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НАКАЗ 
 

“ 05” березня 2015 р. 

                                                       м.Київ 

                   № 66 

 

Про державну атестацію 

навчальних закладів 

 

Відповідно до  Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних 

та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 24.07.2001 № 553, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 8 серпня 2001 р. за № 678/5869 (зі змінами, відповідно  до  

наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України від 16.08.2004    № 658, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за                 

№ 1071/9670), на підставі рішення Регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації навчальних закладів при департаменті освіти і науки 

від 05 березня 2015 року (протокол № 157)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити достатній рівень освітньої діяльності та визнати 

атестованими:  

1.1. Дошкільний навчальний заклад  «Яблунька» (Кагарлицький район), 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казка» Красилівської сільської 

ради Ставищенського району Київської області, Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) комбінованого типу №3 Бориспільської міської ради Київської 

області; 

1.2.  Руднянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Броварського 

району Київської області, Ромашківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області; 

1.3. Путрівський навчально-виховний комплекс «гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Васильківського району Київської області;  

1.4. Вишгородський міський центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді «Джерело». 

 



2. Встановити високий рівень освітньої діяльності та визнати 

атестованими з відзнакою: 

2.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №5 

«Капітошка» Бучанської міської ради Київської області;  

2.2. Центр розвитку дитини Броварського навчально-виховного 

об`єднання Броварської міської ради Київської області, Центр позашкільної 

освіти Броварського навчально-виховного об`єднання Броварської міської ради 

Київської області, Міський територіальний осередок Малої академії наук 

Броварського навчально-виховного об`єднання Броварської міської ради 

Київської області. 

 

3. Атестованим навчальним закладам видати свідоцтво про атестацію 

встановленого зразка. 

 

4. Наказ опублікувати в Інформаційно-методичному збірнику 

департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 

(Бачинська Є.М.). 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту Рогову В.Б.    

 

 

Директор департаменту            підпис                              Н.І. Клокар  
 


