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НАКАЗ

від “ 0 3  ”___ О <%s____20 gtO р. № /7 _____

Про внесення змін до наказу 
від 08.01.2020 №5

Відповідно до розпоряджень голови Київської облдержадміністрації 
від 10 грудня 2019 року № 716 «Про організацію ліцензування освітньої 
діяльності закладів освіти Київської області», від 05 грудня 2019 року № 705 
«Про затвердження річного плану заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, на 2020 рік», Положення 
про департамент освіти і науки, затвердженого розпорядженням голови 
Київської облдержадміністрації від 21 червня 2018 року № 367, та у зв’язку з 
виробничою необхідністю

Н А К А З У Ю :

1. Унести зміни до наказу департаменту освіти і науки від 08.01.2020 № 5 
«Про здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 
ліцензійних умов Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячий садок 
Лімпопо», а саме:

-  вивести зі складу комісії з перевірки додержання ТОВ «Дитячий садок 
Лімпопо» Ківшарь Л.

-  увести до складу комісії з перевірки додержання ТОВ «Дитячий садок 
Лімпопо» Опеньок Л.

2. Затвердити комісію у новому складі (додаток).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ТоВоО. директора департаменту Ж. Осипенко

Людмила Кривша 
278- 23-62

mailto:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua


Додаток до наказу 
департаменту освіти і науки 
Київської обласної 
державної адміністрації 
від ОЛ. о&_ >2020 року №

Склад комісії з перевірки
додержання вимог ліцензійних умов провадження освітніх послуг у сфері 

дошкільної освіти Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Дитячий садок Лшпопо»

Голова Ж . О сипенко - заступник директора департаменту - начальник 
комісії: управління комунальних закладів освіти;

Члени В. Заритов -  начальник відділу моніторингу та ліцензування
комісії: освітньої діяльності департаменту освіти і науки;

Со Невгад -  голов ний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти-«департаменту освіти і науки;

і  -

То Ш кода -  начальник відділу персоналу, організаційного та 
правового забезпечення департаменту освіти і науки;

Л. Опеньок -  заступник начальника відділу освіти з питань 
дошкільної освіти Бучанської міської ради;

Л» Кривш а — провідний спеціаліст Центру нових інформаційних 
систем і технологій департаменту освіти і науки.
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