
 
 
 
 
 
№ 063-361 
від 26.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 11 від                 
25 грудня 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 жовтні 2015 року. 

Додаток: на 2 арк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
Начальник управління дошкільної,  
загальної середньої та позашкільної освіти О.Бохно   
 
 
 
 
 
 
Загорулько, 272-02-89 
 



 
Додаток 
до листа Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) 
від 26.01. 2015 № 063-361 
 
 

Рекомендації  
 за висновками Київської міської регіональної експертної ради  

з питань ліцензування та атестації навчальних закладів  
(протокол № 11 від 25 грудня 2014 року) 

 
№ 
з/п 

Назва  
навчального закладу,  

що пройшов атестацію 
 

Рекомендації 
регіональної експертної ради 

1.  Дошкільний навчальний 
заклад №  158 
(Голосіївський район) 

Покращити роботу щодо розстановки 
педагогічних кадрів; підвищити якість 
контролю за станом реалізації державних 
програм навчання та виховання дітей 
дошкільного віку. 

2.  Дошкільний навчальний 
заклад №  596 
(Голосіївський район) 

Посилити контроль за реалізацією державної 
програми навчання та виховання дітей 
«Дитина»; створити осередки пошуково-
дослідницької діяльності. 

3.  Дитячо-юнацький  центр   
(Дарницький район)  

Посилити контроль за дотриманням вимог 
щодо ведення ділової документації відповідно 
до Примірної інструкції з ведення ділової 
документації в позашкільних навчальних 
закладах, затвердженої наказом МОНУ від  
23.08.2012 № 947. 

4.  Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  
№ 742 Деснянського 
району міста Києва 

Спільно з районним управлінням освіти вжити 
заходів щодо відновлення тимчасово 
непрацюючих груп. 
 

5.  Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  
№ 743 Деснянського 
району міста Києва 

Спільно з районним управлінням освіти вжити 
заходів щодо відновлення тимчасово 
непрацюючих груп. 
 

6.  Дошкільний навчальний 
заклад № 192 
Дніпровського району 
міста Києва 

Заповнити вакансії педагогічних працівників; 
вжити заходів щодо осучаснення обладнання 
спортивного та ігрових майданчиків. 
 



7.  Дошкільний навчальний 
заклад № 535 
Дніпровського району 
міста Києва 

Розробити систему психологічної допомоги 
учасникам навчально-виховного процесу, 
використовуючи для цього новітні технології 
та передовий досвід; дотримуватися порядку 
комплектування санаторних груп згідно з 
висновками територіального лікувально-
профілактичного закладу. 

8.  Дошкільний навчальний 
заклад № 685 
Оболонського району 
міста Києва 

Спільно з районним управління освіти вжити 
заходів щодо ремонту тіньових навісів й 
облаштування ігрових та спортивних 
майданчиків малими формами. 

9.  Дошкільний навчальний 
заклад № 572 
(Оболонський район) 

Посилити контроль за виконанням 
затвердженого продуктового набору. 
 

10.  Школа – дитячий садок 
«Райдуга» 
Шевченківського району 
м. Києва  

Закладу завершити реорганізацію ШДС у 
дошкільний навчальний заклад та забезпечити 
функціонування всіх груп до 01.09.2015. 
 

 
 
 
 
Начальник Інспекції навчальних закладів                Г.Загорулько 
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