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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,  

Е-mail:osvita@krmr.gov.ua 
 

 

НАКАЗ 
 

 

 

від «31» серпня 2018 року        № 593/о 

 
 

 

Про закріплення працівників 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

за закладами освіти 

 

 

З метою здійснення ефективного контролю за роботою закладів освіти 

міста Кропивницького  

НАКАЗУЮ 
1. Закріпити працівників управління освіти за  закладами освіти  міста 

згідно додатка 1. 

2. Використовувати форму протоколу інспектування закладу освіти 

(додаток 2). 

3. Працівникам управління освіти здійснювати моніторинг діяльності  

закріплених закладів освіти в рамках визначених повноважень 

(постійно)  та відвідувати їх (не рідше одного разу на квартал). 

4. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 12.12.2017 року             

№ 1007/о «Про закріплення працівників управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького за закладами освіти». 

 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління освіти       Л.Костенко 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кумпан 

24 58 08 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

від 31 серпня  2018 року № 593/о 

 

№ 
з/п 

Навчальний заклад ПІБ працівника управління освіти 

1 НВО № 1 Навроцька І.Г., спеціаліст І категорії відділу 

інспектування навчальних закладів управління освіти  

2 ЗОШ № 2 Журавльова О.В., спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти  

3 ЗОШ № 3 Малашевич О.О., головний спеціаліст відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління 

освіти  

4 ЗОШ № 4 Кумпан С.Г., начальник відділу інспектування 

навчальних закладів управління освіти  

5 НВО «СЗНЗ - гімназія 

ім. Тараса Шевченка» 

Васильєва О.К., начальник відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти  

6 НВО № 6 Сидоренко І.П., спеціаліст І категорії відділу 

інженерного забезпечення та матеріального постачання 

7 ЗОШ № 7 Ткаченко О.Ю., технік відділу інженерного 

забезпечення та матеріального постачання 

8 НВО № 8 Васильєва О.К., начальник відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти  

9 Гімназія № 9 Прудко Н.В., головний спеціаліст відділу юридичного 

та фінансового забезпечення управління освіти 

10 ЗОШ № 10 Бондарь Л.М., методист відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти 

11 НВК «Кіровоградський 

колегіум» 

Журавльова О.В., спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти  

12 ЗОШ № 12 Навроцька І.Г., спеціаліст І категорії відділу 

інспектування навчальних закладів управління освіти 

13 СЗОШ № 14 Гавриш С.А., головний спеціаліст відділу 

інспектування  навчальних закладів управління освіти  

14 НВО № 15 Цегельник О.М.,  головний спеціаліст відділу 

інспектування  навчальних закладів управління освіти  

15 НВО № 16 Ткаченко О.Ю., технік відділу інженерного 

забезпечення та матеріального постачання 

16 НВО № 17 Борщенко О.В.,спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти  

17 НВО № 18 Сидоренко І.П., провідний спеціаліст (інженер-

технолог) відділу інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

18 НВО № 19 Прудко Н.В., головний спеціаліст відділу юридичного 

та фінансового забезпечення управління освіти 

19 НВО № 20 Гавриш С.А., головний спеціаліст відділу 

інспектування  навчальних закладів управління освіти  

20 НВО № 21 Цегельник О.М., головний спеціаліст відділу 

інспектування  навчальних закладів управління освіти  

21 ЗОШ № 22 Черноморченко Н.А., спеціаліст відділу інженерного 

забезпечення та матеріального постачання 

22 ЗОШ № 23 Цегельник О.М.,  головний спеціаліст відділу 

інспектування навчальних закладів управління освіти  

23 НВО № 24 Орлова Ю.П., методист відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти 

24 НВО № 25 Малашевич О.О., головний спеціаліст відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління 

освіти 



25 НВК № 26 Прудко Н.В., головний спеціаліст відділу юридичного 

та фінансового забезпечення управління освіти 

26 ЗОШ № 29 Черноморченко Н.А., спеціаліст відділу інженерного 

забезпечення та матеріального постачання 

27 ЗОШ № 30 

 

Навроцька І.Г., спеціаліст І категорії відділу 

інспектування навчальних закладів управління освіти 

28 НВО № 31 Сидоренко І.П., провідний спеціаліст (інженер-

технолог) відділу інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

29 НВО № 32 Борщенко О.В.,спеціаліст І категорії відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління 

освіти  

30 НВО № 33 Черноморченко Н.А., спеціаліст відділу інженерного 

забезпечення та матеріального постачання 

31 НВК № 34 Борщенко О.В.,спеціаліст І категорії відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління 

освіти 

32 НВО № 35 Кумпан С.Г., начальник відділу інспектування 

навчальних закладів управління освіти 

33 НВО «Мрія» Дежурко О.В., спеціаліст Централізованої бухгалтерії 

управління освіти  

34 ЗОШ І ст. № 37 Бондарь Л.М., методист відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти 

35 НВО «Вікторія-П» Орлова Ю.П., методист відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти 

36 НВО 

«ЗОШ-інтернат» 

Малашевич О.О., головний спеціаліст відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління 

освіти 

37 НВО СЗОШ № 1 Васильєва О.К., начальник відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти  

38 НВО СЗОШ № 3 

 

Челідзе О.В., спеціаліст Центру методичної та 

соціально-психологічної служби 

39 ВЗОШ № 38 Серопян Є.О., заступник начальника управління освіти 

40 Педліцей Гавриш С.А., головний спеціаліст відділу 

інспектування  навчальних закладів управління освіти  

41 ГНТН Кумпан С.Г.,  начальник відділу інспектування 

навчальних закладів управління освіти  

42 ПНВО «Ор-Авнер» Серопян Є.О., заступник начальника управління освіти 

43 Заклади дошкільної 

освіти 

Лихацька В.М., методист відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти 

44 Заклади позашкільної 

освіти 

Ткач А.В., спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти  

 



Додаток 2 
 

Протокол 
інспектування закладу освіти 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

назва закладу освіти 

ПІБ, посада перевіряючого______________________________________________________________________________ 
 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

інспектування 

Мета проведення 

інспектування 

Документи, які підлягали 

перевірці 

Заходи, які було відвідано Зауваження Підпис 

керівника 

закладу 

Підпис 

перевіряючого 
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