
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

19 грудня 2013 року № 919 
 
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», 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», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 09 вересня 2013 року «Про затвердження Критеріїв 
оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 
міста Києва», враховуючи результати проведеної атестаційної експертизи 
навчальних закладів та висновки Київської міської регіональної експертної 
ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (протокол № 9 від 
17 грудня 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 та розмістити на веб-сайті Департаменту в 
розділі «Атестація». 
 
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 19.12.2013 № 919 
 
 

 Список
атестованих дошкільних, загальноосвітніх

та позашкільних навчальних закладів міста Києва

№ 
за/п

Найменування 
навчального закладу 

Результати
атестації

1. Школа І-ІІІ ступенів № 36 імені С.П.Корольова 
міста Києва (Голосіївський район)

Атестована 

2. Дошкільний навчальний заклад № 389 
(Голосіївський район) 

Атестований 

3. Дошкільний навчальний заклад № 132 
комбінованого типу (Дарницький район) 

Атестований 
з відзнакою 

4. Дошкільний навчальний заклад № 787 
загального розвитку (Дарницький район) 

Атестований

5. Школа І ступеня № 311 Деснянського району 
м. Києва 

Атестована

6. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 528 Деснянського району міста Києва 

Атестований

7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 812 Деснянського району міста Києва 

Атестований

8. Навчально-виховний комплекс № 183 
«Фортуна» з поглибленим вивченням 
іноземних мов (спеціалізована школа І ступеня – 
гімназія) м. Києва (Дніпровський район) 

Атестований 
з відзнакою

9. Дошкільний навчальний заклад № 554 
(Дніпровський район) 

Атестований

10. Дитячо-юнацька спортивна школа № 21 
(Дніпровський район) 

Атестована

11. Дошкільний навчальний заклад № 613 
компенсуючого типу санаторний для дітей з 
хронічними неспецифічними захворюваннями 
органів дихання (Оболонський район)  

Атестований
з відзнакою

12. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Учбовий комплекс «Олександрійська 
Гімназія» (Печерський район)

Атестований 
з відзнакою 

13. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів «Спеціалізована школа № 2 
ім. Д.Карбишева з поглибленим вивченням 
предметів природничого циклу» Подільського 

Атестована 
з відзнакою



району м. Києва 
14. Загальноосвітній навчальний заклад 

«Міжнародна школа І-ІІІ ступенів «Меридіан» 
(Подільський район) 

Атестована

15. Приватний дошкільний навчальний заклад 
«Міжнародний дитячий садок «Меридіан» 
(Подільський район) 

Атестований

16. Дошкільний навчальний заклад № 626 (ясла – 
садок загального типу) (Подільський район) 

Атестований

17. Спеціалізована школа № 317 Святошинського 
району м. Києва

Атестована
з відзнакою

18. Середня загальноосвітня школа № 229 
м. Києва (Солом’янський район) 

Атестована

19. Спеціалізована школа № 82 
ім. Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням 
англійської мови І-ІІІ ступенів 
Шевченківського району м. Києва 

Атестована

20. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 139 
з поглибленим вивченням математики 
Шевченківського району м. Києва  

Атестована
з відзнакою

21. Спеціалізована школа – дитячий садок 
«Кияночка» Шевченківського району 
м. Києва  

Атестована
з відзнакою

22. Дошкільний навчальний заклад № 169 
Шевченківського району м. Києва  

Атестований
з відзнакою

Начальник Інспекції навчальних закладів           Г.Загорулько 


