
    

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

02 січня 2013 року                                                                                            №58-к 
 

Про зміни до наказу Головного управління  

освіти і науки від 26 вересня 2012 року № 519-к  

«Про проведення атестації педагогічних 

працівників м. Києва у 2012-2013 н.р.»   

 

Відповідно до рішення  Київської   міської ради від 15 березня 2012 року  

№198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)» у зв’язку із перейменуванням  Головного 

управління  освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  на Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та змінами в кадровому складі 

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. Унести до наказу Головного управління освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 

вересня 2012 року № 519-к «Про проведення атестації педагогічних працівників 

м.Києва у 2012-2013 навчальному році» такі зміни: 

1.1. У тексті наказу (крім пункту 7) та Додатку 3 слова «Головне управління 

освіти і науки» у всіх відмінках замінити словами «Департамент освіти і науки, 

молоді та спорту» у відповідних відмінках. 

1.2.  Додатки 1 та 2 до наказу викласти в новій редакції, що додаються. 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 18 жовтня 2012 року №563-к  «Про внесення змін до наказу 

Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)». 

3. Координаційному центру інформаційно-комунікаційних технологій 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Сніжко М.В.) розмістити цей наказ 

на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  Департаменту                                                                       О. Добровольська 

 



  

Додаток 1 наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

від 26 вересня 2012 року № 519-к  

(в редакції наказу Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

від 02.01.2013 №58-к) 

 

Атестаційна комісія  3-го рівня при Департаменті освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

 

Челомбітько В.Ю. –  голова комісії, перший заступник директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Федина Т.М. –  секретар комісії, головний спеціаліст  сектору кадрового 

забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Члени комісії: 

Біба Л.М. – начальник відділу правового забезпечення  

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Ліпін М.Ю. - завідувач сектору кадрового забезпечення  

- Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Бабінець С.І. - начальник відділу позашкільної освіти  управління 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Войцехівський М.Ф. –  директор Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Геведзе О.О. –  заступник голови Київської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України (за згодою); 

Кепканова О.І. –  завідувач науково-методичного центру практичної 

психології і соціальної роботи Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

Кучинський М.С.  – начальник управління професійної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту;              

Мірошниченко К.Б. - директор Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м.Києві; 

Павленко О.П. - начальник відділу науки, міжнародних та регіональних 

зв’язків управління професійної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту;              

Похресник А.К.  –  директор Київського технікуму електронних приладів, 

голова ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації  (за згодою); 

Резенчук Н.В. – начальник відділу дошкільної освіти управління 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Шеверьова О.В. –  директор науково-методичного центру  управління освіти 

Печерської районної у м. Києві державної адміністрації. 

 

Директор  Департаменту                                                                        О. Добровольська 



 

 Додаток 2 наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

від 26 вересня 2012 року № 519-к  

(в редакції наказу Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

від 02.01.2013 №58-к) 

 

Атестаційна  комісія 2-го рівня для атестації педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів 

 

Кучинський М.С. – голова комісії, начальник управління професійної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Мірошниченко К.Б.  – заступник голови комісії, директор Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м.Києві;  

Павлюк І.М. – секретар комісії, заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві;  

Члени комісії: 

Аврамчук В.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Бойко Л.Л. – головний спеціаліст відділу професійної освіти управління 

професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту;    

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Буйновський В.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Гармаш Л.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Дзівалтовська Ю.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Желавська Л.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Заплатна Ю.О. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві. 

Мариняко Г.М. – головний спеціаліст відділу професійної освіти управління 

професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту;    

Мороз О.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Мусієнко Т.П. –  заступник начальника управління – начальник відділу 

професійної освіти управління професійної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту;              

Ткаченко С.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві 

 

Директор  Департаменту                                                                        О. Добровольська 


