
 
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 

 

22.03.2021                                       Краснокутськ                                             № 78 
 

 

 

Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня 

при відділі освіти, молоді та спорту  

Краснокутської селищної ради  

та атестацію педагогічних працівників  

Краснокутської селищної територіальної  

громади у 2020/2021 навчальному році 

   

            Відповідно до законів України «Про освіту», «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1321 

«Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та 

реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва 

щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що 

припиняються», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020        

№ 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних 

адміністрацій», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010                  

№ 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 

1255/18550 (із змінами), рішень сесії Краснокутської селищної ради від 

01.12.2020 № 8-VIII «Про затвердження структури апарату Краснокутської 

селищної ради та її виконавчих органів», від 22.12.2020 № 37-VIII «Про 

прийняття у комунальну власність Краснокутської селищної ради юридичних 

осіб, які належать до спільної власності сіл, селищ Богодухівського району 

Харківської області» та від 22 грудня 2020 № 42-VIII “Про передачу закладів 

дошкільної освіти в управління та на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради”, враховуючи лист Директорату дошкільної, 

шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки 

України від 12.02.2021 №4.5/159-21, з метою активізації творчої професійної 

діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи 
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педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати 

навчання й виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення соціального 

захисту компетентної педагогічної праці, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», н а к а з у ю: 

 

1. Утворити атестаційну комісію ІІ рівня при відділі освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради та затвердити її персональний склад  (додаток 1). 

2. Затвердити графік засідань атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти, 

молоді та спорту Краснокутської селищної ради (додаток 2). 

3. Визначити строк повноважень атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти, 

молоді та спорту Краснокутської селищної ради – до формування нового складу 

комісії. 

4. Атестаційній комісії ІІ рівня при відділі освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради, керівникам закладів дошкільної, загальної 

середньої  та позашкільної освіти, установ освіти сприяти протягом 2020/2021 

навчального року організованому проведенню атестації педагогічних 

працівників підпорядкованих закладів. 

5. Визначити на період атестації педагогічних працівників опорні заклади та 

закріпити за ними заклади: 

- Козіївський ліцей – Городнянська гімназія,  Козіївський ЗДО; 

- Костянтинівський ліцей – В’язівський ліцей, 

- Слобідська гімназія -  Рябоконівський ЗДО; 

- Краснокутський ЗДО №1 - Краснокутський ЗДО №2, Краснокутський ЗДО №3; 

- Колонтаївський ліцей – Колонтаївський ЗДО; 

- Пархомівський ліцей – Пархомівський ЗДО; 

- Дублянський ліцей – Дублянський ЗДО; 

- Мурафський ліцей – Мурафський ЗДО, Мирнянський ЗДО. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. начальника відділу 

освіти, молоді та спорту                  Валентина КОЛОНТАЄВСЬКА  
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Візи: 

 

Заступник начальника відділу   В. КОЛОНТАЄВСЬКА 

   

   

Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу 

  

А. ЗАМУРЕЙ 

 

 

Провідний спеціаліст відділу 

(розробник) 

 К. ШАРАБУРОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Колонтаєвська В.О. 

Шарабурова К.А. 

Дмитрюк В.А. 

Рибак О.В. 

Бреславська Н.Г. 

Токар А.Л. 

Шпарага А.В. 

Желновач А.В. 

Панчішна Л.І. 
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Додаток 1 

до наказу відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради 

від 22.03.2021 №78 

 

Склад атестаційної комісії ІІ рівня 

відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

КОЛОНТАЄВСЬКА 

Валентина 

голова атестаційної комісії,  

заступник начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради 

ШАРАБУРОВА 

Катерина 

секретар атестаційної комісії, провідний спеціаліст 

відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської 

селищної ради 

ДМИТРЮК 

Валентина 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради 

РИБАК Олена  директор комунальної установи «Краснокутський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

БРЕСЛАВСЬКА 

Наталія 

консультант комунальної установи «Краснокутський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

ШПАРАГА Аліна  консультант комунальної установи «Краснокутський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

ТОКАР Аліна  голова Краснокутської селищної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України (за 

згодою) 

ЖЕЛНОВАЧ Альона  голова ради керівників закладів загальної середньої 

освіти Краснокутської громади 

ПАНЧІШНА Лариса  голова ради керівників закладів дошкільної освіти 

Краснокутської громади 
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Додаток 2 

до наказу відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради 

від 22.03.2021 №78 

 

Графік засідань атестаційної комісії ІІ рівня 

відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради 

на 2020/2021 навчальний рік 
 

 

№ 

з/п 

Назва      закладу Дата засідання 

атестаційної комісії 

1 Костянтинівський ліцей 01.04.2021 

2 Олексіївський ліцей 

3 Колонтаївський ліцей  

4 Пархомівський ліцей 

5 Мурафський ліцей  

6 Дублянський ліцей  

7 В’язівський ліцей  

8 Слобідська гімназія 

1 Качалівський ліцей 

02.04.2021 

2 Краснокутський ліцей №2 

3 Краснокутський ліцей  

4 Козіївський ліцей 

5 Городнянська гімназія 

6 Каплунівська гімназія 

7 Заклади дошкільної освіти 

8 ІРЦ, ЦДЮТ 
 

 

 


