Загальноосвітні навчальні заклади
№

Потенційний
роботодавець

Адреса

1.

Спеціалізована
02000, м. Київ,
школа І-ІІІ ст. №
вул. Миколи Закревського, 37Б,
247 з поглибленим тел: (044)5157021
вивченням
іноземних мов

2.

Школа І-ІІІ ст.
№213

02000, м. Київ,
просп. Лісовий, 33Б,
тел: (044)5187636

3.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№277 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№270

02000, м. Київ,
вул. Сержа Лифаря, 6,
тел: (044)5302623

4.

5.

6.

7.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№189 з
поглибленим
вивченням
англійської та
німецької мов
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№251 ім. Хо Ши
Міна з
поглибленим
вивченням
англійської мови

Школа І-ІІІ ст.
№306

Вакансія
Заступник директора,
вчитель: інформатики,
географії,
польської мови,
електромонтер,
робітник з обслуговування
Секретар,
бухгалтер,
прибиральник службових
приміщень,
медсестра,
соціальний педагог,
асистент вчителя,
вчитель:
англійської мови,
хімії,
біології
Вчитель англійської мови,
медсестра,
прибиральник службових
приміщень

02225, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 21В,
тел: (044)5154163
02156, м. Київ,
вул. Мілютенка, 5,
тел: (044)5138309

Вчитель:
музичного мистецтва,
початкових класів,
секретар
Реабілітолог,
вчитель:
дефектолог,
інформатики,
вихователь ГПД

02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 11А,
тел: (044)5159309

Вчитель:
фізичного виховання,
інформатики,
вихователь ГПД,
педагог-організатор,
керівник гуртка,
прибиральник службових
приміщень,
електромонтер

02000, м. Київ,
вул. Лісківська, 4А,
тел: (044)5300641

Гардеробщик,
двірник,
прибиральник службових
приміщень,
вчитель:

Примітка
3 ст. – вчителя
інформатики

0,5 ст. – соціального
педагога,
асистента вчителя,
вчителя:
хімії,
англійської мови,
біології

5 ст. - прибиральника
службових приміщень

2 ст. – вчителя
інформатики,
9 год. – керівника
гуртка військовогопатріотичного,
18 год. – керівника
гуртка спортивномасового,
5 ст. - прибиральника
службових
приміщень,
0,5 ст. –
електромонтера
3 ст. - прибиральника
службових приміщень

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№307 з
поглибленим
вивченням
природничих наук
Школа І-ІІІ ст.
№276

02000, м. Київ,
вул. Лісківська, 4Б,
тел: (044)5300642

Школа І-ІІІ ст.
№263 ім. Єв.
Коновальця
№ 308

02222, м. Київ,
вул. Сержа Лифаря, 19Б,
тел: (044)5152844

12.

Школа І-ІІІ ст.
№259

13.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№320
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№313 з
поглибленим
вивченням
інформаційних
технологій
Школа І-ІІІ ст.
№218

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 21Г,
тел: (044)5157347
02000, м. Київ,
вул. Будищанська, 8,
тел: (044)5301826
02000, м. Київ,
вул. Лісківська, 7Б,
тел: (044)5301440

8.

9.

10.

11.

14.

15.

16.

Школа І-ІІІ ст.
№282

17.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№152 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№192

18.

19.

№ 147

02000, м. Київ,
вул. Сержа Лифаря, 14,
тел: (044)5302086

02000, м. Київ,
вул. Академіка Курчатова, 6А,
тел: (044)5491472
02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 65А,
тел: (044)5300154
02156, м. Київ,
вул. Академіка Курчатова, 18/1,
тел: (044)5182543

02000, м. Київ,
вул. Мілютенка, 5Б,
тел: (044)5133544

початкових класів,
української мови та
літератури
Інженер-електронщик,
робітник з обслуговування,
прибиральник службових
приміщень
Вчитель української мови та
літератури,
вихователь ГПД,
асистент вчителя,
соціальний педагог,
прибиральник службових
приміщень
Вчитель:
географії,
французької мови
Вчитель німецької мови,
вчитель ГПД,
асистент вчителя,
соціальний-педагог
Вчитель:
німецької мови,
інформатики,
медсестра
Прибиральник службових
приміщень,
медсестра
Вчитель інформатики,
вихователь ГПД

Вчитель інформатики,
асистент вчителя,
педагог-організатор
Вчитель Захиста Вітчизни,
вихователя ГПД,
педагог-організатор,
робітник з обслуговування
Двірник,
медсестра,
соціальний педагог,
вчитель:
початкових класів,
захист Вітчизни
Двірник,
соціальний педагог,
заступник директора
Вчитель:
математики,
початкових класів,
вихователь ГПД

5 ст. - прибиральника
службових приміщень

2 ст. - прибиральника
службових приміщень

0,5 ст. – вчителя
географії

2 ст. – вихователя
ГПД

0,5 ст. – соціального
педагога,
заступника директора

20.

Школа І-ІІІ ст.
№238

02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 35Б,
тел: (044)5159535

21.

Школа І-ІІІ ст.
№190

22.

Школа І-ІІІ ст.
№300

02000, м. Київ,
вул. Шолом-Алейхема, 16А,
тел: (044)5138130
02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 93Г,
тел: (044)5300660

23.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№301 ім. Яр.
Мудрого

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 93В,
тел: (044)5307781

24.

Школа І-ІІІ ст.
№321

25.

Спеціалізована
школа І-ІІ ст. з
поглибленим
вивченням
природничих наук
- ліцей №293
Школа І-ІІІ ст.
№292 ім. Ів.
Мазепи

02222, м. Київ,
вул. Теодора Драйзера, 40Б,
тел: (044)5156092
02000, м. Київ,
вул. Милославська, 7,
тел: (044)5300842

26.

02000, м. Київ,
вул. Костянтина Данькевича, 5,
тел: (044)5300381

27.

Гімназія №283

02000, м. Київ,
вул. Костянтина Данькевича, 13,
тел: (044)5301318

28.

Школа І ст. №311

02000, м. Київ,
вул. Милославська, 27,
тел: (044)5309982

29.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№207
Дошкільний
навчальний заклад
- школа І-ІІ ст.
№278
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№23 з
поглибленим

02000, м. Київ,
просп. Лісовий, 33А,
тел: (044)5189156
02000, м. Київ,
вул. Радосинська, 2А,
тел: (044)5451274

30.

31.

02000, м. Київ,
вул. Путивльська, 35,
тел: (044)5134054

Вихователь ГПД,
Вчитель трудового навчання
для хлопців,
асистент вчителя,
соціальний педагог,
двірник,
прибиральник службових
приміщень
Педагог-організатор,
асистент вчителя
Вчитель:
фізики,
математики,
вихователь ГПД,
асистент вчителя,
педагог-організатор
Педагог-організатор,
соціальний педагог,
вихователь ГПД,
вчитель:
математики,
початкових класів
Педагог-організатор

0,5 ст. – вчителя
фізики,
математики,
3 ст. – асистента
вчителя

Вихователь ГПД,
асистент вчителя,
соціальний педагог,
двірник,
прибиральник службових
приміщень
Вчитель математики,
керівник гуртка,
робітник з обслуговування

1,5 ст. – вихователя
ГПД,
0,5 ст. – соціального
педагога,

Соціальний педагог,
двірник,
прибиральник службових
приміщень
Соціальний педагог,
вихователь ГПД,
вчитель-дефектолог,
медсестра,
керівник гуртка
Двірник,
прибиральник службових
приміщень
Двірник

Асистент вчителя

3 ст. – вихователя
ГПД,
4 ст. – вчителя
початкових класів

Керівника гуртка:
1 ст. - драматичного,
0,5 ст. – вступ до
теорії держави,
логіка 2-4 класів
3 ст. – прибиральника
службових приміщень
1,5 ст. – вихователя
ГПД,
4 год. – спорт.-мас.
керівника гуртка

0,5 ст. – асистента
вчителя

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№119
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№264 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№248

02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 15Б,
тел: (044)5158886
02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 8Г,
тел: (044)5151417

02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 45Б,
тел: (044)5156416
Школа І-ІІІ ст.
02000, м. Київ,
№249
вул. Вікентія Беретті, 7,
тел: (044)5152450
Спеціалізована
02222, м. Київ,
школа І-ІІІ ст. №
просп. Володимира
250 з поглибленим Маяковського, 49Б,
вивченням
тел: (044)5152421
математики
Школа І-ІІІ ст.
02000, м. Київ,
№294
вул. Марини Цвєтаєвої, 6,
тел: (044)5301559
Києво02000, м. Київ,
Могилянський
вул. Теодора Драйзера, 9А,
колегіум
тел: (044)5471390
Вечірня школа ІІ- 02000, м. Київ,
ІІІ ст. №18
Вул. Братиславська, 14А,
тел: (044)5131302
Спеціалізована
04210, м. Київ,
школа №210
вул. Йорданська, 22А,
тел: (044)4187669
Школа № 233
04210, м. Київ,
вул. Йорданська, 22А,
тел: 0444199447

42.

Спеціалізована
школа І ст. гімназія №143

04212, м. Київ,
вул. Богатирська, 2Б,
тел: (044)4134413

43.

Гімназії-інтернату
№299 з вивченням
єврейської мови

04114, м. Київ,
вулиця Маршала Тимошенка, 2Б,
тел: (044)4104607

44.

Школа І-ІІІ ст.
№231

45.

Санаторна школаінтернат І-ІІ ст.
№21
Спеціалізована
школа №211 з

04212, м. Київ,
вул. Богатирська, 2В,
тел: (044)4134487
04075, м. Київ,
вул. Новікова-Прибоя, 11,
тел: (044)4018483
04210, м. Київ,
вул. Йорданська, 24А,

46.

Вчитель фізики

1,5 ст. – вчителя
фізики

Вчитель фізики,
прибиральник службових
приміщень

2 ст. – прибиральника
службових приміщень

Вчитель початкових класів
Прибиральник службових
приміщень
Прибиральник службових
приміщень

2 ст. - прибиральника
службових приміщень

Прибиральник службових
приміщень
Вчитель французької мови
Вчитель:
біології,
хімії
Вчитель англійської мови
Вчитель:
української мови,
математики,
трудового навчання,
асистент вчителя,
вихователь ГПД
Вчитель:
біології,
математики,
початкових класів
Практичний психолог

Вчитель предмету «Захист
Вітчизни»,
асистент вчителя
Вихователь інтернатів,
педагог-організатор
Інженер з охорони праці,
вчитель:

Початок роботи з 1
вересня

47.

поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№168

48.

Спеціальна
школа-інтернат 8

49.

Школа І-ІІІ ст.
№226

50.

Спеціалізована
школа І-ІІ ст. ліцей №157
Спеціалізована
школа-інтернат ІІІ ст. №14
Школа І-ІІІ ст. №9

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Спеціалізована
школа №211 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№129 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Заклад дошкільної
освіти №25
"Первоцвіт"
Школа І ст. №268

57.

Школа І-ІІІ ст.
№285

58.

Школа І-ІІІ ст.
№104 ім.
О.Ольжича
НВК «Оболонь»

59.

60.

61.

Спеціалізована
школа №216 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№256

тел: (044)4187608

образотворчого мистецтва,
інформатики

04209, м. Київ,
вул. Озерна, 2,
тел: (044)4121041
04071, м. Київ,
вул. Олегівська, 42,
тел: (044)4256437

Вчитель-логопед,
асистент-вчителя

04213, м. Київ,
вул. Прирічна, 19Є,
тел: (044)4116361
04205, м. Київ,
просп. Оболонський, 12В,
тел: (044)4187508
04205, м. Київ,
бул. Перова, 3,
тел: (044)5423357
04213, м. Київ,
просп. Маршала Рокоссовського,
5,
тел: (044)4327696
04210, м. Київ,
вул. Йорданська, 24А,
тел: (044)4187608

Вихователь ГПД,
вчитель:
математики,
фізики
Вчитель:
фізики,
математики
Вчитель математики
Вчитель інформатики,
соціальний педагог,
медсестра
Вихователь ГПД,
медсестра
Вихователь ГПД,
вчитель інформатики

02000, м. Київ,
просп. Юрія Гагаріна, 19,
тел: (044)2923367

Вчитель інформатики,
вихователь ГПД

04208, м. Київ,
просп. Василя Порика, 14А,
тел: 044 434 8801
04210, м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 43А,
тел: (044)4114077
04201, м. Київ,
вул. Полярна, 8В,
тел: (044)4623092
04075, м. Київ,
вул. Лісна, 28,
тел: (044)4018148
04213, м. Київ,
вул. Прирічна, 27Б,, 8Г,
тел: (044)4111183
04211, м. Київ,
вул. Олександра Архипенка, 8Г,
тел: (044)4186507

Педагог-організатор,
соціальний педагог,
медсестра
Педагог-організатор,
соціальний педагог,
вихователь ГПД
Соціальний педагог,
вихователь ГПД,
медсестра
Медсестра

04205, м. Київ,
вул. Озерна, 2А,

Соціальний педагог

Вчитель музики,
педагог-організатор
Соціальний педагог

тел: (044)4121555
04205, м. Київ,
просп. Оболонський, 16Д,
тел: (044)4188715
04213, м. Київ,
вул. Прирічна, 27А,
тел: (044)4115020
02000, м. Київ,
вул. Чистяківська, 18,
тел: (044)4228766
03187, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 6А,
тел: (044)5223944

62.

Спеціалізована
школа №239

63.

Спеціалізована
школа І ст. №244

64.

Центр творчості
дітей та юнацтва

65.

Школа І-ІІІ ст.
№286

66.

Школа І-ІІІ ст.
№186

02000, м. Київ,
вул. Сєченова, 8,
тел: (044)2576101

67.

Школа І-ІІІ ст. №9

68.

Гімназія №59 ім.
О.М. Бойченка

04201, м. Київ,
просп. Маршала Рокоссовського,
5,
тел: (044)4327696
03028, м. Київ,
вул. Велика Китаївська, 85,
тел: (044)5251572

69.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№85

03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 36,
тел: (044)5258459

70.

Школа І-ІІІ ст.
№132

03187, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 28,
тел: (044)5266432

71.

Спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №220 з
поглибленим
вивченням
іноземних мов

03191, м. Київ,
вул. Маршала Якубовського, 7Г,
тел: (044)2500750

72.

Санаторна школаінтернат І-ІІ ст.
№21

04075, м. Київ,
вул. Новікова-Прибоя, 11,
тел: (044)4018483

Вихователь ГПД
Вихователь ГПД
Медсестра
Вчитель:
української мови та
літератури,
англійської мови,
інформатики,
прибиральник службових
приміщень
сестра медична
Вчитель:
іспанської мови,
інформатики,
асистент вчителя,
прибиральник службових
приміщень,
Вчитель математики,
секретар
Лікар,
прибиральник службових
приміщень,
асистент вчителя,
педагог-організатор,
соціальний педагог,
вчитель інформатики
Вчитель фізики,
соціальний педагог,
прибиральник службових
приміщень
Вчитель образотворчого
мистецтва,
прибиральник службових
приміщень,
двірник
Вчитель:
початкових класів,
німецької мови,
соціальний педагог,
педагог-організатор,
двірник,
сестра медична
Інженер-електронік,
сестра медична,
прибиральник службових
приміщень,
практичний психолог,

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№15 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№236
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№269 з
поглибленим
вивченням
французької мови
Спеціалізована
школа №130 ім. Д.
Аліг'єрі з
поглибленим
вивченням
англійської та
італійської мов
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст. №
112 ім. Т. Г.
Шевченка з
поглибленим
вивченням
іноземних мов
Школа І-ІІІ ст.
№36 ім.
С.П.Корольова
Спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №92 ім.
І. Франка
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№44 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№260 з
поглибленим
вивченням
української мови
та літератури
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст. з
поглибленим
вивченням
української мови
та літератури

02000, м. Київ,
вул. Васильківська, 12А,
тел: (044)2577110

асистент вчителя
Вчитель німецької мови,
інформатики,
секретар

03143, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 144,
тел: (044)5264358
03187, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 17А,
тел: (044)5263114

Вчитель початкових класів

03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 128,
тел: (044)5294501

Вчитель фізики,
вихователь ГПД,
сестра медична

03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 78,
тел: (044)2872350

Соціальний педагог

03040, м. Київ,
вул. Михайла Стельмаха, 9,
тел: (044)2190936
02000, м. Київ,
вул. Тарасівська, 11,
тел: (044)2891448

Вчитель інформатики,
педагог-організатор

02000, м. Київ,
вул. Жилянська, 46,
тел: (044)2897785

Вчитель початкових класів,
вихователь ГПД

Інженер-електронік,
сестра медична,
вчитель:
англійської мови,
інформатики
Педагог-організатор,
вихователь ГПД,
сестра медична,
інженер-електронік

02000, м. Київ,
вул. Маршала Якубовського, 7Б,
тел: (044)2501587

Вчитель англійської мови,
сестра медична

03045, м. Київ,
вул. Набережно-Корчуватська,
94А,
тел: (044)2593239

Вчитель англійської мови,
прибиральник службових
приміщень,
інженер-електронік

83.

№273
Школа І-ІІІ ст.
№150

84.

Школа І-ІІІ ст.
№151

85.

Школа І-ІІІ ст.
№108

86.

Школа І-ІІІ ст.
№37

87.

Екологоприродничий
Ліцей №116
Медична гімназія
№ 33

88.

89.

Ліцей № 241

90.

Школа І-ІІІ ст.
№286

91.

Школа № 87

92.

Школа № 227

93.

Школа-інтернат
№7 для дітей з
важкими
порушеннями
мови

94.

Спеціальна
школа-інтернат ІІІІ ст. №9
Гімназія №32
"Успіх"

95.

02000, м. Київ,
вул. Пирогівський шлях, 148,
тел: (044)2593160
02000, м. Київ,
вул. Ліснича, 3,
тел: (044)2594644
03028, м. Київ,
вул. Уральська, 2/10,
тел: (044)2588781
03150, м. Київ,
вул. Антоновича, 130/17,
тел: (044)5293113
03041, м. Київ,
пр. Сільськогосподарський, 2,
тел: (044)2583113
01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 79Б,
тел: (044)2876247
03039, м. Київ,
вул. Голосіївська, 12,
тел: (044)5252805
03187, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 6А,
тел: (044)5223944
02000, м. Київ,
вул. Антоновича, 4/6,
тел: (044)2345055
02000, м. Київ,
вул. Маршала Якубовського, 7,
тел: (044)2500227
02000, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 146,
тел: (080)0500225

02000, м. Київ,
вул. Сєченова, 9,
тел: (044)2575015
02000, м. Київ,
вул. Івана Федорова, 2,
тел: (044)2870472

Інженер-електронік,
сестра медична,
вихователь ГПД
Сестра медична,
прибиральник службових
приміщень
Асистент вчителя,
вихователь ГПД
Сестра медична,
двірник
Вчитель інформатики,
прибиральник службових
приміщень
Вихователь ГПД
Асистент вчителя
Практичний психолог
Двірник,
прибиральник службових
приміщень
Двірник,
прибиральник службових
приміщень
Вчитель:
інформатики,
фізики,
секретар,
прибиральник службових
приміщень,
робітник з
комплексного
обслуговування й
ремонту будівель
Вчитель інформатики,
прибиральник службових
приміщень
Вчитель:
англійської мови,
іспанської мови,
вихователь ГПД,
педагог-організатор,
соціальний педагог,
лаборант,
інженер-електронік,
двірник,
дієт. сестра,
сторож,
гардеробник

0,5 ст. – вчителя:
англійської мови,
іспанської мови,
вихователя ГПД,
педагога-організатора,
соціального-педагога,
лаборанта,
дієт. сестри,
гардеробника,
1 ст. – інженераелектроніка,
3 ст. – двірника,
2 ст. - сторожа

96.

Києво-печерський
ліцей I ст. № 171

02000, м. Київ,
уз. Печерський, 13А,
тел: (044)2807506

Вчитель:
англійської мови,
початкових класів,
вихователь ГПД

97.

Предславинська
гімназія №56

03150, м. Київ,
вул. Предславинська, 30А,
тел: (044)5294185

Вчитель німецької мови,
практичний психолог,
інструктор з фізкультури,
інженер-електронік,

98.

Школа І-ІІІ ст.
№78

01033, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 47,
тел: (044)2487667

Бібліотекар,
методист,
лаборант,
тренер-викладач,
інструктор з фізкультури,
соціальний педагог,
прибиральник службових
приміщень,
медична сестра,
робітник з обслуговування
будівлі школи,
сторож,
дезінфектор-хлораторщик,
інженер з обслуговування
ПЕОМ,
дієт. сестра,
діловод,
вчитель інформатики

99.

Спеціалізована
школа №181 ім. І.
Кудрі з
поглибленим
вивченням
іноземних мов
Спеціалізована
школа №80

02000, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 22a,
тел: (044)5291452

Вчитель німецької мови,
вихователь ГПД,
інженер-електронік

Вчитель німецької мови

6 год. – вчителя
німецької мови

Вчитель німецької мови,
соціальний педагог,
прибиральник службових
приміщень,
двірник,
гардеробник

Асистент вчителя

22 год. – вчителя
німецької мови,
0,5 ст. – соціального
педагога,
1 ст. - прибиральника
службових
приміщень,
двірника,
гардеробника
2 ст. – асистента
вчителя

101.

Ліцей
міжнародних
відносин №51

01103, м. Київ,
бул. Дружби Народів, 12Б,
тел: (044)5294563
01024, м. Київ,
вул. Пилипа Орлика, 13,
тел: (044)2535423

102.

Спеціалізована
школа №88 з

02000, м. Київ,
вул. Катерини Білокур, 3,

100.

13 год. – вчителя
англійської мови,
3 ст. – вихователя
ГПД,
1 ст. – вчителя
англійської мови
1 ст. – вчителя
німецької мови,
практичного
психолога,
0, 5 ст. – інструктора з
фізкультури,
інженер-електронік
0,5 ст. – бібліотекара,
лаборанта,
соціального педагога,
прибиральника
службових
приміщень,
робітника з
обслуговування
будівлі школи
1 ст. – методиста,
інструктора з
фізкультури,
медичної сестри,
сторожа,
дезінфекторахлораторщика,
інженера з
обслуговування
ПЕОМ,
дієт. сестри,
діловода,
вчитель інформатики,
0,75 ст. – тренеравикладача
1 ст. – вчителя
німецької мови,
вихователя ГПД,
інженера-елекроніка

поглибленим
вивченням
російської мови
Спеціалізована
школа №89

тел: (044)2852169
01011, м. Київ,
вул. Рибальська, 4,
тел: (044)2805139

Лаборант,
вихователь ГПД,
прибиральник службових
приміщень

104.

Природничонауковий ліцей
№145

01000, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 46,
тел: (044)2871149

Бібліотекар,
вчитель фізики,
вихователь ГПД,
інженер-елекронік,
прибиральник службових
приміщень

105.

Школа I-III ст.
№134 імені Ю.О.
Гагаріна

02000, м. Київ,
уз. Печерський, 13А,
тел: (044)2806441

Соціальний педагог,
вихователь ГПД,
інженер-елекронік,
прибиральник службових
приміщень

106.

Школа I-III ст.
№133

01014, м. Київ,
вул. Бастіонна, 7,
тел: (044)2859117

Практичний психолог,
вчитель:
математики,
початкових класів,
інженер-електронік,
прибиральник службових
приміщень,
медична сестра,
дієт. сестри

107.

Школа І-ІІІ ст.
№90

01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 2,
тел: (044)2807866

108.

Спеціалізована
школа №47 ім.
А.С. Макаренка з
поглибленим
вивченням
іноземних мов
Кловський ліцей
№ 77

01042, м. Київ,
вул. Іоанна Павла II, 14/21,
тел: (044)5281364

Вчитель:
математики,
інформатики,
вихователь ГПД,
інженер-електронік
Вихователь ГПД,
вчитель початкових класів

01024, м. Київ,
вул. Шовковична, 25,
тел: (044)2537345

Практичний психолог,
інженер-електронік,
лікар

110.

Школа І-ІІІ ст.
№84

01042, м. Київ,
бул. Лесі Українки, 32А,
тел: (044)2852205

Вихователь ГПД,
медична сестра

111.

Гімназія №109 ім.
Т.Г. Шевченка

01011, м. Київ,
вул. Панаса Мирного, 24,
тел: (044)2807198

Вчитель інформатики,
інженер-електронік,
робітник з обслуговування
будівлі школи,

103.

109.

0,5 ст. – лаборанта,
1,75 ст. – вихователя
ГПД,
6 ст. - прибиральника
службових приміщень
1 ст. – бібліотекара,
вихователя ГПД,
інженера-електроніка,
прибиральника
службових
приміщень,
2 ст. – вчителя фізики
0,5 ст. – соціального
педагога,
вихователя ГПД,
інженера-елекроніка,
1,5 ст. –
прибиральника
службових приміщень
1 ст. – практичного
психолога,
вчителя:
математики,
початкових класів,
інженера-електроніка,
прибиральника
службових
приміщень,
медичної сестри,
0,5 ст. – дієт. сестри
1 ст. – вчителя:
математики,
інформатики,
вихователя ГПД,
інженера-електроніка
3 ст. – вихователя
ГПД,
1 ст. – вчителя
початкових класів
0,5 ст. – практичного
психолога,
1 ст. - інженераелектроніка,
лікаря
0,5 ст. – вихователя
ГПД,
1 ст. – медичної
сестри
0,75 ст. – вчителя
інформатики,
1 ст. - інженераелектроніка,

прибиральник службових
приміщень

112.

Гімназія №117 ім.
Л. Українки

113.

Гімназія №32
"Успіх"

114.

Спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
№5 ім.
Я.П.Батюка
Романогерманська
гімназія №123

115.

01024, м. Київ,
вул. Лютеранська, 10,
тел: (044)2783521
02000, м. Київ,
вул. Івана Федорова, 2,
тел: (044)2870472
04078, м. Київ,
вул. Вишгородська, 35,
тел: (044)4300118

Прибиральник службових
приміщень

0,5 ст. - робітника з
обслуговування
будівлі школи,
1.5 ст. прибиральника
службових приміщень
1 ст. – прибиральника
службових приміщень

Медична сестра

0,5 ст. – медичної
сестри

Робітник з обслуговування
будівлі школи

1 ст. – робітника з
обслуговування
будівлі школи

04073, м. Київ,
вул. Копилівська, 23,
тел: (044)4681306

Вчитель англійської мови,
прибиральник службових
приміщень,
робітник по обслуговуванню
підсобних приміщень

Вчитель:
англійської мови,
біології,
інформатики,
математики,
педагог-організатор
Бібліотекар,
вихователь,
вихователь-логопед,
керівник гуртка,
вчитель образотворчого
мистецтва,
педагог-організатор,
лікар,
прибиральник службових
приміщень

1 ст. - вчителя
англійської мови,
прибиральника
службових
приміщень,
робітника по
обслуговуванню
підсобних приміщень
1 ст. – вчителя:
англійської мови,
біології,
інформатики,
математики,
педагога-організатора
0,25 ст. – бібліотекара,
2 ст. – вихователь,
0,38 ст. – вихователялогопеда,
0,5 ст. – керівника
гуртка,
вчителя
образотворчого
мистецтва,
педагога-організатора,
лікаря,
1 ст. - прибиральника
службових приміщень
0,25 ст. – асистента
вчителя,
0,75 ст. – вчителя:
біології,
захиста вітчизни,
0,5 ст. – керівник
гуртка,
педагога-організатора,
двірника,
підсобного робітника

116.

Спеціалізована
школа №118
"Всесвіт"

04080, м. Київ,
вул. Тульчинська, 5,
тел: (044)4680288

117.

Школа № 6

04215, м. Київ,
просп. Георгія Гонгадзе, 20і,
тел: (044)4348762

118.

Гімназія №34
"Либідь" ім. В.
Максименка

04123, м. Київ,
вул. Межова, 22,
тел: (044)4346089

Асистент вчителя,
вчитель:
біології,
Захиста Вітчизни,
керівник гуртка,
педагог-організатор,
двірник,
підсобний робітник,

119.

Середня
загальноосвітня

04136, м. Київ,
вул. Івана Виговського, 22А,

Вчитель:
біології,

0,7 ст. –вчителя
біології,

школа № 45

тел: (044)4007846

інформатики,
математики,
заступник директора

120.

Школа № 10

04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 37,
тел: (044)4825141

Сторож,
робітник по обслуговуванню
підсобних приміщень,
керівник гуртка,
асистент вчителя,
дієтична сестра

121.

Середня
загальноосвітня
школа №68

02000, м. Київ,
вул. Білицька, 41/43,
тел: (044)4348155

Асистент вчителя,
вихователь ГПД,
вчитель-логопед,
керівник гуртка,
двірник,
прибиральниця службових
приміщень,
секретар

122.

Середня
загальноосвітня
школа №262

04123, м. Київ,
вул. Галицька, 5А,
тел: (044)4334611

Робітник по обслуговуванню
підсобних приміщень,
прибиральниця службових
приміщень,
двірник,
вчитель:
фізики,
німецької мови
педагог-організатор,
заступник директора,
лаборант,
керівник гуртка

123.

Середня
загальноосвітня
школа №242

04108, м. Київ,
просп. Правди, 64Г,
тел: (044)4335795

Асистент вчителя,
вчитель:
логопед,
математики,
соціальний педагог,
прибиральниця службових
приміщень

124.

Ліцей №100

02000, м. Київ,
вул. Покровська, 6,
тел: (044)4251542

Лікар,
прибиральниця службових
приміщень,

0,5 ст. – заступника
директора,
вчителя математики,
1 ст. – вчителя
інформатики
1 ст. – сторожа,
робітника по
обслуговуванню
підсобних приміщень,
0,3 ст. – керівника
гуртка,
2 ст. – асистента
вчителя,
0,25 ст. – дієтичної
сестри
0,5 ст. – асистента
вчителя,
вихователя ГПД,
1 ст. – вчителялогопеда,
двірника,
прибиральниці
службових
приміщень,
секретаря,
0,25 ст. – керівника
гуртка
1,5 ст. - робітника по
обслуговуванню
підсобних приміщень,
5,25 ст. прибиральниці
службових
приміщень,
0,25 ст. – двірника,
1 ст. – вчителя:
фізики,
німецької мови,
0,4 ст. – педагогаорганізатора,
0,5 ст. – заступника
директора,
лаборанта,
1.9 ст. – керівника
гуртка
3 ст. – асистента
вчителя,
0,5 ст. – вчителялогопеда,
соціальний педагог,
1 ст. – вчителя
математики,
прибиральниці
службових приміщень
0,5 ст. – лікаря,
інженера,
електромонтера з

медична сестра,
інженер,
електромонтер з ремонту та
обслугов. електроніки,
двірник,
вчитель трудового навчання,
керівник гуртка,
вихователь ГПД

125.

Спеціалізована
школа №3

М. Київ,
пр. Правди, 84,
тел: (044)4343255

Асистент вчителя,
гардеробник,
дієтична сестра,
прибиральниця службових
приміщень

126.

Гімназія №107
«Введенська»

04071, м. Київ,
вул. Введенська, 35,
тел: (044)481808

Вчитель німецької мови,
вихователь ГПД,
соціальний педагог,
гардеробник,
прибиральниця службових
приміщень

127.

Гімназія №257
«Синьоозерна»

04208, м. Київ,
просп. Георгія Гонгадзе, 7Б,
тел: (044)4348767

Вихователь ГПД,
вчитель:
математики,
української мови та
літератури

128.

Середня
загальноосвітня
школа №243

04108, м. Київ,
вул. Новомостицька, 10,
тел: (044)4348200

Вихователь ГПД,
вчитель інформатики,
прибиральниця службових
приміщень

129.

Спеціалізована
школа №193

04215, м. Київ,
вул. Світлицького, 22,
тел: (044)4346255

Вихователь ГПД,
вчитель інформатики,
двірник,
прибиральниця службових
приміщень

130.

Спеціалізована
школа №271 з
поглибленим
вивченням
інформаційних
технологій

04114, м. Київ,
вул. Мостицька, 16,
тел: (044)4609244

Прибиральниця службових
приміщень,
двірник,
вчитель:
інформатики,
української мови та
літератури,

ремонту та обслугов.
електроніки,
двірника,
1,5 ст. –
прибиральниці
службових
приміщень,
0,25 ст. – медичної
сестри,
1,3 ст. – вчителя
трудового навчання,
0,35 ст. – керівника
гуртка,
2,75 ст. – вихователя
ГПД
0,75 ст. – асистента
вчителя,
1,75 ст. –
гардеробника,
1 ст. – дієтичної
сестри,
1,5 ст. прибиральниці
службових приміщень
0,5 ст. – вчителя
німецької мови,
1 ст. – вихователя
ГПД,
гардеробника,
0,75 ст. – соціального
педагога,
2 ст. - прибиральниці
службових приміщень
1 ст. – вихователя
ГПД,
вчителя: математики,
української мови та
літератури
1 ст. – вихователя
ГПД,
вчителя інформатики,
прибиральниці
службових приміщень
1 ст. – вихователя
ГПД,
вчителя інформатики,
двірника,
прибиральниці
службових приміщень
1 ст. - прибиральниці
службових
приміщень,
двірника,
вчителя: інформатики,
української мови та
літератури,

фізики,
практичний психолог
131.

Середня
загальноосвітня
школа №156

04123, м. Київ,
вул. Западинська, 10,
тел: (044)4344573

Вихователь ГПД,
вчитель трудового навчання,
двірник

132.

Школа №93

Вчитель початкових класів

133.

Середня
загальноосвітня
школа № 45
Школа №12

04215, м. Київ,
пр. Межовий, 7,
тел: (044)4347019
04136, м. Київ,
вул. Івана Виговського, 22А,
тел: (044)4007846
03061, м. Київ,
вул. Зелена, 12,
тел: (044)4080478
04136, м. Київ,
вул. Івана Виговського, 10А,
тел: (044)4008236
04078, м. Київ,
вул. Білицька, 55,
тел: (044)4349439
04070, м. Київ,
вул. Спаська, 16,
тел: (044)4252521

134.

135.

136.

137.

138.

Середня
загальноосвітня
школа №63
Школа-інтернат
№19
"Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№124 з
поглибленим
вивченням
інформаційних
технологій
Загальноосвітня
санаторна школаінтернат №19

Соціальний педагог

0,5 ст. – соціального
педагога

Соціальний педагог

0,5 ст. – соціального
педагога

Прибиральниця службових
приміщень

1 ст. - прибиральниці
службових приміщень

Прибиральниця службових
приміщень

2 ст. - прибиральниці
службових приміщень

Прибиральниця службових
приміщень

1 ст. - прибиральниці
службових приміщень

04078, м. Київ,
вул. Білицька, 55,
тел: (044)4349439

Інструктор ЛФК,
вчитель:
інформатики,
математики,
музики
початкових класів,
української мови та
літератури,
фізики,
дієтична сестра,
шеф-кухар,
медична сестра

1 ст. – інструктор
ЛФК,
вчитель:
математики,
інформатики,
музики,
початкових класів,
фізики,
шеф-кухара,
0,5 ст. – дієтичної
сестри,
2 ст. – вчителя
української мови та
літератури,
медичної сестри
0,16 ст. – вчителя:
музики,
образотворчого
мистецтва,
1 ст. – педагогорганізатор
1 ст. – медичної
сестри,
2 ст. - двірника

139.

Фінансовий ліцей

04215, м. Київ,
просп. Георгія Гонгадзе, 32Є,
тел: (044)2999872

Вчитель музики,
образотворчого мистецтва,
педагог-організатор

140.

Спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
№5
Вечірня
спеціальна школа

04078, м. Київ,
вул. Вишгородська, 35,
тел: (044)4300118

Медична сестра,
двірник

04080, м. Київ,
пр. Цимлянський, 2,

Практичний психолог

141.

фізики,
0,75 ст. – практичного
психолога
0,5 ст. – вихователя
ГПД.
вчителя трудового
навчання,
1 ст. – двірника
1 ст. – вчителя
початкових класів

1 ст. – практичного
психолога

№27
Навчальнореабілітацаційний
центр №6
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№28 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№58

тел: (044)4825465
04123, м. Київ,
вул. Світлицького, 31/7,
тел: (044)4345766
04060, м. Київ,
вул. Бориса Житкова, 7Б,
тел: (044)4405155

145.

Школа І-ІІІ ст.
№163 ім. М.
Кирпоноса

02000, м. Київ,
вул. Януша Корчака, 30,
тел: (044)4002454

146.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№24 ім. О.Білаша

04112, м. Київ,
вул. Олени Теліги, 15А,
тел: (044)4401077

147.

Школа І-ІІІ ст.
№175

148.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№91 з
поглибленим
вивченням
інформатики
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№138 з
поглибленим
вивченням
предметів
природничого
циклу
Школа І-ІІІ ст.
№101

04111, м. Київ,
вул. Данила Щербаківського,
58А,
тел: (044)4005279
02000, м. Київ,
пр. Чеховський, 4А,
тел: (044)4861596

142.

143.

144.

149.

150.

151.

Спеціалізована

02000, м. Київ,
пр. Алли Горської, 3,
тел: (044)2349201

Вихователь,
вчитель хімії

1 ст. – вчителя хімії

Вчитель:
німецької мови,
англійської мови

Вчитель образотворчого
мистецтва,
трудового навчання,
педагог-організатор,
секретар
Вчитель:
початкових класів,
музики,
секретар,
лаборант,
фахівець з ох. праці,
робітник з обслуговування,
гардеробник
Вчитель:
польської мови,
англійської мови,
математики,
вихователь ГПД,
медична сестра,
інспектор з харч.,
інженер-електронік
Вчитель польської мови,
соціальний педагог

0,25 ст. – вчителя
образотворчого
мистецтва,
0,5 ст. – вчителя
трудового навчання
0,5 ст. – вчитель:
початкових класів,
музики,
секретаря,
фахівеця з ох. праці
0,75 ст. – лаборанта,
1, ст. – робітника з
обслуговування
1,5 ст. – вчителя
польської мови,
0,5 ст. – вчителя
англійської мови,
вихователя ГПД

Інспектор з харч.,
медична сестра,
секретар,
вихователь ГПД,
вчитель інформатики

0,5 ст. – секретаря,
1,5 ст. – вихователя
ГПД,
2 ст. – вчителя
інформатики

02000, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 27,
тел: (044)4869571

Соціальний педагог,
вчитель з Захиста Вітчизни

0,5 ст. – соціального
педагога,
2 год. – вчителя з
Захиста Вітчизни

02000, м. Київ,
вул. Коперника, 8,
тел: (044)4833107

Вчитель:
з Захиста Вітчизни,
інформатики,
медична сестра,
фахівець з ох. праці,
робітник з обслуговування,
двірник
Педагог-організатор,

0,5 ст. – вчителя з
Захиста Вітчизни,
фахівця з ох. праці,
робітника з обслугов.,
0,8 ст. – вчителя
інформатики,
2 ст. - двірника
1,25 ст. – керівника

01135, м. Київ,

школа І-ІІІ ст.
№41 ім.
З.К.Слюсаренка з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№163 ім. М.
Кирпоноса

просп. Перемоги, 7А,
тел: (044)2364225

вчитель англійської мови,
керівник гуртка,
робітник з обслугов.

02000, м. Київ,
вул. Януша Корчака, 30,
тел: (044)4002454

153.

Школа І-ІІІ ст.
№95

04128, м. Київ,
вул. Данила Щербаківського,
61Г,
тел: (044)4003101

Педагог-організатор,
вчитель трудового навчання,
асистент вчителя,
керівник гуртка
Вчитель:
математики,
інформатики,
трудового навчання,
фізкультури,
вихователь ГПД,
бібліотекар,

154.

Ліцей-інтернат
№23 "Кадетський
корпус"

02000, м. Київ,
вул. Салютна, 11А,
тел: (044)4007080

155.

Санаторна школаінтернат № 20

04112, м. Київ,
вул. Академіка Грекова, 2,
тел: (044)4406133

156.

Спеціальна
школа-інтернат
№8
Школа І-ІІІ ст.
№70

04071, м. Київ,
вул. Олегівська, 42,
тел: (044)4256437
04050, м. Київ,
вул. Академіка Ромоданова, 10,
тел: (044)4837764

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№61 з
поглибленим
вивченням
інформаційних
технологій
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№53 з
поглибленим

04050, м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 39,
тел: (044)4833647

152.

157.

158.

159.

02000, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького,
16/18,
тел: (044)2347993

гуртка

0,5 ст. – вчителя
математики,
бібліотекара,
2 ст. – вчителя
інформатики,
0,8 ст. – вчителя
трудового навчання,

Вчитель:
початкових класів,
англійської мови,
математики,
інформатики,
фізкультури,
вихователь,
кухар,
підсоб. робітник кухні,
прибиральниця
Вчитель:
математики,
англійської мови,
інформатики,
музики,
фізкультури,
комірник,
підсоб. робітник кухні,
прибиральниця
Двірник,
сторож,
секретар
Робітник з обслугов.,
підсоб. робітник кухні,
прибиральниця,
лаборант,
керівник гуртка,
вчитель трудового навчання
Вчитель математики,

2 ст. – кухара,
4 ст. – прибиральниці

Вчитель математики,
вихователь ГПД,
прибиральниця

2 ст. – вихователя
ГПД

0,5 ст. – сторожа
11,75 ст. –
прибиральниці,
0,5 ст. – лаборанта,
керівника гуртка,
16 год. – вчителя
трудового навчання

160.

161.

162.

163.

164.

вивченням
німецької мови
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№97 ім. О. Теліги
з поглибленим
вивченням
англійської мови
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№73
Школа І-ІІІ ст.
№27

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№139
Школа 25 ім. В. Г.
Бєлінського

166.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№135 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Технічний ліцей

167.

Школа I-III ст. №1

168.

Школа І-ІІІ ст.
№199

169.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№61 з
поглибленим
вивченням
інформаційних
технологій
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№82 ім. Т.Г.
Шевченка з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ст.
№169

165.

170.

171.

04112, м. Київ,
вул. Олени Теліги, 5,
тел: (044)4566488

Робітник з обслугов.,
керівник гуртка

0,5 ст. – керівника
гуртка з Джура

03062, м. Київ,
просп. Перемоги, 86,
тел: (044)4437303
04128, м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 20Є,
тел: (044)4005388

Керівник гуртка,
медична сестра,
інженер-електронік
Інженер-електронік,
прибиральниця,
фахівець з ох. праці,
лаборант,
секретар,
вчитель:
трудового навчання,
англійської мови
Секретар,
вчитель інформатики,
прибиральниця
Лаборант,
фахівець з ох. праці,
прибиральниця
Вчитель:
трудового навчання,
англійської мови,
інформатики

0,5 ст. – інженераелектроніка

04017, м. Київ,
пр. Татарський, 1,
тел: (044)4845271
04017, м. Київ,
вул. Володимирська, 1,
тел: (044)2787824
01032, м. Київ,
вул. Михайла Коцюбинського,
12Б,
тел: (044)2348230
04060, м. Київ,
вул. Щусєва, 20,
тел: (044)5992419
04017, м. Київ,
пр. Делегатський, 1/28,
тел: (044)4833221
02000, м. Київ,
вул. Бакинська, 12,
тел: (044)4402133
04050, м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 39,
тел: (044)4833647

Вчитель української мови

03113, м. Київ,
вул. Миколи Шпака, 4,
тел: (044)4569251

Медична сестра

02000, м. Київ,
вул. Володимира Сальського, 2,
тел: (044)4402322

Медична сестра

Фахівець з ох. праці,
прибиральниця
Вчитель інформатики,
асистент вчителя,
медична сестра
Вчитель інформатики

0,5 ст. – фахівця з ох.
праці,
0,25 ст. – лаборанта,
14 год. – вчителя
трудового навчання

0,5 ст. – фахівця з ох.
праці
0,5 ст. – вчителя
трудового навчання,
28 год. – вчителя
англійської мови

0,5 ст. - фахівеця з ох.
праці

172.

173.

174.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№49 з
поглибленим
вивченням
французької мови
Школа №106
Спеціалізована з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Гімназія НПУ ім.
М.П.Драгоманова

175.

Ліцей №38 ім.
В.М.Молчанова

176.

Школа І-ІІІ ст.
№27

177.

Ліцей
«Універсум»

178.

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№155
Школа І-ІІІ ст.
№163 ім. М.
Кирпоноса
Гімназія №48

179.

180.

181.

Гімназія №172
«Нивки»

182.

Гімназія №153 ім.
О.С. Пушкіна

183.

Школа-дитячий
садок "Кияночка"

184.

НВК № 209
«Сузір’я»

185.

Средняя школа
№11

186.

Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№146
Середня

187.

02000, м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 27,
тел: (044)2720257

Асистент вчителя

04053, м. Київ,
вул. Некрасовська, 4,
тел: (044)4869444

Асистент вчителя,
вчитель англійської мови

04053, м. Київ,
бул. Тараса Шевченка, 56А,
тел: (044)2344977
01054, м. Київ,
вул. Гоголівська, 31,
тел: (044)4863647
04128, м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 20Є,
тел: (044)4005388
03055, м. Київ,
пр. Політехнічний, 3,
тел: (044)2361976
04053, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 5,
тел: (044)2720826
02000, м. Київ,
вул. Януша Корчака, 30,
тел: (044)4002454
01034, м. Київ,
вул. Прорізна, 14,
тел: (044)2786923
04190, м. Київ,
вул. Ружинська, 30/32,
тел: (044)4002226
02000, м. Київ,
вул. В'ячеслава Чорновола, 37А,
тел: (044)2360581
04112, м. Київ,
вул. Парково-Сирецька, 7А,
тел: (044)4565492
02098, м. Київ,
вул. Березняківська, 32,
тел: (044)5505144
02000, м. Київ,
вул. Алматинська, 113,
тел: (044)5687821

Вчитель англійської мови

1.5 ст. – вчителя
англійської мови

Бібліотекар,
прибиральниця

0,5 ст. – бібліотекара,
2 ст. - прибиральниці

Бібліотекар

0,5 ст. – бібліотекара

Прибиральниця,
двірник
Прибиральниця,
двірник

3 ст. - прибиральниці

Двірник

1,75 ст. - двірника

Вихователь ГПД

0,8 ст. – вихователя
ГПД

Вихователь ГПД

0,5 ст. – вихователя
ГПД

Вихователь ГПД

0,5 ст. – вихователя
ГПД

Вихователь-логопед

0,5 ст. – вихователялогопеда

02105, м. Київ,
просп. Миру, 11,
тел: (044)2922215

Керівник гуртка,
вихователь,
педагог-організатор
Вчитель:
початкових класів,
інформатики,
хімії,
англійської мови,
асистент вчителя,
керівник гуртка
Вчитель початкових класів,
асистент вчителя,
медична сестра

02000, м. Київ,

Заступник директора,

1,5 ст. – вчителя
інформатики,
1 ст. – вчителя хімії,
6 год. – вчителя
англійської мови
1 ст. - вчителя
початкових класів,
асистента вчителя
0,5 ст. – заступника

загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№228
Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№258

вул. Березняківська, 34,
тел: (044)5503267

вчитель інформатики

директора,
вчителя інформатики

02000, м. Київ,
вул. Міста Шалетт, 1A,
тел: (044)5437717

1,5 ст. – асистента
вчителя,
0,5 ст. – соціального
педагога

189.

Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№126

02090, м. Київ,
вул. Празька, 14,
тел: (044)2925078

Гардеробник,
інженер-електронік,
прибиральниця,
бібліотекар,
керівник гуртка,
асистент вчителя,
соціальний педагог
Вчитель:
фізики,
математики,
інформатики
вихователь ГПД,
трудового навчання,
асистент вчителя,

190.

НВК №141 «ОРТ»

02000, м. Київ,
бул. Ігоря Шамо, 5,
тел: (044)2957950

191.

Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№224
Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№158

02183, м. Київ,
вул. Миколи Кибальчича, 5,
тел: (044)5128382

Двірник,
прибиральниця,
керівник гуртка,
асистент вчителя,
вчитель української мови та
літератури
Інженера-електроніка,
завгосп,
вихователь ГПД

02000, м. Київ,
вул. Сулеймана Стальського, 12,
тел: (044)5409101

Бібліотекар,
вчитель трудового навчання,
вихователь ГПД

Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№31
Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№128
Спеціалізована
школа І ст. №327 з
поглибленим
вивченням
іноземних мов
Середня
загальноосвітня
школа №66

02160, м. Київ,
вул. Березнева, 5,
тел: (044)2921354
02000, м. Київ,
вул. Раїси Окіпної, 6,
тел: (044)5171274

Керівник гуртка

02000, м. Київ,
вул. Івана Миколайчука, 9Б,
тел: (044)3627490

Медична сестра,
медсестра з дієтичного
харчування

02000, м. Київ,
вул. Каунаська, 2,
тел: (044)2927085

Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№81
Гімназія №136

02000, м. Київ,
просп. Павла Тичини, 22А,
тел: (044)5500231

Медсестра з дієтичного
харчування,
прибиральниця,
асистент вчителя,
практичний психолог,
вчитель української мови та
літератури
Медична сестра,
вчитель інформатики

6 ст. – прибиральниці,
2 ст. – асистента
вчителя,
1 ст. – практичного
психолога,
вчителя української
мови та літератури
1 ст. – вчителя
інформатики

Практичний психолог,

0,5 ст. – практичного

188.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

02000, м. Київ,

Вчитель природознавства чи
основ здоров’я

2 ст. – вчителя фізики,
1,5 ст. – вихователя,
1 ст. – вчителя:
математики,
інформатики,
асистента вчителя,
0,5 ст. – вчителя
трудового навчання

1 ст. – бібліотекара,
15 год. – вчителя
трудового навчання
для хлопців,
вихователя ГПД
6 год. – керівника
гуртка
0,75 ст. - вчителя
природознавства чи
основ здоров’я

199.

200.

201.

202.

вул. Ентузіастів, 29/3,
тел: (044)3623160

соціальний педагог,
вчитель:
німецької мови,
англійської мови,
української мови та
літератури

Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№42
Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№195 ім. В.І.
Кудряшова

02090, м. Київ,
вул. Хорольська, 19,
тел: (044)5741572

Вчитель:
української мови та
літератури,
інформатики
Асистент вчителя,
вчитель:
інформатики,
математики,
англійської мови

Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№201
НВК №30
«Еконад»

02000, м. Київ,
бул. Перова, 14А,
тел: (044)5108847

Прибиральниця

2 ст. – асистента
вчителя,
1 ст. – вчителя:
інформатики,
англійської мови,
0,5 ст. – вчителя
математики
2 ст. – прибиральниці

02000, м. Київ,
вул. Березняківська, 30Б,
тел: (044)5503268
02000, м. Київ,
вул. Юності, 5,
тел: (044)5438850
02000, м. Київ,
бул. Перова, 23/1,
тел: (044)5424606

Вчитель музики

1 ст. – вчителя музики

Вихователь ГПД

1 ст. – вихователя
ГПД

Вчитель:
фізичного виховання,
інформатики,
вихователя ГПД
Вчитель англійської мови

12 год. – вчителя
інформатики

203.

НВК №183
«Фортуна»

204.

Спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
№18
Спеціалізована
школа-інтернат ІІІ ст. №14
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№148 ім. Ів.
Багряного
Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№180
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№65 з
поглибленим
вивченням
іноземних мов
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№125 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

02000, м. Київ,
вул. Івана Миколайчука, 17А,
тел: (044)5506244

02000, м. Київ,
бул. Перова, 3,
тел: (044)5423357
02000, м. Київ,
вул. Будівельників, 37,
тел: (044)5591436
02000, м. Київ,
бул. Перова, 21,
тел: (044)5424641

психолога,
соціального педагога,
18 год. – вчителя:
німецької мови,
англійської мови,
української мови та
літератури
0,8 ст. – вчителя
інформатики,

19 год. – вчителя
англійської мови

Вихователь ГПД,
вчитель фізичного
виховання,
асистент вчителя
Вчитель англійської мови,
педагог-організатор

02002, м. Київ,
вул. Челябінська, 5,
тел: (044)5170456

Асистент вчителя,
вчитель музики

02000,м. Київ,
Вул. Плеханова, 2,
тел: (044)5173436

Вчитель фізичного
виховання

1 ст. – вчителя
фізичного виховання

02183, м. Київ,
вул. Миколи Кибальчича, 7,

Педагог-організатор,
вихователь ГПД

1 ст. – педагогаорганізатор,

211.

212.

№246 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№188

тел: (044)5129064

вихователя ГПД

02000, м. Київ,
вул. Будівельників, 10,
тел: (044)5581481

Вихователя ГПД,
вчитель інформатики

Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№99

02000, м. Київ,
вул. Червоноткацька, 12,
тел: (044)5592718

Вихователя ГПД

1,5 ст. – вихователя
ГПД,
0,5 ст. – вчителя
інформатики
0,5 ст. – вихователя
ГПД

Заклади дошкільної освіти
1.

НВК «Ромашка»

03187, м. Київ,
вул. Теремківська, 10,
тел: (044)5220829

2.

НВК «Барвінок»

3.

ДНЗ № 720

02000, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 55А,
тел: (044)5222337
01103, м. Київ,
бул. Дружби Народів, 20А,
тел: (044)5291561

4.

СНВК «Усмішка»

02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 90А,
тел: (044)5300677

5.

СНВК «Лісові
дзвіночик»

02000, м. Київ,
вул. Космонавта Волкова, 22А,
тел: (044)5182302

6.

СНВК «Вікторія»

7.

СНВК «Мрія»

02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 85В,
тел: (044)5301508
02000, м. Київ,
вул. Вікентія Беретті, 9,
тел: (044)5153703

8.

СНВК «Деснянка»

02000, м. Київ,
бул. Вигурівський, 13Б,
тел: (044)5301322

Практичний психолог,
вихователь,
інструктор з фізкультури,
помічник вихователя,
прибиральник службових
приміщень
Вихователь
Дієт. сестра,
медична сестра,
вихователь,
методист,
асистент вихователя,
кастелянка
Заступник директора,
вихователь ГПД,
машиніст із прання та
ремонту,
кухар,
сестра медична,
інструктор з фізкультури,
прибиральник службових
приміщень
Вчитель початкових класів,
керівник гуртка,
вихователь,
сестра медична,
медична сестра з дієтичного
харчування
Вихователь ГПД,
робітник з обслуговування,
помічника вихователя
Вчителя-дефектолога,
старша медична сестра,
сестра медична з масажу,
кухар
Керівника спортивного
гуртка,
вихователь,

0,25 ст. – дієт. сестри,
0,5 ст. – медичної
сестри,
методиста,
кастелянки,
3 ст. – вихователя,
2 ст. – асистента
вихователя
0,5 ст. – заступника
директора,
машиніста із прання
та ремонту,
інструктора з
фізкультури

0,5 ст. – вчителя
початкових класів,
сестри медичної,
медичної сестри з
дієтичного харчування
0,33 ст. – керівника
гуртка
0,5 ст. – вихователя
ГПД

3 ст. - вихователя

9.

СНВК «Київські
каштани»

02000, м. Київ,
вул. Каштанова, 13Б,
тел: (044)5465852

10.

ДНЗ № 797

11.

ДНЗ № 520
«Юніор»

02232, м. Київ,
бул. Леоніда Бикова, 3А,
тел: (044)5300157
02000, м. Київ,
вул. Кубанської України, 47Б,
тел: (044)5186590

12.

ДНЗ № 597

02000, м. Київ,
вул. Шолом-Алейхема, 4А,
тел: (044)5138634

13.

ДНЗ № 125

02000, м. Київ,
вул. Миколи Лаврухіна, 13Б,
тел: (044)5460611

14.

ДНЗ № 136

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 7Б,
тел: (044)5475569

15.

ДНЗ № 569

02000, м. Київ,
вул. Миколи Матеюка, 15А,
тел: (044)5132059

16.

ДНЗ № 491

02000, м. Київ,
вул. Братиславська, 16-А,
тел: (044)5131315

прибиральник службових
приміщень
Двірник,
кухар,
прибиральник службових
приміщень
Асистент вихователя,
вихователь,
помічник вихователя
Завгосп,
комірник,
кухар,
музичний керівник,
вихователь-методист,
вихователь
Вихователь-методист,
вихователь,
музичний керівник,
інструктор з фізичної
культури,
помічник вихователя,
прибиральник службових
приміщень,
сестра медична старша,
підсобний робітник,
кастелянка,
керівник гуртка
Дезінфектор,
двірник,
машиніст з прання та
ремонту спецодягу,
прибиральник службових
приміщень,
музичний керівник,
вихователь
Сторож,
комірник,
кухар,
прибиральник службових
приміщень,
помічник вихователя,
інструктор з фізичної
культури,
вихователь
Невролог,
двірник,
сестра медична старша,
помічник вихователя,
музичний керівник
Музична сестра з дієтичного
харчування,
керівник гуртка,
практичний психолог,
діловод,
двірник,
машиніст із прання та
ремонту спецодягу,

2 ст. - вихователя

3 ст. – вихователя,
помічника вихователя,
0,5 ст. – музичного
керівника

3 ст. - вихователя

0,5 ст. – комірника,
інструктора з фізичної
культури,
2 ст. - вихователя

0,5 ст. – невролога,
2 ст. – двірника,
1,25 ст. – музичного
керівника
0,5 ст. - музичної
сестри з дієтичного
харчування,
діловода,
0,875 ст. – керівника
гуртка,
6 ст. – помічника
вихователя,

17.

ДНЗ № 795

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 52А,
тел: (044)5300459

18.

ДНЗ № 528

19.

ДНЗ № 742

02000, м. Київ,
вул. Мілютенка, 23Б,
тел: (044)5184088
02000, м. Київ,
вул. Вікентія Беретті, 5Б,
тел: (044)5153204

20.

ДНЗ № 508

02000, м. Київ,
просп. Лісовий, 24А,
тел: (044)5182775

21.

ДНЗ № 300

02000, м. Київ,
вул. Радунська, 22/9А,
тел: (044)5347262

22.

ДНЗ № 50

02000, м. Київ,
вул. Мілютенка, 10А,
тел: (044)5134781

23.

ДНЗ № 94

02000, м. Київ,
вул. Теодора Драйзера, 30Б,
тел: (044)5150563

24.

ДНЗ № 12

02000, м. Київ,
вул. Кубанської України, 30А,
тел: (044)5195483

підсобний керівник,
кухар,
шеф-кухар,
сестра медична старша,
прибиральник службових
приміщень,
помічник вихователя,
музичний керівник,
вихователь
Музична сестра з дієтичного
харчування,
діловод,
кухар,
старша медична сестра,
помічник вихователя
Кастелянка,
кухар,
вихователь
Комірник,
вихователь,
музичний керівник,
інструктор з фізичної
культури
Кастелянка,
вихователь,
кухар,
діловод,

1,5 ст. – музичного
керівника,
2 ст. - вихователя

Комірник,
двірник,
підсобний робітник,
прибиральник службових
приміщень,
музичний керівник,
вихователь,
керівник гуртка
Кастелянка,
діловод,
кухар,
сестра медична старша,
помічник вихователя,
інструктор з фізичної
культури
Комірник,
сестра медична,
кухар,
підсобний робітник,
машиніст із прання та
ремонту спецодягу,
двірник
Діловод,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
кухар,
помічник вихователя,
музичний керівник,
вихователь

2 ст. – двірника,
вихоателя

2 ст. – старшої
медичної сестри,
4 ст. –помічника
вихователя

0,75 ст. – музичного
керівника

4 ст. – вихователя,
0,25 ст. - діловода

0,5 ст. – кастелянки,
0,25 ст. – діловода,
1,5 ст. – сестри
медичної старшої,
2 ст. – помічника
вихователя
0,25 ст. – комірника,
0,75 ст. – сестри
медичної,
0,5 ст. – підсобного
робітника,
двірника
0,5 ст. – діловода,
0,25 ст. – музичного
керівника

25.

ДНЗ № 301

02000, м. Київ,
вул. Мілютенка, 18А,
тел: (044)5135086

26.

ДНЗ № 125

27.

ДНЗ № 812

02000, м. Київ,
вул. Миколи Лаврухіна, 13Б,
тел: (044)5460611
02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 62Г,
тел: (044)5301506

28.

ДНЗ № 111

02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 55А,
тел: (044)5154855

29.

ДНЗ № 776

02000, м. Київ,
вул. Лісківська, 8А,
тел: (044)5304291

30.

ДНЗ № 745

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 18Б,
тел: (044)5461526

31.

ДНЗ № 83

02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 63А,
тел: (044)5303889

32.

ДНЗ № 333

33.

ДНЗ № 39

02000, м. Київ,
вул. Лісківська, 20а,
тел: (044)5338999
02000, м. Київ,
вул. Мілютенка, 44А,
тел: (044)5180041

34.

ДНЗ № 165

02000, м. Київ,
вул. Будищанська, 4А,
тел: (044)5204832

Діловод,
практичний психолог,
кухар,
помічник вихователя,
музичний керівник
Сестра медична

2 ст. – кухара

Сестра медична,
вихователь,
помічник вихователя,
кухар,
підсобний робітник
Сестра медична,
вихователь,
музичний керівник,
інструктор з фізичної
культури,
помічник вихователя,
кухар,
шеф-кухар

2 ст. – вихователя,
кухара,
підсобного робітника,
3 ст. – помічника
вихователя
0,5 ст. – сестри
медичної,
музичного керівника,
інструктор з фізичної
культури,
кухара,
шеф-кухара,
2 ст. – вихователя,
помічника вихователя
2 ст. – прибиральника
службових
приміщень,
4 ст. – помічника
вихователя,
3 ст. - вихователя

Підсобний робітник,
практичний психолог,
прибиральник службових
приміщень,
помічник вихователя,
музичний керівник,
вихователь
Практичний психолог,
керівник гуртка,
машиніст із прання та
ремонту спецодягу,
помічник вихователя,
музичний керівник,
вихователь
Практичний психолог,
кухар,
інструктор з фізичної
культури,
музичний керівник
Практичний психолог,
помічник вихователя,
вихователь
Підсобний робітник,
двірник,
машиніст із прання та
ремонту спецодягу,
шеф-кухар,
старша медична сестра,
музичний керівник,
вихователь
Підсобний робітник,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
музичний керівник,
вихователь

2 ст. – помічника
вихователя,
3 ст. - вихователя

0,5 ст. – кухара,
1,25 ст. – музичного
керівника

0,25 ст. – музичного
керівника

2 ст. – підсобного
робітника,
4 ст. - вихователя

35.

ДНЗ № 771

02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 52Б,
тел: (044)5475537

36.

ДНЗ № 769

37.

ДНЗ № 421

02000, м. Київ,
вул. Володимира Маяковського,
19,
тел: (044)5152840
02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 86А,
тел: (044)5486035

38.

ДНЗ № 689

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 24В,
тел: (044)5152353

39.

ДНЗ № 753

02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 37А,
тел: (044)5153093

40.

ДНЗ № 15

02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 59,
тел: (044)5302500

41.

ДНЗ № 555

02000, м. Київ,
вул. Кубанської України, 33А,
тел: (044)5132285

42.

ДНЗ № 758

43.

ДНЗ № 780

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 10А,
тел: (044)5158815
02000, м. Київ,
вул. Сержа Лифаря, 16Б,
тел: (044)5301245

Шеф-кухар,
двірник,
сестра старша медична,
помічник вихователя,
вихователь
Шеф-кухар,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
Шеф-кухар,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
вихователь
Шеф-кухар,
двірник,
кухар,
сестра медична старша,
вихователь
Шеф-кухар,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
кухар,
старша медична сестра,
музичний керівник,
вихователь
Кухар,
вихователь,
музичний керівник,
інструктор з фізичної
культури,
помічник вихователя,
прибиральник службових
приміщень,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
машиніст із прання та
ремонту спецодягу

Кухар,
вихователь,
прибиральник службових
приміщень,
сестра медична старша,
двірник
Кухар,
двірник,
старша медична сестра,
вихователь
Кухар,
сестра медична старша,
помічник вихователя,
музичний керівник,
вихователя

3 ст. – двірника,
0,5 ст. – сестри
старшої медичної,
4 ст. – помічника
вихователя

0,5 ст. – музичного
керівника,
0,625 ст. - інструктора
з фізичної культури,
4,85 ст. – помічника
вихователя,
1.5 ст. –
прибиральника
службових
приміщень,
робітника з
комплексного
обслуговування й
ремонту,
машиніста із прання
та ремонту спецодягу
2 ст. - двірника

0,5 ст. – двірник,
3 ст. - вихователя
2 ст. – кухара,
0,5 ст. – сестра
медична старша,
5 ст. – помічника
вихователя,
6,5 ст. - вихователя

44.

ДНЗ № 811

02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 89А,
тел: (044)5486060
02000, м. Київ,
вул. Марини Цвєтаєвої, 14А,
тел: (044)5300131

Кухар,
вихователя

45.

ДНЗ № 34
«Оріяна»

46.

ДНЗ № 222
«Сонечко»

02000, м. Київ,
вул. Милославська, 12б,
тел: (044)5699800

47.

ДНЗ № 301

48.

ДНЗ № 202

49.

ДНЗ № 514

50.

ДНЗ № 743

02000, м. Київ,
вул. Мілютенка, 18А,
тел: (044)5135086
02000, м. Київ,
вул. Братиславська, 4А,
тел: (044)5136436
02000, м. Київ,
вул. Академіка Курчатова, 14А,
тел: (044)5185084
02000, м. Київ,
вул. Сержа Лифаря, 5А,
тел: (044)5479015

51.

ДНЗ № 752

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 4Д,
тел: (044)5468460

52.

ДНЗ № 170

02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 7В,
тел: (044)5344354

Сестра медична старша,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
прибиральник службових
приміщень,
помічник вихователя,
вихователь

53.

ДНЗ № 175

Сестра медична старша

54.

ДНЗ № 362

02000, м. Київ,
вул. Радистів, 61,
тел: (044)5449634
02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 99А

Двірник,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
прибиральник службових
приміщень,
вихователь
Двірник,
прибиральник службових
приміщень,
інструктор з фізичної
культури
Двірник

2 ст. - прибиральника
службових
приміщень,
4 ст. - вихователя

Інструктор з фізичної
культури
Інструктор з фізичної
культури,
вихователь
Інструктор з фізичної
культури,
помічник вихователя,
вихователь
Інструктор з фізичної
культури,
керівник гуртка,
сестра медична старша,
прибиральник службових
приміщень,
помічник вихователя,
вихователь

Прибиральник службових
приміщень,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
вихователь,
помічник вихователя,
машиніст із прання та

2 ст. - вихователя
2 ст. – помічника
вихователя,
1,875 ст. - вихователя
0,875 ст. – керівника
гуртка,
0,5 ст. – сестри
медичної старшої,
прибиральника
службових
приміщень,
2 ст. – помічника
вихователя
0,5 ст. - сестри
медичної старшої,
робітника з
комплексного
обслуговування й
ремонту,
прибиральника
службових
приміщень,
2 ст. – помічника
вихователя

0,5 ст. прибиральника
службових
приміщень,
1,75 ст. – помічника
вихователя,
0,5 ст. - машиніста із

ремонту спецодягу
55.

ДНЗ № 796

02000, м. Київ,
вул. Костянтина Данькевича, 1А,
тел: (044)5306324

56.

ДНЗ № 721

02000, м. Київ,
вул. Милославська, 23A,
тел: (044)5300676

57.

ДНЗ № 746

02000, м. Київ,
вул. Сержа Лифаря, 11Б,
тел: (044)5159592

58.

ДНЗ № 744

02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 19Б,
тел: (044)5150154

59.

ДНЗ № 459

60.

ДНЗ № 796

61.

ДНЗ № 9

62.

ДНЗ № 512

63.

ДНЗ № 690

64.

ДНЗ № 757

65.

ДНЗ № 91

66.

ДНЗ № 534

67.

ДНЗ № 767

68.

ДНЗ № 784

69.

ДНЗ № 519

70.

ДНЗ № 781

02000, м. Київ,
вул. Будищанська, 5А,
тел: (044)5305512
02000, м. Київ,
вул. Костянтина Данькевича, 1А,
тел: (044)5306324
02000, м. Київ,
просп. Володимира
Маяковського, 89А,
тел: (044)5354542
02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 46Б,
тел: (044)5156664
02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 31А,
тел: (044)5157522
02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 49Б,
тел: (044)5156447
02000, м. Київ,
вул. Мартиросяна, 1/8,
тел: (044)2728838
02000, м. Київ,
вул. Кубанської України, 24Б,
тел: (044)5198821
02000, м. Київ,
вул. Миколи Закревського, 9А,
тел: (044)5153886
02000, м. Київ,
вул. Оноре де Бальзака, 16Б,
тел: (044)5152641
02000, м. Київ,
вул. Курчатова, 8а,
тел: (044)5187032
02000, м. Київ,

Прибиральник службових
приміщень,
музичний керівник,
робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
Машиніст із прання та
ремонту спецодягу,
музичний керівник,
вихователь,
помічник вихователя
Машиніст із прання та
ремонту спецодягу,
керівник гуртка,
помічник вихователя,
вихователь
Керівник гуртка,
помічник вихователя,
вихователь
Музичний керівник,
помічник вихователя

прання та ремонту
спецодягу
0,75 ст. – музичного
керівника

2 ст. – вихователя,
4 ст. – помічника
вихователя
0,75 ст. – керівника
гуртка,
3 ст. – помічника
вихователя
0,125 ст. – керівника
гуртка,
4 ст. – помічник
вихователя
1,5 ст. – музичного
керівника

Музичний керівник

0,75 ст. – музичного
керівника

Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту,
вихователь

0,3 ст. - вихователя

Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
Помічник вихователя,
вихователь
Помічник вихователя,
вихователь
Помічник вихователя
Помічник вихователя,
вихователь
Вихователь
Вихователь

2 ст. – помічника
вихователя

бул. Володимира Висоцького, 3,
тел: (044)5302621
02000, м. Київ,
вул. Теремківська, 9,
тел: (044)5263102

71.

ДНЗ № 726

72.

ДНЗ № 372

02000, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного,
114А,
тел: (044)5221887

73.

ДНЗ № 416

74.

ДНЗ № 131

02000, м. Київ,
вул. Маричанська, 10А,
тел: (044)2573196
02000, м. Київ,
вул. Деміївська, 49,
тел: (044)2572159

75.

ДНЗ № 513

02000, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 20,
тел: (044)5264125

76.

ДНЗ № 643

02000, м. Київ,
вул. Голосіївська, 4А,
тел: (044)5257413

77.

ДНЗ № 440

02000, м. Київ,
пр. Василя Жуковського, 9,
тел: (044)2574354

78.

ДНЗ № 659

79.

ДНЗ № 150

02000, м. Київ,
пр. Сільськогосподарський, 4,
тел: (044)2584109
02000, м. Київ,
вул. Дмитра Луценка, 13Б,
тел: (044)2508453

80.

ДНЗ № 158

81.

ДНЗ № 262

82.

ДНЗ № 73

02000, м. Київ,
вул. Микільсько-Ботанічна, 7А,
тел: (044)2343124
02000, м. Київ,
вул. Жилянська, 84,
тел: (044)2898574
03131, м. Київ,

Робітник з
комплексного
обслуговування й
ремонту будівель,
практичний психолог,
вихователь,
асистент вихователя,
інструктор з фізкультури,
помічник вихователя,
лікар,
сестра медична
Двірник,
кухар,
сестра медична,
помічник вихователя,
завідувач господарства,
інструктор з фізкультури,
вихователь,
помічник,
вихователя
Двірник,
помічник вихователя,
сестра медична
Лікар,
прибиральник службових
приміщень,
помічник вихователя,
діловод,
вихователь
Діловод,
помічник вихователя,
вихователь,
практичний психолог
Практичний психолог,
вихователь,
музичний керівник,
сестра медична
Завідувач господарства,
вихователь,
помічник вихователя,
сестра медична
Завідувач господарства
Асистент вихователя,
вихователь,
помічник вихователя,
сестра медична
Асистент вихователя
Асистент вихователя,
вихователь,
сестра медична
Музичний керівник,

вул. Генерала Матикіна, 5,
тел: (044)2592448
83.

ДНЗ № 305

03131, м. Київ,
вул. Ліснича, 5,
тел: (044)2594243
03127, м. Київ,
просп. Голосіївський, 124А,
тел: (044)2578704
03187, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 70А,
тел: (044)5222049

84.

ДНЗ № 439

85.

ДНЗ № 798

86.

ДНЗ № 118

01033, м. Київ,
вул. Тарасівська, 4б,
тел: (044)2880688

87.

ДНЗ № 196

03191, м. Київ,
вул. Дмитра Луценка, 13,
тел: (044)2508450

88.

ДНЗ № 406

89.

ДНЗ № 642

03040, м. Київ,
вул. Володі Дубініна, 13,
тел: (044)2575263
03191, м. Київ,
вул. Маршала Якубовського, 1Б,
тел: (044)2506534

90.

ДНЗ № 106

91.

ДНЗ № 117

92.

ДНЗ № 182

93.

ДНЗ № 253

94.

ДНЗ № 341

95.

ДНЗ № 640

96.

ДНЗ № 641

03083, м. Київ,
просп. Науки, 65,
тел: (044)2190936
01033, м. Київ,
вул. Сім'ї Прахових, 13,
тел: (044)2206438
03143, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного,
138А,
тел: (044)5263752
03150, м. Київ,
вул. Антоновича, 108,
тел: (044)5285370
03150, м. Київ,
вул. Антоновича, 150А,
тел: (044)5291496
03191, м. Київ,
вул. Маршала Якубовського, 1,
тел: (044)2503419
03191, м. Київ,
вул. Маршала Якубовського, 1А,
тел: (044)2506501

помічник вихователя,
сестра медична,
кухар
Музичний керівник,
вихователь,
помічник вихователя
Музичний керівник
Музичний керівник,
сестра медична,
вихователь,
помічник вихователя,
інструктор з фізкультури,
прибиральник службових
приміщень
Прибиральник службових
приміщень,
інструктор з фізкультури,
помічник вихователя,
кухар
Прибиральник службових
приміщень,
вихователь,
помічник вихователя,
кухар
Прибиральник службових
приміщень
Прибиральник службових
приміщень,
вихователь,
помічник вихователя,
сестра медична
Помічник вихователя,
сестра медична,
інструктор з фізкультури
Помічник вихователя,
інструктор з фізкультури,
вихователь
Помічник вихователя,
інструктор з фізкультури,
вихователь,
кухар
Помічник вихователя,
кухар,
вихователь
Помічник вихователя,
вихователь
Помічник вихователя,
вихователь
Помічник вихователя

97.

ДНЗ № 667

03191, м. Київ,
вул. Дмитра Луценка, 13Б,
тел: (044)2500580

98.

ДНЗ № 41
«Веселка»

99.

ДНЗ № 328

01033, м. Київ,
вул. Деміївська, 35А,
тел: (044)2588682
03127, м. Київ,
вул. Бурмистенка, 5,
тел: (044)2577024
03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 10,
тел: (044)2573090
02000, м. Київ,
вул. Васильківська, 47А,
тел: (044)2574148
02000, м. Київ,
вул. Васильківська, 39,
тел: (044)2570198
03127, м. Київ,
пр. Коломийський, 9А,
тел: (044)2576137
02000, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 41Б,
тел: (044)5267166
01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 77,
тел: (044)2870574
03150, м. Київ,
вул. Антоновича, 168,
тел: (044)5281569
03118, м. Київ,
вул. Козацька, 34,
тел: (044)5249521
01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 89А,
тел: (044)2875330
03039, м. Київ,
вул. Віктора Забіли, 9,
тел: (044)2588496
01011, м. Київ,
вул. Сергія Гусовського, 2А,
тел: (044)2545796

100. ДНЗ № 198
101. ДНЗ № 340
102. ДНЗ № 402
103. ДНЗ № 157
104. ДНЗ № 285
105. ДНЗ № 739
106. ДНЗ № 764
107. ДНЗ № 24
108. ДНЗ № 129
109. ДНЗ № 717
110. ДНЗ № 653

Помічник вихователя,
інструктор з фізкультури,
вихователь,
сестра медична
Інструктор з фізкультури,
кухар
Інструктор з фізкультури,
вихователь
Кухар,
сестра медична
Кухар
Кухар,
вихователь
Сестра медична,
вихователь
Сестра медична,
вихователь
Сестра медична,
вихователь
Сестра медична
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Практичний психолог,
вихователь,
помічник вихователя

111. ДНЗ № 457

01042, м. Київ,
вул. Чигоріна, 61,
тел: (044)2854572

Сторож,
помічник вихователя,
вихователь

112. ДНЗ № 458

02000, м. Київ,
вул. Бастіонна, 16а,
тел: (044)2854133

Двірник,
робітник по обслуг. будівель,
прибиральник службових
приміщень,
помічник вихователя,
вихователь

1 ст. – практичного
психолога,
вихователя,
помічника вихователя
1 ст. – сторожа,
0,75 ст. – помічника
вихователя,
4 ст. - вихователя
1 ст. – двірника,
робітника по обслуг.
будівель,
прибиральника
службових
приміщень,
вихователя,
2 ст. – помічника

113. ДНЗ № 228

01042, м. Київ,
вул. Глазунова, 3,
тел: (044)5293292

Завгосп,
робітник по обл. будівель,
інструктор з фізкультури,
медична сестра

114. ДНЗ № 632

01011, м. Київ,
пр. Телеграфний, 2,
тел: (044)2807659

Медична сестра,
вихователь,
помічник вихователя,
музичний керівник,
кухар,
інструктор з фізкультури

115. ДНЗ № 377

01004, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 6,
тел: (044)2882299

Інструктор з фізкультури,
вихователь,
помічник вихователя,
старша медична сестра

116. ДНЗ № 265

01103, м. Київ,
бул. Дружби Народів, 22А,
тел: (044)5297346

Машиніст по пранню
білизни,
робітник по обл. будівлі,
прибиральник службових
приміщень,
помічник вихователя

117. ДНЗ № 205

01015, м. Київ,
вул. Московська, 39А,
тел: (044)2802300

Прибиральник службових
приміщень,
вихователь

118. ДНЗ № 107

01024, м. Київ,
вул. Лютеранська, 17А,
тел: (044)2780843

Кухар,
помічник вихователя,
вихователь

119. ДНЗ № 273

01133, м. Київ,
бул. Лесі Українки, 9А,
тел: (044)2850222
01004, м. Київ,
вул. Басейна, 15А,
тел: (044)2876897
01021, м. Київ,
вул. Інститутська, 14А,
тел: (044)2536423
01133, м. Київ,
бул. Лесі Українки, 24А,
тел: (044)2864523
02000, м. Київ,
пр. Аскольдів, 5,
тел: (044)2804300
04205, м. Київ,

Вихователь,
старша медична сестра

120. ДНЗ № 141
121. ДНЗ № 498
122. ДНЗ № 143
123. ДНЗ № 1
124. ДНЗ № 280

Кухар,
помічника вихователя
Кухар,
вихователь
Помічника вихователя,
вихователь
Старша медична сестра
Соціальний педагог,

вихователя
0,5 ст. – завгоспа,
робітника по обл.
будівель,
0,75 ст. – інструктора
з фізкультури,
1 ст. – медичної
сестри
1 ст. – медичної
сестри,
помічника вихователя,
музичного керівника,
кухара,
інструктора з
фізкультури,
3 ст. - вихователя
0,75 ст. - інструктора з
фізкультури,
1 ст. помічника вихователя,
вихователя,
старшої медичної
сестри
0,25 ст. - машиніста по
пранню білизни,
робітника по обл.
будівлі,
1,5 ст. –
прибиральника
службових
приміщень,
1,3 ст. – помічника
вихователя
2 ст. - прибиральника
службових
приміщень,
3 ст. - вихователя
1 ст. – кухара,
3 ст. – помічника
вихователя,
2 ст. - вихователя
2 ст. – вихователя,
1 ст. – старшої
медичної сестри
2 ст. – кухара,
3 ст. – помічника
вихователя
1 ст. – кухара,
вихователя
2 ст. – вихователя,
1 ст. – помічника
вихователя
1 ст. – старшої
медичної сестри
4 ст. – помічника

просп. Оболонський, 23В,
тел: (044)4126762

помічник вихователя,
медична сестра
музичний керівник,
вчитель-дефектолог,
вихователь

125. ДНЗ № 602

04212, м. Київ,
вул. Зої Гайдай, 1А,
тел: (044)4135632

126. ДНЗ № 673

04213, м. Київ,
вул. Прирічна, 17Б,
тел: (044)4118339
04212, м. Київ,
вул. Богатирська, 2Б,
тел: (044)4133363
04205, м. Київ,
просп. Оболонський, 27Б,
тел: (044)4128770

Асистент вихователя,
помічник вихователя,
медична сестра,
фіз. інструктор,
вихователь
Лікар,
фіз. інструктор

127. ДНЗ № 590
128. ДНЗ № 635
«Журавлик»

129. ДНЗ № 607

04209, м. Київ,
вул. Богатирська, 16А,
тел: (044)4124261

130. ДНЗ № 598

04114, м. Київ,
вул. Автозаводська, 47,
тел: (044)4304361

131. ДНЗ № 578

04114, м. Київ,
вул. Автозаводська, 89/91,
тел: (044)4305688

132. ДНЗ № 523

04211, м. Київ,
вул. Йорданська, 8Б,
тел: (044)4186342
04213, м. Київ,
вул. Прирічна, 27А,
тел: (044)4111342
04114, м. Київ,
вул. Вишгородська, 52А,
тел: (044)4304211
04210, м. Київ,
вул. Маршала Малиновського,
27Г,
тел: (044)4186304
04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 69,
тел: (044)4114361
04213, м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 48А,
тел: (044)4116432

133. ДНЗ № 291
134. ДНЗ № 448
135. ДНЗ № 573

136. ДНЗ № 663
137. ДНЗ № 665

138. ДНЗ № 65

04077, м. Київ,

вихователя,
вихователя,
1,5 ст. – медичної
сестри,
1,75 ст. – музичного
керівника
6 ст. – асистента
вихователя,
4 ст. – помічника
вихователя,

Лікар,
медична сестра

0,5 ст. – лікаря

Лікар,
помічник вихователя,
практичний-психолог,
фіз. інструктор,
вихователь
Практичний-психолог,
помічник вихователя,
фіз. інструктор,
вихователь
Практичний-психолог,
музичний керівник,
помічник вихователя,
фіз. інструктор,
вихователь
Практичний-психолог,
музичний керівник,
медична сестра

3 ст. – помічника
вихователя,
вихователя

Практичний-психолог,
помічник вихователя,
вихователь
Практичний-психолог,
вихователь

3 ст. – помічника
вихователя
2 ст. – помічника
вихователя,
3,5 ст. - вихователя
1,75 ст. – музичного
керівника,
1,5 ст. – медичної
сестри

3 ст. - вихователя

Практичний-психолог,
медична сестра,
фіз. інструктор
Медична сестра,
помічник вихователя,
вихователь

0,5 ст. – практичногопсихолога,
фіз. інструктора
2 ст. – помічника
вихователя,
4 ст. - вихователя

Медична сестра,
помічник вихователя,
вихователь
Вчитель-дефектолог,
музичний керівник,
помічник вихователя,
вихователь
Медична сестра,

2 ст. - вихователя
0,25 ст. – музичного
керівника,
2 ст. - вихователя
3 ст. – помічника

139. ДНЗ № 660
140. ДНЗ № 662

141. ДНЗ № 664
142. ДНЗ № 588
143. ДНЗ № 263
144. ДНЗ № 260

145. ДНЗ № 517
146. ДНЗ № 527

147. ДНЗ № 533
148. ДНЗ № 611
149. ДНЗ № 636

150. ДНЗ № 52
151. ДНЗ № 49
152. ДНЗ № 135
153. ДНЗ № 234
«Вогник»

вул. 8-го Березня, 11,
тел: (044)4679115

помічник вихователя,
вихователь,
фіз. інструктор,
вчитель-дефектолог

04213, м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 49А,
тел: (044)4117368
04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 55,
тел: (044)4113275

Вчитель-дефектолог,
вихователь,
помічник вихователя
Вчитель-дефектолог,
музичний керівник,
помічник вихователя,
вихователь

04214, м. Київ,
вул. Північна, 4Г,
тел: (044)4115775
04209, м. Київ,
вул. Богатирська, 4,
тел: (044)4124227
04213, м. Київ,
вул. Прирічна, 19Б,
тел: (044)4116112
04205, м. Київ,
просп. Оболонський проспект,
12Б,
тел: (044)4187885
04210, м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 9Б,
тел: (044)182808
04201, м. Київ,
просп. Маршала Рокоссовського,
6Б,
тел: (044)4325481
04205, м. Київ,
просп. Оболонський, 15В,
тел: (044)4182182
04209, м. Київ,
просп. Оболонський, 37Б,
тел: (044)4123652
04209, м. Київ,
просп. Оболонський, 28Г,
тел: (044)4127396

Вчитель-дефектолог,
вихователь

04075, м. Київ,
вул. Квітки Цісик, 48,
тел: (044)4018336
04210, м. Київ,
вул. Олександра Архипенка, 1А,
тел: (044)4186832
04201, м. Київ,
просп. Мінський, 8-В,
тел: (044)4321474
04074, м. Київ,
вул. Боровиковського, 2/10,

Медична сестра,
помічник вихователя,
вихователь
Помічник вихователя,
вихователя

Вчитель-дефектолог,
фіз. інструктор

вихователя,
вихователя,
0,5 ст. - фіз.
інструктора,
вчителя-дефектолога
2 ст. – вихователя,
помічника вихователя
0,25 ст. – музичного
керівника,
2 ст. – помічника
вихователя,
4 ст. - вихователя
2 ст. - вихователя
0,5 ст. - вчителядефектолога,
фіз. інструктора

Муз. керівник,
фіз. інструктор
Фіз. інструктор,
вихователь,
помічник вихователя
Муз. керівник,
фіз. інструктор
Муз. керівник

Муз. керівник,
вихователь,
фіз. інструктор
Муз. керівник,
помічник вихователя
Муз. керівник,
медична сестра,
помічник вихователя

Медична сестра,
фіз. інструктор,
помічник вихователя
Медична сестра,
фіз. інструктор,

2 ст. – музичного
керівника,
2,5 ст. - вихователя
2 ст. – музичного
керівника,
помічника вихователя
2 ст. – музичного
керівника,
1,5 ст. – медичної
сестри,
4 ст. – помічника
вихователя
3 ст. – помічника
вихователя,
5 ст. - вихователя
3 ст. – помічника
вихователя
7 ст. - помічника
вихователя

154. ДНЗ № 614
155. ДНЗ № 593
156. ДНЗ № 804
157. ДНЗ № 685
158. ДНЗ № 609
159. ДНЗ № 30
160. ДНЗ № 668
161. ДНЗ № 608
162. ДНЗ № 606
163. ДНЗ № 603
164. ДНЗ № 581
165. ДНЗ № 321
166. ДНЗ № 144
167. ДНЗ № 194
168. ДНЗ № 436
169. ДНЗ № 531
170. ДНЗ № 579
171. ДНЗ № 190
172. ДНЗ № 193

тел: (044)4301765
04209, м. Київ,
вул. Озерна, 26А,
тел: (044)4124325
02000, м. Київ,
вул. Макіївська, 9
04201, м. Київ,
вул. Бережанська, 14А,
тел: (044)4623094
04211, м. Київ,
вул. Приозерна, 6,
тел: (044)4186031
04211, м. Київ,
вул. Йорданська, 3А,
тел: (044)4187016
04211, м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 4Б,
тел: (044)4850198
04210, м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 35А,
тел: (044)4114148
04209, м. Київ,
вул. Богатирська, 18Є,
тел: (044)4121076
04209, м. Київ,
просп. Оболонський, 39В,
тел: (044)4123041
04211, м. Київ,
вул. Йорданська, 9Є,
тел: (044)4186266
04210, м. Київ,
вул. Олександра Архипенка, 5Б,
тел: (044)4182817
04074, м. Київ,
вул. Автозаводська, 13А,
тел: (044)4302180
04213, м. Київ,
вул. Північна, 42,
тел: (044)4114432
04212, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 10Б,
тел: (044)4128290
04074, м. Київ,
вул. Автозаводська, 17А,
тел: (044)4302166
04201, м. Київ,
вул. Полярна, 5Б,
тел: (044)4321400
04211, м. Київ,
вул. Олександра Архипенка, 6В,
тел: (044)4183915
04201, м. Київ,
просп. Мінський проспект, 10Б,
тел: (044)4321470
04205, м. Київ,

помічник вихователя
Медична сестра,
вихователя,
помічник вихователя
Фіз. інструктор,
вихователь,
помічник вихователя
Фіз. інструктор,
вихователь,
помічник вихователя
Фіз. інструктор,
вихователь,
помічник вихователя
Фіз. інструктор

6 ст. - помічника
вихователя
3 ст. – вихователя,
2 ст. – помічника
вихователя
3 ст. – вихователя,
помічника вихователя

Фіз. інструктор

0,5 ст. фіз. інструктора

Вихователь,
помічник вихователя

2 ст. – вихователя,
помічника вихователя

Помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя

2 ст. – вихователя

Помічник вихователя
Вихователь
Вихователь
Вихователь,
помічник вихователя

3 ст. – вихователя,
помічника вихователя

Вихователь

4 ст. – вихователя

Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь

4 ст. – вихователя,
2 ст. - помічника
вихователя
4 ст. – вихователя

Вихователь,
помічник вихователя

4 ст. – вихователя,
помічника вихователя

Помічник вихователя
Помічник вихователя

2 ст. - помічника

173. ДНЗ № 613
174. ДНЗ № 585

175. ШДС «Ластівка»
176. НВК «Я+сім’я»
177. ШДС «С.Русової»

178. ШДС «Паросток»

просп. Оболонський, 16Г,
тел: (044)4188236
04209, м. Київ,
вул. Озерна, 8А,
тел: (044)4122541
04212, м. Київ,
вул. Маршала Малиновського,
1Б,
тел: (044)4182710
04205, м. Київ,
просп. Оболонський, 32А,
тел: (044)4129325
03146, м. Київ,
вул. Героїв Космосу, 15А,
тел: (044)4030051
04208, м. Київ,
просп. Правди, 82,
тел: (044)4345333

вихователя
Помічник вихователя
Помічник вихователя

Медична сестра,
помічник вихователя
Вчитель-дефектолога
Вихователь,
інструктор з фізкультури,

04123, м. Київ,
вул. Западинська, 11,
тел: (044)4338770
04078, м. Київ,
вул. Білицька, 14,
тел: (044)4301125

Вихователь

180. ДНЗ № 563

04208, м. Київ,
просп. Свободи, 44А,
тел: (044)4343122

Завгосп,
комірник,
помічник вихователя,
керівник гуртка,
інструктор з фізкультури,
вихователь,
асистент вихователя

181. ДНЗ № 25

04208, м. Київ,
просп. Василя Порика, 14А,
тел: (044)4348801

Асистент вихователя,
інструктор з фізкультури,
керівник гуртка,
кухар,
помічник вихователя

182. ДНЗ № 163

04073, м. Київ,
вул. Копилівська, 55,
тел: (050)7341152
04136, м. Київ,
вул. Івана Виговського, 20Д,
тел: (044)4436618

Лікар,
вихователь

184. ДНЗ № 775
«Подоляночка»

04108, м. Київ,
вул. Наталії Ужвій, 4Б,
тел: (044)4607052

Прибиральниця службових
приміщень,
кухар,
дієтична сестра,
керівник гуртка,
вихователь

185. ДНЗ № 803

04208, м. Київ,

Комірник,

179. Дитячий будинок
«Малятко»

183. ДНЗ № 486

3 ст. - помічника
вихователя

Дієтична сестра,
логопед,
вихователь,
помічник вихователя

Робітник по обслуговуванню
підсобних приміщень,
вихователь

2 ст. – вихователя,
0,75 ст. – інструктора
з фізкультури,
1 ст. - кухара
2 ст. - вихователя
1 ст. – дієтичної
сестри,
логопеда,
вихователя,
помічника вихователя
1 ст. – завгоспа,
комірника,
помічника вихователя,
керівника гуртка,
інструктора з
фізкультури,
вихователя,
асистента вихователя
0,5 ст. – асистента
вихователя,
0,63 ст. - інструктора з
фізкультури,
керівника гуртка,
1 ст. – кухара,
помічника вихователя
1 ст. – лікаря,
4 ст. - вихователя
1 ст. - робітника по
обслуговуванню
підсобних приміщень,
4 ст. - вихователя
1 ст. - прибиральниці
службових
приміщень,
кухара,
дієтичної сестри,
курівника гуртка,
вихователя
0,25 ст. – комірника,

«Ладусі»

просп. Василя Порика, 14В,
тел: (044)4338568

кухар,
помічник вихователя,
електромонтер з ремонту та
обслуг. електроніки,
керівник гуртка,
інструктор з фізкультури,
вихователь

186. ДНЗ № 556

04215, м. Київ,
просп. Свободи, 32А,
тел: (044)4343044

Комірник,
дієтична сестра,
вихователь-методист,
інструктор з фізкультури,
вихователь

187. ДНЗ № 188
«Ластівка»

04136, м. Київ,
вул. Івана Виговського, 6А,
тел: (044)4002568

Соціальний педагог,
помічник вихователя,
кухар,
керівник гуртка,
інструктор з фізкультури

188. ДНЗ № 104

04078, м. Київ,
вул. Полкова, 58,
тел: (044)4349483

Соціальний педагог,
старша медична сестра,
медична сестра,
дієтична сестра,
практичний психолог,
музичний керівник,
керівник гуртка,
вихователь

189. ДНЗ № 679

04215, м. Київ,
просп. Георгія Гонгадзе, 32Д,
тел: (044)4337655

Старша медична сестра,
помічник вихователя,
кухар,
дієтична сестра,
практичний психолог,
вихователь

190. ДНЗ № 763

04215, м. Київ,
просп. Василя Порика, 3Б,
тел: (044)4345780

Електромонтер з ремонту та
обслуг. електроніки,
медична сестра,
керівник гуртка,
вихователь

191. ДНЗ № 570

04208, м. Київ,

Вихователь-методист,

1 ст. – кухара,
помічника вихователя,
вихователя,
0,5 ст. електромонтера з
ремонту та обслуг.
електроніки,
0,75 ст. – керівника
гуртка,
інструктора з
фізкультури
0,5 ст. – комірника,
дієтичної сестри,
1 ст. - вихователяметодиста,
інструктора з
фізкультури,
2 ст. - вихователя
1 ст. – соціального
педагога,
помічника вихователя,
кухара,
керівника гуртка,
інструктора з
фізкультури
1 ст. – соціального
педагога,
старшої медичної
сестри,
музичного керівника,
1,5 ст. – медичної
сестри,
0,5 ст. – дієтичної
сестри,
0,75 ст. – практичного
психолога,
0,46 ст. – керівника
гуртка,
2 ст. - вихователя
1 ст. – старшої
медичної сестри,
кухара,
дієтичної сестри,
практичного
психолога,
вихователь,
3 ст. – помічника
вихователя
0,5 ст. електромонтера з
ремонту та обслуг.
електроніки,
0,75 ст. – медичної
сестри,
керівника гуртка,
2 ст. - вихователя
1 ст. – вихователя-

просп. Георгія Гонгадзе, 16,
тел: (044)4343200

вихователь,
двірник,
помічник вихователя

192. ДНЗ № 482

04136, м. Київ,
вул. Івана Виговського, 14А,
тел: (044)4003270

Електромонтер з ремонту та
обслуг. електроніки,
дієтична сестра,
практичний психолог,
музичний керівник,
керівник гуртка,
вихователь

193. ДНЗ № 399

04123, м. Київ,
вул. Межова, 12А,
тел: (044)4344677

Вихователь-методист,
двірник,
кухар

194. ДНЗ № 307

04070, м. Київ,
вул. Братська, 7/11,
тел: (044)4250565

Дієтична сестра,
двірник,
медична сестра,
помічник вихователя,
інструктор з фізкультури

195. ДНЗ № 142

04208, м. Київ,
просп. Правди, 96А,
тел: (044)4343233

Дієтична сестра,
кухар,
медична сестра,
помічник вихователя

196. ДНЗ № 96

04123, м. Київ,
вул. Червонопільська, 19,
тел: (044)4345539

Медична сестра,
помічник вихователя,
керівник гуртка,
інструктор з фізкультури,
вихователь

197. ДНЗ № 449

04080, м. Київ,
вул. Тульчинська, 7,
тел: (044)4685231

Двірник,
керівник гуртка,
інструктор з фізкультури,
вихователь

198. ДНЗ № 45

04123, м. Київ,
вул. Межова, 17,
тел: (044)4345433
04208, м. Київ,
просп. Георгія Гонгадзе, 16,
тел: (044)4343200
04108, м. Київ,
просп. Свободи, 2Б,
тел: (044)4343085

Двірник,
помічник вихователя

199. ДНЗ № 570
200. ДНЗ № 777
«Росинка»

Кухар,
підсобний робітник
Помічник вихователя,
музичний керівник,
інструктор з фізкультури,
вихователь

методиста,
помічника вихователя,
2 ст. – вихователя,
двірника
0,5 ст. електромонтера з
ремонту та обслуг.
електроніки,
дієтичної сестри,
музичного керівника,
1 ст. – практичного
психолога,
1,25 ст. – керівника
гуртка,
0,61 ст. - вихователя
1 ст. – вихователяметодиста,
двірника,
кухара
0,5 ст. - дієтичної
сестри,
1 ст. – двірника,
медичної сестри,
помічника вихователя,
0,75 ст. – інструктора
з фізкультури
1 ст. – дієтичної
сестри,
кухара,
медичної сестри,
помічника вихователя
1 ст. – медичної
сестри,
помічника вихователя,
0,75 ст. – керівника
гуртка,
інструктора з
фізкультури,
0,85 ст. - вихователя
2 ст. – двірника,
1,25 ст. – керівника
гуртка,
1,5 ст. – інструктора з
фізкультури,
4 ст. - вихователя
1,25 ст. – двірника,
1 ст. – помічника
вихователя
1 ст. – кухара,
підсобного робітника
1 ст. – підсобного
робітника,
1,25 ст. – музичного
керівника,
0,5 ст. – інструктора з
фізкультури,

201. ДНЗ № 162

04071, м. Київ,
вул. Оболонська, 5,
тел: (044)4625162

Кухар,
музичний керівник,
підсобний робітник

202. ДНЗ № 268

02000, м. Київ,
вул. Копилівська, 6,
тел: (044)4682273

Підсобний робітник,
практичний психолог,
керівник гуртка,
інструктор з фізкультури,
вихователь

203. ДНЗ № 626

04208, м. Київ,
просп. Правди, 108А,
тел: (044)4332419

Підсобний робітник,
вихователь,
помічник вихователя

204. ДНЗ № 120

04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 13А,
тел: (044)4825652

Керівник гуртка,
інструктор з фізкультури,
вихователь

205. ДНЗ № 98

04074, м. Київ,
просп. Правди, 3А,
тел: (044)4609951
04073, м. Київ,
вул. Копилівська, 8,
тел: (044)4682308
04215, м. Київ,
пр. Межовий, 7А,
тел: (044)4348821

Інструктор з фізкультури,
вихователь

04123, м. Київ,
вул. Межова, 22А,
тел: (044)4346079
04108, м. Київ,
вул. Новомостицька, 3Д,
тел: (044)4609605
04215, м. Київ,
вул. Світлицького, 24Б,
тел: (044)4343344
04128, м. Київ,
вул. Ігоря Турчина, 11,
тел: (044)4222377

Вихователь,
помічник вихователя

206. ДНЗ № 88
207. ДНЗ № 56

208. ДНЗ № 435
209. ДНЗ № 72
210. ДНЗ № 518
211. ДНЗ № 154

212. ДНЗ № 23

01135, м. Київ,
вул. Золотоустівська, 4,
тел: (044)4863248

Вихователь,
практичний психолог
Вихователь,
практичний психолог,
помічник вихователя

3,76 ст. - вихователя
1 ст. – музичного
керівника,
підсобного робітника,
2 ст. - кухара
1,5 ст. – підсобного
робітника,
0,5 ст. - практичного
психолога,
0,75 ст. – керівника
гуртка,
інструктора з
фізкультури,
4 ст. - вихователя
1 ст. - підсобного
робітника,
вихователя,
помічника вихователя
1 ст. – керівника
гуртка,
інструктора з
фізкультури,
0,5 ст. - вихователя
0,25 ст. - інструктора з
фізкультури,
1 ст. – вихователя
1 ст. – вихователя,
0,5 ст. – практичного
психолога
0,85 ст. – вихователя,
0,5 ст. – практичного
психолога,
1 ст. - помічника
вихователя
1 ст. – вихователя,
помічника вихователя

Помічник вихователя

1 ст. – помічника
вихователя

Помічник вихователя

2 ст. – помічника
вихователя

Вчитель-дефектолог,
вихователь,
музичний керівник,
медична сестра з дієтичного
харчування,
помічник вихователя,
шеф-кухар,
кухар,
прибиральниця,
машиніст прання
Хлораторщик,
кухар,
медична сестра з дієтичного
харчування,

2 ст. – вихователя,
3,9 ст. – помічника
вихователя,
0,5 ст. – кухара,
прибиральниці,
1,25 ст. – машиніста
прання

0,5 ст. –
хлораторщика,
0,25 ст. - медичної
сестри з дієтичного

213. ДНЗ № 159

04060, м. Київ,
вул. Бориса Житкова, 7Б,
тел: (044)4405555

214. ДНЗ № 130

04050, м. Київ,
вул. Білоруська, 15А,
тел: (044)4837394

215. ДНЗ № 423

04113, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 43А,
тел: (044)4560320

216. ДНЗ № 429

04060, м. Київ,
вул. Олени Теліги, 25/29,
тел: (044)4402377

217. ДНЗ № 431

04112, м. Київ,
вул. Парково-Сирецька, 4Б,
тел: (044)4562374

218. ДНЗ № 67

03164, м. Київ,
вул. Прорізна, 13,
тел: (044)2347296

медична сестра,
старша медична сестра
Вчитель-логопед,
вихователь,
інструктор з фізкультури,
медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування,
помічник вихователя,
кухар,
двірник
Двірник,
машиніст з прання,
прибиральниця,
помічник вихователя,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
старша медична сестра,
керівник гуртка,
вихователь
Двірник,
вихователь,
практичний психолог,
керівник гуртка,
діловод,
помічник вихователя,
пілсоб. робітник кухні,
прибиральниця,
машиніст з прання,
двірник
Шеф-кухар,
вихователь,
музичний керівник,
інструктор з фізкультури,
керівник гуртка,
медична сестра з дієтичного
харчування,
помічник вихователя,
кухар,
пілсоб. робітник кухні,
робітник з обслугов.
Шеф-кухар,
двірник,
кастелянка,
машиніст з прання,
прибиральниця,
кухар,
помічник вихователя,
медична сестра з дієтичного
харчування,
керівник гуртка,
вихователь
Асистент вихователя,
медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування,

харчування
5 ст. – вихователя,
0,5 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування,
3 ст. - помічника
вихователя,
2,5 ст. - двірника
0,25 ст. –
прибиральниці,
4,7 ст. - помічника
вихователя,
0,5 ст. медичної сестри з
дієтичного
харчування,
керівника гуртка,
3 ст. - вихователя
9 ст. – вихователя,
0,5 ст. – керівника
гуртка,
помічника вихователя,
рідсоб. робітника
кухні,
прибиральниці,
двірника,
0,25 ст. – машиніста з
прання
5 ст. – вихователя,
0,5 ст. – інструктора з
фізкультури,
керівника гуртка,
2 ст. – помічника
вихователя

0,5 ст. – двірника,
машиніста з прання,
прибиральниці,
медичної сестри з
дієтичного харчування
2,45 ст. – помічника
вихователя,
1,25 ст. – керівника
гуртка,
2,5 ст. - вихователя
0,5 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування,
прибиральниці,

219. ДНЗ № 488

03057, м. Київ,
вул. Марії Капніст, 10,
тел: (044)4562355

220. ДНЗ № 495

04086, м. Київ,
вул. Олени Теліги, 43А,
тел: (044)4406275

221. ДНЗ № 173

04128, м. Київ,
вул. Ігоря Турчина, 3А,
тел: (044)4434911

222. ДНЗ № 543

01054, м. Київ,
вул. Павлівська, 6,
тел: (044)4846497

223. ДНЗ № 169

04116, м. Київ,
вул. Кирило-Мефодіївська, 4А,
тел: (044)2362292

224. ДНЗ № 346

04111, м. Київ,
вул. Данила Щербаківського,
46А,
тел: (044)4003225

помічник вихователя,
прибиральниця,
машиніст з прання
Асистент вихователя,
помічник вихователя,
інструктор з фізкультури,
музичний керівник
Асистент вихователя,
кастелянка,
підсоб. робітник кухні,
помічник вихователя,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
старша мед. сестра,
практичний психолог,
інструктор з фізкультури,
вихователь
Машиніст з прання,
комірник,
прибиральниця,
робітник з обслугов.,
підсоб. робітник кухні,
кухар,
помічник вихователя,
практичного психолога,
музичний керівник,
вихователь-методист,
вихователь
Машиніст з прання,
комірник,
підсоб. робітник кухні,
кухар,
помічник вихователя,
завгосп,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
старша медична сестра,
керівник гуртка,
вихователь
Робітник з обслугов.,
підсоб. робітник кухні,
помічник вихователя,
вихователь
Робітник з обслугов.,
вихователь,
інструктор з фізкультури,
старша медична сестра,
медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування,
завгосп,
помічник вихователя,

машиніста з прання,
0,7 ст. – помічника
вихователя
3 ст. – помічника
вихователя,
0,75 ст. – інструктора
з фізкультури,
1,5 ст. – музичного
керівника
1,5 ст. – старшої
медичної сестри,
6 ст. -вихователя

0,25 ст. – комірника,
робітника з обслугов.,
1,7 ст. –
прибиральниці,
0,85 ст. - підсоб.
робітника кухні,
0,5 ст. – кухара,
3.5 ст. - помічника
вихователя,
3 ст. - вихователя
0,5 ст. – машиніста з
прання,
помічника вихователя,
0,25 ст. – комірника,
1,5 ст. – кухара,
старшої медичної
сестри

0,5 ст. – робітника з
обслугов.,
1,5 ст. – помічника
вихователя,
3 ст. - вихователя
0,5 ст. – робітника з
обслугов.,
медичної сестри з
дієтичного
харчування,
прибиральниці,
3 ст. – вихователя,
0,25 ст. – інструктора
з фізкультури,

225. ДНЗ № 40

04050, м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 51А,
тел: (044)4839673

226. ДНЗ № 292
«Ягідка»

03190, м. Київ,
вул. Ружинська, 11А,
тел: (044)4008417

227. ДНЗ № 465

04111, м. Київ,
вул. Данила Щербаківського,
49Г,
тел: (044)4007355

228. ДНЗ № 428

04060, м. Київ,
вул. Академіка Грекова, 20,
тел: (044)4405588

229. ДНЗ № 434

04111, м. Київ,
вул. Салютна, 23А,
тел: (044)4003015

230. ДНЗ № 204

04107, м. Київ,
вул. Академіка Ромоданова, 19А,
тел: (044)4831839

231. ДНЗ № 323

04060, м. Київ,
вул. Академіка Грекова, 16,
тел: (044)4405411
02000, м. Київ,
пр. Старокиївський, 3а,
тел: (044)2360299

232. ДНЗ № 645

підсоб. робітник кухні,
прибиральниця,
кастелянка,
комірник,
двірник
Вихователь-методист,
практичний психолог,
керівник гуртка,
старша медична сестра,
медична сестра
Вихователь-методист,
вихователь,
інструктор з фізкультури,
медична сестра
Вихователь-методист,
вихователя,
помічник вихователя,
кастелянка,
комірник
Діловод,
завгосп,
помічник вихователя,
підсоб. робітник кухні,
соціальний педагог,
практичний психолог,
вихователь,
лікар
Діловод,
музичний керівник,
практичний психолог,
керівник гуртка,
кухар,
підсоб. робітник кухні,
комірник
Завгосп,
вихователь,
інструктор з фізкультури,
практичний психолог,
керівник гуртка,
старша медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування,
помічник вихователя,
кухар,
кастелянка
Завгосп,
керівник гуртка,
вихователь
Завгосп,
вихователь,
керівник гуртка,
медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування,
помічник вихователя,
кухар,
прибиральниця,

комірника,
3,15 ст. – помічника
вихователя
0,5 ст. - вихователяметодиста

3 ст. – вихователя

1,3 ст. – помічника
вихователя,
0,25 ст. - комірника
0,25 ст. – діловода,
0,5 ст. – соціального
педагога,
практичного
психолога,
лікара
0,25 ст. – діловода,
комірника,
1,5 ст. – музичного
керівника,
0,5 ст. - підсоб.
робітника кухні
4 ст. –вихователя,
0,5 ст. – керівника
гуртка,
0,25 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування,
2 ст. – помічника
вихователя,
кухара,
0,5 ст. - кастелянки
0,75 ст. – керівника
гуртка,
2 ст. - вихователя
7 ст. – вихователя,
0,75 ст. – керівника
гуртка,
0,5 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування,
двірника,
1,25 ст. – помічника
вихователя,

кастелянка,
комірник,
двірник,
інструктор з фізкультури,

1,5 ст. –
прибиральниці,
0,25 ст. – комірника

Кастелянка,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
старша мед. сестра,
інструктор з фізкультури
Кастелянка,
вихователь,
інструктор з фізкультури,
соціальний педагог,
старша мед. сестра,
медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування,
комірник
Кастелянка,
комірник,
медична сестра з дієтичного
харчування,
старша мед. сестра,
практичний психолог,
вихователь
Соціальний педагог,
керівник гуртка,
медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування,

0,25 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування

233. ДНЗ № 54

01001, м. Київ,
вул. Софіївська, 23,
тел: (044)2780832

234. ДНЗ № 110

01054, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 88,
тел: (044)2342265

235. ДНЗ № 467

04128, м. Київ,
вул. Данила Щербаківського,
57Г,
тел: (044)4007233

236. ДНЗ № 77

02000, м. Київ,
вул. Дмитрівська, 68,
тел: (044)4867433

237. ДНЗ № 388

02000, м. Київ,
вул. Данила Щербаківського,
51Б,
тел: (044)4005177
04060, м. Київ,
вул. Ольжича, 13А,
тел: (044)4402244

Соціальний педагог,
лікар,
комірник

04111, м. Київ,
вул. Данила Щербаківського,
60А,
тел: (044)4003039

Двірник,
підсоб. робітник кухні,
помічник вихователя,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
керівник гуртка,
вихователь,

238. ДНЗ № 293

239. ДНЗ № 387

Двірник,
лікар,
медична сестра з дієтичного
харчування,
помічник вихователя,
підсоб. робітник кухні,
комірник

2 ст. – вихователя,
0,75 ст. - інструктора з
фізкультури,
0,5 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування,
0,25 ст. - комірника
0,25 ст. – комірника,
0,5 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування,
практичного
психолога
0,5 ст. - соціального
педагога,
медичної сестри з
дієтичного
харчування,
0,75 ст. – керівника
гуртка,
медичної сестри
0,25 ст. - комірника

0,5 ст. – двірника,
лікаря (отоларин.),
медичної сестри з
дієтичного
харчування,
підсоб. робітника
кухні,
3,5 ст. – помічника
вихователя,
0,25 ст. - комірника
0,5 ст. – двірника,
2 ст. - підсоб.
робітника кухні,
2,25 ст. – помічника
вихователя,
0,75 ст. – керівника
гуртка,
2,75 ст. – музичного

240. ДНЗ № 544
241. ДНЗ № 2

04107, м. Київ,
вул. Академіка Ромоданова, 16А,
тел: (044)4838005
01050, м. Київ,
вул. Вільгельма Котарбінського,
20,
тел: (044)4841814

музичний керівник
Двірник,
вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
практичний психолог,
керівник гуртка,
помічник вихователя,
кухар,
підсоб. робітник кухні,
комірник

242. ДНЗ № 79

03113, м. Київ,
вул. Табірна, 34,
тел: (044)4569035

Музичний керівник,
вихователь,
інструктор з фізкультури,
практичний психолог,
керівник гуртка,
старша мед. сестра,
медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування

243. ДНЗ № 530

03113, м. Київ,
пр. Артилерійський, 1А,
тел: (044)4565184

Практичний психолог,
інструктор з фізкультури,
музичний керівник,
вихователь,
старша мед. сестра,
медична сестра,
медична сестра з дієтичного
харчування,
помічник вихователя,
кухар,
прибиральниця,
комірник

244. ДНЗ № 82

04119, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 32А,
тел: (044)4836453
04112, м. Київ,
вул. Парково-Сирецька, 3А,
тел: (044)4565322

Практичний психолог,
вихователь,
помічник вихователя
Музичний керівник,
вихователь,
старша мед. сестра,
кухар,
помічник вихователя,
прибиральниця
Прибиральниця,
комірник,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
старша мед. сестра,
вихователь
Вихователь,
кухар,
комірник
Підсоб. робітник кухні,

245. ДНЗ № 430

246. ДНЗ № 320

03190, м. Київ,
вул. Саратовська, 41А,
тел: (044)4003417

247. ДНЗ № 647

03190, м. Київ,
вул. Марка Безручка, 25А,
тел: (044)4007348
04060, м. Київ,

248. ДНЗ № 343

керівника
0,5 ст. – двірника,
2,4 ст. – помічника
вихователя
2 ст. – вихователя,
0,75 ст. –практичного
психолога,
1,2 ст. – помічника
вихователя,
1,5 ст. - підсоб.
робітника кухні,
0,25 ст. - комірника
1 ст. – музичного
керівника,
0,75 ст. - інструктора з
фізкультури,
0,5 ст. – практичного
психолога,
0,25 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування
0,5 ст. – практичного
психолога,
медичної сестри з
дієтичного
харчування,
0,75 ст. - інструктора з
фізкультури,
1,5 ст. – музичного
керівника,
5 ст. – вихователя,
3 ст. – помічника
вихователя,
0,25 ст. –
прибиральниці,
комірника
1.5 ст. – помічника
вихователя
4 ст. – вихователя,
1,5 ст. прибиральниці

0,5 ст. –
прибиральниці,
старшої мед. сестри,
0,25 ст. – комірника,
0,75 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування
0,25 ст. - комірника
1,25 ст. – кухара,

вул. Академіка Грекова, 24,
тел: (044)4402344

кухар,
медична сестра з дієтичного
харчування,
керівник гуртка,

249. ДНЗ № 74

04111, м. Київ,
вул. Нивська, 1,
тел: (044)4437017

250. ДНЗ № 180

04050, м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 28а,
тел: (044)4833580
01025, м. Київ,
вул. Володимирська, 16,
тел: (044)2798659

Підсоб. робітник кухні,
кухар,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
старша мед. сестра,
комірник
Підсоб. робітник кухні,
медична сестра

251. ДНЗ № 26

252. ДНЗ № 35
253. ДНЗ № 78
254. ДНЗ № 40

04050, м. Київ,
вул. Кудрявська, 21,
тел: (044)2724101
01004, м. Київ,
вул. Терещенківська, 11А,
тел: (044)2896124
04050, м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 51А,
тел: (044)4839673

255. ДНЗ № 419

04128, м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 16А,
тел: (044)4003165

256. ДНЗ № 28

04107, м. Київ,
вул. Лук`янівська, 13,
тел: (044)4636209

257. ДНЗ № 112

03057, м. Київ,
вул. Олександра Довженка, 14,
тел: (044)4560041

258. ДНЗ № 155

04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 18А,
тел: (044)4581064
02000, м. Київ,
вул. Печенізька, 2/9,
тел: (044)4842596
02000, м. Київ,
просп. Перемоги, 23А,
тел: (044)2363213
02000, м. Київ,
вул. Печенізька, 18,

259. ДНЗ № 810
«Журавушка»
260. ДНЗ № 11
261. ДНЗ № 348
«Злагода»

Кухар,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
старша мед. сестра,
керівник гуртка
Кухар,
помічник вихователя

0,25 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування,
0,5 ст. – керівника
гуртка
0,5 ст. – підсоб.
робітник кухні,
медичної сестри з
дієтичного
харчування,
2 ст. – кухара,
0,25 ст. - комірника
0,5 ст. – медичної
сестри
0,25 ст. – медичної
сестри з дієтичного
харчування,
0,5 ст. – керівника
гуртка
1,25 ст. - помічника
вихователя

Старша мед. сестра,
медична сестра
Помічник вихователя,
медична сестра з дієтичного
харчування
Помічник вихователя,
комірник,
медична сестра з дієтичного
харчування,
медична сестра,
лікар
Вихователь,
керівник гуртка,
медична сестра,
комірник
Вихователь,
керівник гуртка,
комірник

2 ст. - помічника
вихователя,
0,25 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування
3 ст. - помічника
вихователя,
0,25 ст. – комірника

0,75 ст. – медичної
сестри,
0,25 ст. – комірника
3 ст. – вихователя,
0,75 ст. - керівника
гуртка,
0,25 ст. - комірника

Вихователь,
медична сестра
Вихователь
Керівник гуртка,
медична сестра з дієтичного
харчування
Керівник гуртка,
медична сестра з дієтичного

0,25 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування
0,5 ст. - медичної
сестри з дієтичного

262. ДНЗ № 545
263. ДНЗ № 343
264. Дитячий садок
«Кияночка»
265. Дитячий садок
«Пізнайко»
266. ДНЗ № 53
267. ДНЗ № 691
«Джерельце»
268. ДНЗ № 628

269. ДНЗ № 568
270. ДНЗ № 566
«Іскорка»
271. ДНЗ № 522
272. ДНЗ № 521
273. ДНЗ № 481
274. ДНЗ № 441
275. ДНЗ № 404
276. ДНЗ № 243
277. ДНЗ № 184
278. ДНЗ № 303
279. ДНЗ № 311

тел: (044)4845283
01054, м. Київ,
вул. Гоголівська, 27А,
тел: (044)4865066
04060, м. Київ,
вул. Академіка Грекова, 24,
тел: (044)4402344
04112, м. Київ,
вул. Парково-Сирецька, 7А,
тел: (044)4565492
02000, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 6А,
тел: (044)4836496
02000, м. Київ,
вул. Райдужна, 17В,
тел: (044)5426804
02000, м. Київ,
вул. Митрополита Андрея
Шептицького, 24Б,
тел: (044)5172855
02000, м. Київ,
вул. Митрополита Андрея
Шептицького, 7а,
тел: (044)5177247
02000, м. Київ,
вул. Олександра Бойченка, 4А,
тел: (044)5437273
02000, м. Київ,
вул. Всеволода Нестайка, 5А,
тел: (044)5172545
02000, м. Київ,
вул. Амвросія Бучми, 5А,
тел: (044)2941977
02000, м. Київ,
вул. Генерала Жмаченка, 6,
тел: (044)5439809
02000, м. Київ,
бул. Перова, 8А,
тел: (044)5407850
02000, м. Київ,
наб. Русанівська, 12/3,
тел: (044)2951675
02000, м. Київ,
вул. Ентузіастів, 35/2,
тел: (044)5173942
02000, м. Київ,
вул. Пожарського, 4А,
тел: (044)2928124
02000, м. Київ,
вул. Попудренка, 24,
тел: (044)2922165
02000, м. Київ,
вул. Юрія Шумського, 6А,
тел: (044)5505019
02000, м. Київ,
вул. Тампере, 3А,

харчування
Керівник гуртка

харчування

Медична сестра з дієтичного
харчування,
лікар-педіатр
Старша мед. сестра,
медична сестра

0,25 ст. - медичної
сестри з дієтичного
харчування
0,5 ст. – медичної
сестри,
старшої мед. сестри

Помічник вихователя,
медична сестра
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь,
помічник вихователя
Вихователь
Вихователь
Вихователь

280. ДНЗ № 381

281. ДНЗ № 412
282. ДНЗ № 438
283. ДНЗ № 446
284. ДНЗ № 471
285. ДНЗ № 473
286. ДНЗ № 525
287. ДНЗ № 655
288. ДНЗ № 671
289. ДНЗ № 672
290. ДНЗ № 680
291. ДНЗ № 688
292. ДНЗ № 701
293. ДНЗ № 702
294. ДНЗ № 62
«Зернятко»
295. ДНЗ № 166
296. ДНЗ № 296
«Віночок»
297. ДНЗ № 444

тел: (044)5590184
02000, м. Київ,
вул. Сулеймана Стальського,
10А,
тел: (044)5409105
02000, м. Київ,
бул. Ярослава Гашека, 6А,
тел: (044)5520329
02000, м. Київ,
бул. Перова, 13А,
тел: (044)5421456
02000, м. Київ,
вул. Празька, 4/1,
тел: (044)5596454
02000, м. Київ,
вул. Миколи Кибальчича, 10А,
тел: (044)5124141
02000, м. Київ,
вул. Петра Запорожця, 13А,
тел: (044)5409974
02000, м. Київ,
просп. Павла Тичини, 14В,
тел: (044)5502076
02000, м. Київ,
вул. Курнатовського, 4В,
тел: (044)5120805
02000, м. Київ,
просп. Генерала Ватутина, 22В,
тел: (044)5128376
02000, м. Київ,
вул. Миколи Кибальчича, 17,
тел: (044)5108989
02000, м. Київ,
вул. Гродненська, 11А,
тел: (044)5599770
02000, м. Київ,
вул. Петра Вершигори, 9Б,
тел: (044)5425028
02000, м. Київ,
вул. Марганецька, 26А,
тел: (044)5689477
02000, м. Київ,
вул. Алматинська, 111А,
тел: (044)5687825
02000, м. Київ,
вул. Алматинська, 39-Б,
тел: (044)5689406
02000, м. Київ,
просп. Павла Тичини, 28а,
тел: (044)5539868
02000, м. Київ,
просп. Миру, 5А,
тел: (044)2921063
02000, м. Київ,
вул. Міста Шалетт, 10А,
тел: (044)5438720

Вихователь

Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Помічник вихователя
Помічник вихователя
Помічник вихователя
Помічник вихователя

298. ДНЗ № 453
299. ДНЗ № 474
300. ДНЗ № 505
301. ДНЗ № 535
302. ДНЗ № 559
303. ДНЗ № 576
304. ДНЗ № 616

02000, м. Київ,
бул. Перова, 28А,
тел: (044)5408813
02000, м. Київ,
шос. Харківське, 16/1,
тел: (044)5590681
02000, м. Київ,
вул. Миропільська, 35А,
тел: (044)5438509
02000, м. Київ,
вул. Генерала Жмаченка, 10,
тел: (044)5438261
02000, м. Київ,
вул. Флоренції, 7,
тел: (044)5173502
02000, м. Київ,
бул. Ігоря Шамо, 9/1,
тел: (044)2955950
02000, м. Київ,
вул. Челябінська, 9А,
тел: (044)5177836

Помічник вихователя
Помічник вихователя
Помічник вихователя
Помічник вихователя
Помічник вихователя
Помічник вихователя
Помічник вихователя

Професійне училище
1. Київське вище
професійне
училище
будівництва і
дизайну

03061, м. Київ,
вул. Шепелєва, 3,
тел: (050)9280272

Викладач:
англійської мови,
економіки,
математики,
хімії,
фізики,
Захист Вітчизни,
електротехнічних дисциплін,
інформатики,
зарубіжної літератури,
української мови та
літератури

Заробітна плата 7000 грн.,
10 березня о 10:00

