
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
Н А К А З

28.10.2013 № 800 
 
Про підсумки атестації 
навчальних закладів 
 

Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про позашкільну освіту», наказів Міністерства освіти і науки 
України від 16 серпня 2004 року № 658 «Про внесення змін до Порядку 
державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів», 21 серпня 2003 року № 567 «Про затвердження Орієнтовних 
критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів», 14 лютого 
2005 року № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання 
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Головного управління 
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 14 грудня 2012 року № 315 «Про внесення змін до 
наказу Головного управління освіти і науки від 16 серпня 2010 року № 144», 
враховуючи результати проведеної атестаційної експертизи навчальних 
закладів та висновки Київської міської регіональної експертної ради з питань 
ліцензування та атестації навчальних закладів (протокол № 7 від 24 жовтня 
2013 року), 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Визнати атестованими дошкільні, загальноосвітні й позашкільні навчальні 
заклади та видати свідоцтва про атестацію встановленого зразка терміном на 10 
років згідно з додатком. 
 
2. Інспекції навчальних закладів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) довести цей наказ до відома управлінь освіти районних в місті 
Києві державних адміністрацій. 
 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор Департаменту О.Добровольська 
 

 Додаток 



до наказу Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 28.10.2013 № 800 

 
Список

атестованих дошкільних, загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладів міста Києва

№ 
з/п 

Найменування 
навчального закладу 

Результати
атестації 

1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 111 ім. С.А. Ковпака (Дарницький район) 

Атестована 

2. Гімназія міжнародних відносин № 323 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Дарницький район) 

Атестована 
з відзнакою 

3. Дошкільний навчальний заклад № 52 
комбінованого типу з групами для дітей 
загального розвитку та санаторними групами 
для дітей з хронічними неспецифічними 
захворюваннями органів дихання та дітей, що 
постраждали внаслідок Чорнобильської аварії 
(Оболонський район)

Атестований 

4. Дошкільний навчальний заклад № 263 
(Оболонський район) 

Атестований 

5. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
«Олімп» (Оболонський район) 

Атестована 

6. Середня загальноосвітня школа № 205 
Святошинського району м. Києва 

Атестована 

7. Дошкільний навчальний заклад № 251 
Святошинського району міста Києва 

Атестований

Начальник Інспекції навчальних закладів    Г.Загорулько


