
 

 

 

 

 

 

063-5297 

від 12.09.2014 
 
 
 
 
 

Начальникам управлінь освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій 

 

 

 

Про  рекомендації Київської міської 

регіональної експертної ради з питань  

ліцензування та атестації навчальних закладів  

 

 

Відповідно до висновків Київської міської регіональної експертної ради з 

питань ліцензування та атестації навчальних закладів (протокол № 7 від                 

28 серпня 2014 року) за підсумками атестаційної експертизи навчальних 

закладів надсилаємо рекомендації згідно з додатком та просимо вжити заходів 

щодо їх виконання. 

Інформації управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій про виконання рекомендацій будуть розглянуті на засіданні 

регіональної експертної ради в березні 2015 року. 

Додаток: на 2 арк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Перший заступник  

директора Департаменту  В. Челомбітько   

 

 

 

 

 

 

 
Загорулько, 272-02-89 



 

Додаток 

до листа Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) 

від 12.09.2014 № 063-5297 

 

 

Рекомендації  

 за висновками Київської міської регіональної експертної ради  

з питань ліцензування та атестації навчальних закладів  

(протокол № 7 від 28 серпня 2014 року) 

 

№ 

з/п 

Назва  

навчального закладу,  

що пройшов атестацію 

 

Рекомендації 

регіональної експертної ради 

1.  Дитячо-юнацька 

спортивна школа № 10 

(Дніпровський район) 

 

Районному управлінню освіти розглянути 

питання щодо покращання матеріально-

технічної бази спортивної школи. 

Привести документацію навчального закладу у 

відповідність до чинних вимог ведення ділової 

документації в позашкільних навчальних 

закладах. 

2.  Дошкільний навчальний 

заклад № 588 

(Оболонський район) 

Вирішити питання про раціональне 

використання вільних приміщень ДНЗ. 

3.  Дошкільний навчальний 

заклад № 777 (ясла – 

садок загального типу)  

Подільського району  

м. Києва 

Відновити групове приміщення після 

закінчення терміну оренди. 

Вжити додаткових заходів щодо зниження 

захворюваності дітей. 

4.  Дошкільний навчальний 

заклад  № 95 

компенсуючого типу 

(Святошинський район)  

Відпрацювати режим роботи груп відповідно 

до потреб батьків. 

 

5.  Дошкільний навчальний 

заклад № 463 

(Святошинський район) 

 

Вийти з клопотанням до районного управління 

освіти про покращання матеріально-технічної 

бази дошкільного закладу, зокрема, ремонту 

пральні та фасаду будівлі. 

 

6.  Спеціалізована школа – 

дитячий садок 

І ступеня «Сяйво» 

(Солом’янський район) 

На виконання наказу управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  від 16.06.2011 «Про 

оптимізацію мережі навчальних закладів 



 Солом’янського району м. Києва» розробити 

до 01.09.2014 план поступового виведення 

початкових класів з метою збільшення місць 

для дітей дошкільного віку.  

 

7.  Дошкільний навчальний 

заклад № 677  м. Києва 

(Солом’янський район) 

Відновити роботу двох вільних групових 

приміщень. Привести документацію 

навчального закладу у відповідність до чинних 

вимог. 

 

8.  Дошкільний навчальний 

заклад № 110 

компенсуючого типу для 

дітей з важкими вадами 

мовлення  

Шевченківського району  

м. Києва 

 

Поліпшити якість внутрішнього контролю за 

станом навчально-виховного процесу та 

корекційної роботи з дітьми. 

 

 

 

 

 

Начальник Інспекції навчальних закладів  Г.Загорулько 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


