
   
 

    КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 
НАКАЗ 

 
23.01.2017                                         Кобеляки                                     №32 
  
Про підсумки проведення атестаційної 
експертизи Білицького дошкільного 
навчального закладу  «Дзвіночок» 
Кобеляцької районної ради 
Полтавської області  

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 «Про 
затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, наказу відділу освіти Кобеляцької 
райдержадміністрації №253  від 07 листопада 2016 „Про проведення державної 
атестації Білицького дошкільного навчального заклад «Дзвіночок» Кобеляцької 
районної ради Полтавської області, плану роботи відділу освіти  
райдержадміністрації на 2016 рік та на підставі висновку щодо результатів 
атестаційної експертизи Білицького дошкільного навчального закладу   «Дзвіночок»  
Кобеляцької районної ради Полтавської області та рекомендацій атестаційної комісії 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати Білицький дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» 
Кобеляцької районної ради Полтавської області атестованим. 

2. Методисту Кобеляцького районного методичного кабінету Каракуці Г.І.: 

1)  Узагальнити матеріали державної атестації навчального закладу, оформити 
атестаційну справу до 20 лютого 2017 року. 

 
2)  Невідкладно донести рішення відділу освіти про атестацію навчального 

закладу до відома керівника навчального закладу. 
 
3) Здійснити заходи щодо оприлюднення результатів державної атестації 

навчального закладу. 
 
4) Враховувати висновки щодо результатів атестаційної експертизи та 

рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню, надані 
атестаційною комісією під час державної атестації, при проведенні перевірки 



   
 
 навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. 

 
5)  Передбачити в річному плануванні на  2017 навчальний рік перевірку 

виконання рекомендацій за результатами державної атестації Білицького 
дошкільного навчального закладу  «Дзвіночок»  Кобеляцької районної ради 
Полтавської області та здійснювати контроль виконання заходів до повної їх 
ліквідації.    

 
3.  Завідувачу Білицького дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» 

Черновій Л.І..: 
 
1)  Донести рішення відділу освіти  про атестацію навчального закладу до 

відома педагогічного колективу навчального закладу, батьківської громадськості. 
 
2) До 25 лютого 2017 року розробити заходи на виконання зауважень та 

рекомендацій, встановлених членами атестаційної експертизи та вжити відповідних 
організаційних та управлінських кадрових рішень для їх виконання. 

 
 3)  Забезпечити подальше керівництво та розвиток реалізацію рекомендацій 

щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню 

 4. Контроль за виконанням   цього наказу залишаю за собою. 

  

Начальник відділу освіти   
райдержадміністрації                                                    Н.М.КОВАЛЬ 
 
 
 
 
З наказом ознайомлено 
 
Методист Кобеляцького  
райметодкабінету                                                          Г.І.Каракуця 
 
Завідувач Білицького дошкільного 
навчального закладу  «Дзвіночок»                              Л.І.Чернова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
Наказ підготувала 
методист РМК відділу освіти  
Кобеляцької райдержадміністрації                           Г.І.Каракуця 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО 
 
  
Юрисконсульт 
відділу освіти Кобеляцької 
райдержадміністрації                                                 І.А.Вовк 
 
 

 
 
 

  
  


