 3477/03 надсилає для використання в роботі копію інформаційного листа з питань 
проведення дезінфекційних заходів у дитячих та підліткових закладах при грипі та гострих 
респіраторних захворюваннях.

Додатки на 5 арк.

Начальник управління                               Н. Оксенчук

Вик. Войтович Л. В.
тел. 254-60-49
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР м. ЛЬВОВА

вул. Круп’ярська,27, м. Львова, 79014, тел. (032)275-60-61, факс 275-63-51 E-mail: cityceelv

27.11.2009 р.                                                                                                 № 3477/03 
Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики

                               Управління освіти
                                          Начальнику Н.Оксенчук

Скеровую Вам для використання в роботі копію інформаційного листа з 
питань проведення дезінфекційних заходів у дитячих та підліткових закладах
при грипі та гострих респіраторних захворюваннях.

Додаток на 4 арк.
                 

Р. Потоцька

Інформаційний лист
з питань проведення дезінфекційних заходів у дитячих та підліткових 

закладах при грипі та гострих респіраторних захворюваннях
Об’єкт 

дезінфекції
Назва 

дезінфек-
ційного 
засобу

Концентрація 
розчину за 

препаратом,
%

Екс-
пози-
ція,
хв.

Норма 
витрати
розчину,

мл/м

Спосіб 
дезінфекції

1 2 3 4 5 6

«Сурфа сейф» Готовий розчин 15 8-10
15-20

Протирання або 
зрошення:

- при 
незначному 
забрудненні
- при сильному 
забрудненні

«Сурфаніоз»,
«Сурфаніоз 

лемон фреш»

0,25 15 Протирання 
або зрошення

«Жавель –
Клейд»

0,015
0,03
0,06

60
30
15

100 Протирання 
або зрошення

«Дезактін» 0,2 30 100
150

Протиранням 
ганчір’ям, яке 

змочене в 
розчині або 
зрошення 
розчином 

Поверхні в 
приміщеннях 
(підлога,стіни,
двері, дверні 

ручки), тверді 
меблі, спортив-
не обладнання 

та інвентар 
тощо.

«Неохлор» 0,05 60 100-150 Протирання
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1 2 3 4 5 6

«Хлорантоїн» 0,1 60 100
150

Протирання або 
зрошення

«Клорсепт-25» 0,015 60 100
300

Протирання або 
зрошення

«Мікробак 
форте»

1,0
0,5

30
60

100 Протирання або 
зрошення

«Брілліант» 2,0
2,0

30
60

100
150-

розпилювач 
типу 

«Квазар»
300-

гідропульт 
автомакс

Протирання або 
зрошення 

дворазове з 
інтервалом 15 хв.

«Сурфаніоз»,
«Сурфаніоз 

лемон фреш»

0,25 15 Дворазове 
чищення щіт-

кою, змоченою в 
дезрощині.

«Мікробак 
форте»

1,0 30 100 Протирання або 
зрошення

Килими, 
постільні 

приналежності,
м’які меблі.

«Бациллол 
АФ»

Готовий розчин 0,5 100 Протирання

«Сурфа сейф» Готовий розчин 15 Протирання або 
зрошення

«Сурфаніоз»,
«Сурфаніоз 

лемон фреш»

0,25 15 Протирання.

«Жавель –
Клейд»

0,015
0,03
0,06

60
30
15

Протирання або 
зрошення

«Мікробак 
форте»

1,0 30 Протирання або 
зрошення

«Бациллол 
АФ»

Готовий розчин 0,5 Протирання або 
зрошення

«Дезактін» 0,1 60 Протирання або 
зрошення

«Хлорантоїн» 0,2 30 Протирання або 
зрошення

«Клорсент-25» 0,1 60 Протирання, 
занурення

Дрібні 
предмети 

побуту, тверді 
меблі, 

телефони, 
дверні ручки.

«Брілліант» 2,0
2,0

30
60

Протирання

«Сурфаніос», 
«Сурфаніоз 

лемон фреш»

0,25 15 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Жавель-
Клейд»

0,015 15 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Хлорантоїн» 0,2 30 2л/компл. Занурення в 
розчин

Посуд без 
залишків їжі

«Неохлор» 0,05 60 2л/компл. Занурення в 
розчин
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«Хлорантоїн» 0,1 30 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Клорсепт-25» 0,015 30 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Мікробак 
форте»

1,0
0,5

30
60

2л/компл. Занурення в 
розчин

«Брілліант» 2,0 30 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Сурфаніос», 
«Сурфаніос

лемон фреш»

0,25 60 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Жавель-
Клейд»

0,1 120 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Хлорантоїн» 0.2 60 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Неохлор» 0,15 60 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Хлорантоїн» 0,2 60 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Клорсепт-25» 0,1 120 2л/компл. Занурення в 
розчин

Посуд із 
залишками їжі

«Брілліант» 4,0 120 2л/компл. Занурення в 
розчин

«Сурфаніос», 
«Сурфаніос 

лемон фреш»

0,25 15 4 л/кг Замочування в 
розчині

«Жавель-
Клейд»

0,015 60 4 л/кг Замочування в 
розчині

«Хлорантоїн» 0,1 30 4 л/кг Замочування в 
розчині

«Неохлор» 0,05 60 4 л/кг Замочування в 
розчині

«Хлорантоїн» 0,1 30 4 л/кг Замочування в 
розчині 

«Клорсепт-25» 0,015 30 4 л/кг Замочування в 
розчині

Білизна,не 
забруднена

виділеннями

«Брілліант» 2,0 30 4 л/кг Замочування в 
розчині

«Сурфаніос», 
«Сурфаніос 

лемон фреш»

0,25 60 4 л/кг Замочування в 
розчині 

«Жавель-
Клейд»

0,2
0,3

120
30

4 л/кг Замочування в 
розчині

«Дезактін» 0,2 60 4 л/кг Замочування в 
розчині

«Неохлор» 0,15 60 4 л/кг Замочування в 
розчині

«Хлорантоїн» 0,2 60 4 л/кг Замочування в 
розчині

Білизна, 
забруднена 

виділеннями

«Клорсепт-25» 0,15 120 4 л/кг Замочування в 
розчині
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«Сурфаніос», 
«Сурфаніос 

лемон фреш» 
(окрім м’яких)

0,25 15 Протирання або 
зрошення

«Жавель-
Клейд»

0,06 15 Занурення в 
розчин

«Дезактін» 0,1 60 Занурення в 
розчин

«Хлорантоїн» 0,1 60 Занурення в 
розчин

«Мікробак 
форте» (у т.ч. 
м’які іграшки)

1,0
5,0

30
60

Протирання або 
занурення

«Бациллол 
АФ» (у т.ч. 

м’які іграшки)

Готовий розчин 0,5 Протирання або 
зрошення

Іграшки

«Сурфа сейф» 
(окрім м’яких 

іграшок)

Готовий розчин 15 Протирання або 
зрошення

«Сурфаніос» 
«Сурфаніос 

лемон фреш»

0,25 15 Занурення, 
протирання

«Жавель-
Клейд»

0,1 30 Занурення, 
протирання

«Дезактін» 0,2 60 Занурення, 
протирання,зро

шення
«Неохлор» 0,15 60 Занурення, 

протирання
«Хлорантоїн» 0,2 60 Занурення, 

протирання
«Клорсепт-25» 0,1 60 Занурення, 

протирання
«Мікробак 

форте»
1,0
0,5

30
60

Занурення, 
протирання,зро

шення.

«Бациллол 
АФ»

Готовий розчин 0,5 Зрошення, 
протирання

«Сурфа сейф»  Готовий розчин 15 Зрошення, 
протирання

Предмети 
догляду 

(підкладні 
клейонки, 

манжети для 
вимірювання 
артеріального 
тиску, фарту-

хи тощо)

«Брілліант» 2,0 30 Занурення, 
протирання

«Сурфаніос» 
«Сурфаніос 

лемон фреш»

0,25 30 Занурення в 
розчин

«Жавель-
Клейд»

0,1 30 Занурення в 
розчин

Вироби 
медичного 

призначення, 
термометри, 

штапелі
«Корзолекс 

екстра»
2,0 15 Занурення в 

розчин
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«Дезактін» 0,2 30 Занурення в 
розчин

«Неохлор» 0,15 60 Занурення в 
розчин

«Хлорантоїн» 0,2 60 Занурення в 
розчин

«Клорсепт-25» 0,1 60 Занурення в 
розчин

«Мікробак 
форте»

1,0 30 Занурення в 
розчин

«Брілліант» 2,0 60 Занурення в 
розчин

«Сурфаніос» 
«Сурфаніос 

лемон фреш»

0,25 30 Занурення в 
розчин

«Жавель-
Клейд»

0,1 30 Занурення в 
розчин

«Дезактін» 0,1
0,2

60
30

Занурення в 
розчин

«Неохлор» 0,15 60 Занурення в 
розчин

«Хлорантоїн» 0,2 120 Занурення в 
розчин

«Клорсепт-25» 0,1 60 Занурення в 
розчин

«Мікробак 
форте»

1,0
0,5

30
60

Занурення в 
розчин

«Бациллол 
АФ»

Готовий розчин 0,5 Протирання або 
зрошення

Гумові 
рукавички

«Брілліант» 2,0 60 Занурення в 
розчин

«Сурфаніос» 
«Сурфаніос 

лемон фреш»

0,25 60 Занурення в 
розчин

«Жавель-
Клейд»

0,06 90 Занурення в 
розчин

«Дезактін» 0,2 90 Занурення в 
розчин

«Хлорантоїн» 0,2 90 Занурення в 
розчин

Посуд з-під 
виділень 

(підкладні 
судна, 

горщики 
тощо)

«Мікробак 
форте»

1,0
0,5

30
60

Занурення в 
розчин

«Сурфаніос» 
«Сурфаніос 

лемон фреш»

0,25 15 Протирання або 
зрошення

«Жавель-
Клейд»

0,06 30 100 Зрошення або 
протирання 
дворазове з 

інтервалом 15хв.

Санітарно-
технічне 

обладнання 
(раковини, 

унітази тощо)

«Дезактін» 0,2 60 200 Зрошення або 
протирання 
дворазове з 

інтервалом 15хв
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«Неохлор» 0,1 30 100 Протирання

«Хлорантоїн» 0,2 60 250 Зрошення або 
протирання 
дворазове з 

інтервалом 15хв
«Клорсепт-25» 0,06 60 250 Зрошення або 

протирання 
дворазове з 

інтервалом 15хв.
«Мікробак 

форте»
1,0
0,5

30
60

200 Протирання або 
зрошення

«Сурфа сейф» Готовий розчин 15 8-10
15-20

Протирання або 
зрошення

-при незначному 
забрудненні
-при сильному 
забрудненні

«Брілліант» 2,0 60 100
150-розпи-

лювач «Ква-
зар» 300-

гідропульт, 
автомакс

Дворазове 
протирання з 

інтервалом 15хв. 
Дворазове 
зрошення з 

інтервалом 15хв.
«Сурфаніос» 
«Сурфаніос 

лемон фреш»

0,25 45 4 л/кг Занурення в 
розчин

«Жавель-
Клейд»

0,2 60 4 л/кг Занурення в 
розчин

«Дезактін» 0,2 90 4 л/кг Занурення в 
розчин

«Неохлор» 0,5 60 4 л/кг Занурення в 
розчин

«Хлорантоїн» 0,2 60 4 л/кг Занурення в 
розчин

«Клорсепт-25» 0,15 60 4 л/кг Занурення в 
розчин

Прибиральний 
інвентар.

«Мікробак 
форте»

1,0
0,5

30
60

4 л/кг Занурення в 
розчин

«Стерилліум 
гель», «Сте-

рилліум»

Готовий розчин 0,5 не менше 
3 мл

Втирати в руки

«Бактеріосол» Готовий розчин 1,0 не менше 
3 мл

Втирати в руки

«Триформін Д» Готовий розчин 0,5 не менше 
3 мл

Втирати в руки

«Інол» Готовий розчин 0,5 не менше 
3 мл

Втирати в руки

Руки персоналу

«Йодіскін» Готовий розчин 0,5 не менше 
3 мл

Втирати в руки

Примітка: при проведенні дезінфекційних заходів, крім наведених засобів, використо-
вуються дезінфекційні засоби, які зареєстровані та дозволені до використання МОЗ України.


