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НАКАЗ 

від 11 вересня  2018 року           № 621/о 

 

Про вивчення професійної діяльності  

керівних кадрів закладів освіти та стану  

дотриманням установчих документів  
 

           На виконання ст 24. п. 2, ст 25. п. 2 Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017 року № 2145-VIII, наказу МОН (зі змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, 

наказом МОН № 1135 від 08.08.2013) № 930 від 06 жовтня 2010 року, 

зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 14 грудня 2010 р. за                 

№ 1255/18550 «Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», з метою вивчення пофесійної діяльності керівних 

кадрів закладів освіти та здійснення  контролю за дотриманням  установчих 

документів  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад комісії по вивченню професійної діяльності керівних 

кадрів закладів освіти та стану дотримання установчих документів  (додаток 1). 

2. Затвердити графік вивчення (додаток 2). 

3. Комісії по вивченню професійної діяльності керівних кадрів закладів 

освіти та стану дотримання установчих документів: 

3.1. Здійснити вивчення професійної діяльності керівних кадрів закладів 

освіти та стану дотримання установчих документів у  ДНЗ № 2, 16, 21, 23, 27, 31, 

35, 54, 61, 68, ЗОШ № 2, 3, 4, 10, 22, НВО № 31, 19, «Мрія», 32, «Сокіл», ГНТН, 

СЮТ. 

      3.2. Проаналізувати та надати для узагальнення матеріали вивчення. 

 4.    Начальнику відділу інспектування навчальних закладів Кумпан С.Г.: 

      4.1. Узагальнити матеріали результатів вивчення, підготувати узагальнену 

довідку та розглянути її на колегії управління освіти у червні 2019 року. 

      4. Начальнику відділу юридичного та фінансового забезпечення      

Васильєвій О.К.: 

      4.1.  Винести на розгляд атестаційної комісії управління освіти у квітні    

2019 року результати вивчення професійної діяльності керівників закладів 

освіти, які атестуються. 

      5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління освіти           Л.Костенко 

 

Кумпан 24 58 08 



          Додаток 1   

          

 
           

Склад комісії  

по вивченню професійної діяльності керівних кадрів закладів освіти та  

стану дотримання установчих документів   

у 2018/2019 навчальному році 

 

 

Голова комісії    Костенко Л.Д., начальник управління  

      освіти 

 

Секретар комісії    Кумпан С.Г., начальник відділу   

      інспектування навчальних закладів 

 

Члени комісії Васильєва О.К., начальник відділу   

 юридичного та фінансового забезпечення 

  

Гавриш С.А., головний спеціаліст відділу 

інспектування навчальних закладів 

 

Лихацька В.М., методист відділу   

 методичного забезпечення кадрової  

 політики управління освіти 

        

      Прудко Н.В., головний спеціаліст відділу 

      юридичного та фінансового забезпечення 

 

      Дежурко О.В., спеціаліст централізованої 

      бухгалтерії управління освіти 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
 
 



Додаток 2 

Графік 
вивчення професійної діяльності керівних кадрів закладів освіти та стану 

дотримання установчих документів   
№ 

з/п 

Назва навчального закладу Дата  

1 Комунальний заклад «Загальноосвітня школа    І-ІІІ ступенів № 3 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області імені                       

Олени Журливої» 

11 жовтня 

2018 року 

2  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 "Золота рибка" 

комбінованого типу 

30 жовтня 

 2018 року 

3 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Супутник" 02 листопада 

2018 року 

4 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 61 "Гніздечко" комбінованого 

типу 

15 листопада 

2018 року 

5 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання - «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та  

юнацької творчості  «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

29 листопада 

2018 року 

6 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 “Ятранчик” 06 грудня 

2018 року 

7 Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 27 "Вишенька" 

11 грудня 

2018 року 

8 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 "Світлячок" 

комбінованого типу 

21 грудня 

2018 року 

9 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»   

18 січня 

 2019 року 

10 Гімназія нових технологій навчання 29 січня  

2019року 

11 Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

08 лютого 

2019 року 

12 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

21 лютого 

2019 року 

13 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

01 березня 

2019 року 

14 Комунальний заклад "Навчально-виховне об"єднання     І-ІІІ 

ступенів "Мрія" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

12 березня 

2019 року 

15 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 "Дружба" комбінованого 

типу 

22 березня 

2019 року 

16 Комунальний заклад «Навчально - виховне об»єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

29 березня 

2019 року 

17 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

04 квітня 

2019 року 

18 комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

16 квітня  

2019 року 

19 Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 54 "Чебурашка" 

26 квітня 

2019 року 

20 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 "Берізка" 04 травня 

2019 року 

21 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 "Струмочок" 16 травня  

2019 року 

22 Станція юних техніків 11 червня 

2019 року 



 


