
Д ЕРЖ А В Н А  С Л У Ж БА  ЯК О С ТІ О С В ІТИ  У КРА ЇН И

вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135, тел./факс: (044) 236-33-11, 
e-mail: sqe@ sqe.gov.ua, сайт: w w w .sqe.gov.ua, код згідно з ЄД РП О У  41896851

Управління Державної служби якості освіти у Харківській області
(найменування органу державного нагляду' (контролю), його місцезнаходження,

61024, м, Харків, вул, Пуш кінська. 79/1. тел. +38 067 27 31 663 
E-.ma.il: kharkiv@ sqe.gov.ua, сайт: w w w .sqe.gov.ua, код згідно з ЄДРП О У  43206800

номер телефону та адреса електронної пошти)

від 05 березня 2021 року 
(дата складення акта)

АКТ
№ 01-09/5-05

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері дошкільної освіти

ЧУ ГУ ЇВ С ЬК И Й  ДО Ш К ІЛ ЬН И Й  Н А В Ч А Л ЬН И Й  ЗА КЛ А Д  ГЯСЛА-САДОК) №  2 
ЧУ ГУ ЇВ С ЬК О Ї М ІС ЬКО Ї РА ДИ  Х А РКІВС ЬКО Ї О БЛА СТІ

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з Є Д РП О У  24334941

63503, Х арківська область, місто Чугуїв, ВУЛИЦЯ! ОСИ Н ІВСЬКА , будинок 48,
(05746) 2-25-73, с іп ти еу  _сІп22@і.иа

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

суб ’єкт малого підприємництва, високий ступінь ризику 
вид суб’єкта господарю вання за класифікацією  суб’єктів господарю вання (суб’єкт мікро-, 
малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види о б ’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням  коду згідно з КВЕД), 
щодо яких проводиться захід:

Д ош кільна освіта. К од К В ЕД  85,10

П роектна потуж ність суб’єкта господарю вання _55_________________________________________

Кількість груп 3___________________________________________________ _______________________

Загальна кількість працівників на день перевірки _ 1 9 _______________ _______________________

з них педагогічних__5______ __________ ________________________________________________ _

Загальна кількість здобувачів освіти на день перевірки _54__________________________________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в 
паспорті.
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Загальна інформація про проведення______заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, Тип заходу держ авного Ф орм а заходу державного

на виконання якого проводиться нагляду (контролю): нагляду (контролю):

захід держ авного нагляду + плановий + перевірка
(контролю ), □ позаплановий □ інш а форма, визначена
від 22.02.2021 № 01 -0 9 /1 2 законом
П освідчення (направлення) 
від 22.02.2021 № 0 1 -2 3 /5 (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):
П очаток Заверш ення

01 03 2021 09 50 05 03 2021 и
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини

Дані про останній проведений захід держ авного нагляду (контролю ):

П лановий П озаплановий

+ не проводився + не проводився

□ проводився3 по

А кт перевірки №  □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

Розпорядчий докум ент щ одо усунення 
порушень:
+ не видавався; □ видавався;

його вимоги: □ виконано; □ не виконано

□ п ровод и вся3 по

Акт перевірки №  □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

Розпорядчий докум ент щ одо усунення 
порушень:
+ не видавався; □ видавався;

його вимоги: □ виконано; □ не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу держ авного нагляду (контролю ): посадові 
особи органу держ авного нагляду (контролю):

КО ВА ЛЕН КО  В ікторія О лександрівна, головний спеціаліст відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування, моніторингу та  позапланового контролю  закладів освіти 
управління Д ерж авної служби якості освіти у Х арківській області, голова комісії:
Ф РО ЛО ВА  С вітлана В алеріївна. головний спеціаліст відділу взаєм одії з органами місцевого 
самоврядування, м оніторингу та  позапланового контролю  закладів освіти управління 
Д ержавної служ би якості освіти у Х арківській області:
СКРИ Н Н И К Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю  закладів освіти 
управління Д ерж авної служби якості освіти у Х арківській області.

керівник суб’єкта господарю вання або уповноваж ена ним особа
ГНАТИПТИНА М арина А натоліївна, директор Ч угуївського дош кільного навчального 
закладу (ясел-садка) №  2 Чугуївської міської ради Х арківської області

треті особи:

(посади, прізвища, імена, по батькові)



з

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався: не фіксувався

□ суб’єктом господарювання
□ засобами аудіотехніки

□ засобами відеотехніки

□ посадовою особою органу державного нагляду 
(контролю)

□ засобами аудіотехніки

П засобами відеотехніки

І. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

§ Відповіді на
і питання
2 *  В
«3 Її« 'Я
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І. Нормативно-правові підстави для провадження освітньої діяльності
(надання освітніх послуг) у сфері дошкільної освіти

1.1 Заклад дошкільної освіти, В, с ,  н + Частина восьма статті 22 Закону
фізична особа - підприємець або України «Про освіту» (далі -ЗУ
структурний підрозділ № 2145-VIII);
юридичної особи (далі - стаття 13 Закону' України «Про
Суб’єкт) публічного чи дошкільну освіту» (далі - ЗУ
приватного права, що провадить 
освітню діяльність у сфері 
дошкільної освіти, діють на

№ 2628-ІІІ)

підставі установчих документів, 
розроблених і затверджених
відповідно до законодавства

1.2 Суб’єкт публічного чи в , с , н + Частина третя статті 11 ЗУ
приватного права здійснює свою 
діяльність за наявності ліцензії

№ 2628-ІІІ

на право провадження освітньої 
діяльності у сфері дошкільної
освіти, виданої у встановленому 
законодавством України
порядку

1.3 Штатний розпис Суб’єкта в , с , н + Розділ І Типових штатних
публічного права встановлено нормативів дошкільних
відповідним органом управління навчальних закладів,
освітою на основі Типових затверджених наказом
штатних нормативів закладів Міністерства освіти і науки
дошкільної освіти України від 04 листопада 

2010 року № 1055, 
зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 23 листопада
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2010 року за № 1157/18452

1.4 Штатний розпис Суб’єкта 
публічного права формується з 
урахуванням типу, кількості 
груп та їх наповнюваності, 
режиму роботи і площі 
приміщень

В, с ,н + Пункт 1 Основних вимог до 
формування штатного розкладу 
дошкільних навчальних 
закладів, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 05 жовтня 2009 року 
№ 1122, пункт 1 розділу І 
Типових штатних нормативів 
дошкільних навчальних 
закладів, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 04 листопада 
2010 року № 1055, 
зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 23 листопада 
2010 року за 
№ 1157/18452

1.5 Штатний розпис Суб’єкта 
приватного права встановлено 
власником (засновником) на 
основі Типових штатних 
нормативів закладів дошкільної 
освіти

в, с ,н + Частина друга статті 39 ЗУ 
№ 2628-ІІІ

2. Формування контингенту здобуваній освіти

2.1 Прийом дітей до Суб’єкта 
публічного чи приватного пр.тл 
здійснює керівник протягом 
календарного року на підставі 
заяви батьків або осіб, які їх 
замінюють, медичної довідки 
про стан здоров’я дитини з 
висновком лікаря, що дитина 
може відвідувати Суб'єкт 
публічного чи приватного пр..і л, 
довідки дільничного лікаря про 
епідеміологічне оточення, 
свідоцтва про народження 
дитини

13, с, н + Абзац перший пункту 6 
Положення про дошкільний 
навчальний заклад, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
12 березня 2003 року № 305 
(далі - Положення про 
дошкільний навчальний заклад)

2.2 Прийом дітей з особливими 
освітніми потребами, у тому 
числі з інвалідністю, до 
інклюзивних груп здійснюється 
відповідно до Порядку 
комплектування інклюзивних 
груп у дошкільних навчальних 
закладах

и, с, н + Пункти 5-7 Порядку 
комплектування інклюзивних 
груп у дошкільних навчальних 
закладах, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства 
охорони здоров’я України від 
06 лютого 2015 року № 104/52, 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 лютого 
2015 року за № 224/26669 (далі - 
Порядок комплектування 
інклюзивних груп у дошкільних 
навчальних закладах)
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2.3 Прийом дітей до Суб’єкта 
публічного чи приватного права 
компенсуючого типу 
здійснюється відповідно до 
Порядку комплектування 
дошкільних навчальних закладів 
(груп) компенсуючого типу

В, С ,Н + Пункти 5, 17-22, 25-31 Порядку 
комплектування дошкільних 
навчальних закладів (груп) 
компенсуючого типу, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 березня 
2006 року № 240/165, 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 
2006 року за № 414/12288 (далі - 
Порядок комплектування 
дошкільних навчальних закладів 
(груп) компенсуючого типу)

2.4 У Суб’єкта публічного права 
відрахування дитини 
здійснюється в установленому 
порядку:

2.4.1 за бажанням батьків або осіб, які 
їх замінюють

В, С ,Н + Абзац другий пункту’ 12 
Положення про дошкільний 
навчальний заклад

2.4.2 на підставі медичного висновку 
про стан здоров’я дитини, що 
виключає можливість її 
подальшого перебування у 
Суб’єкта публічного права

в, С,Н + Абзац третій пункту 12 
Положення про дошкільний 
навчальний заклад

2.4.3 у разі несплати без поважних 
причин батьками або особами, 
які їх замінюють, плати за 
харчування протягом двох 
місяців

В, С ,Н + Абзац четвертий пункту 12 
Положення про дошкільний 
навчальний заклад

2.5 У Суб’єкта приватного права 
порядок прийому, відрахування 
та збереження за дитиною місця 
визначено засновником 
(власником)

В, С ,Н + Абзац перший пункту 13 
Положення про дошкільний 
навчальний заклад

2.6 Батьків або осіб, які їх 
замінюють, повідомлено 
письмово про відрахування 
дитини не менш як за 10 
календарних днів із зазначенням 
причин

В, С ,Н + Абзац п ’ятий пункту 12 
Положення про дошкільний 
навчальний заклад

2.7 Наповнюваність груп Суб’єкта 
публічного чи приватного права 
становить: X X X X X

2.7.1 для дітей віком до одного року - 
до 10 осіб

в, с ,н + Абзац другий частини другої 
статті 14 ЗУ № 2628-ІІІ

2.7.2 для дітей віком від одного 
до трьох років - до 15 осіб

в, с ,н + Абзац третій частини другої 
статті 14 ЗУ № 2628-ІІІ

2.7.3 для дітей віком від трьох 
до шести (семи) років - до 20 
осіб

в, с ,н + Абзац четвертий частини другої 
статті 14 ЗУ № 2628-НІ
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2.7.4 різновікові - до 15 осіб В, С ,Н + Абзац п ’ятий частини другої 
статті 14 ЗУ № 2628-ИІ

2.7.5 з короткотривалим і 
цілодобовим перебуванням 
дітей - 10 осіб

В, С ,Н + Абзац шостий частини другої 
статті 14 ЗУ №2628-111

2.7.6 в оздоровчий період - до 15 осіб В, с , н + Абзац сьомий частини другої 
статті 14 ЗУ № 2628-ІИ

2.7.7 наповнюваність інклюзивної 
групи становить до 15 осіб, з 
них 1-3 дитини з особливими 
освітніми потребами, у тому' 
числі з інвалідністю

в , с , н + Абзац восьмий частини другої 
статті 14 ЗУ № 2628-ИІ; 
пункт 8 Порядку 
комплектування інклюзивних 
груп у дошкільних навчальних 
закладах

2.7.8 наповнюваність груп 
компенсуючого типу не 
перевищує показники, визначені 
Нормативами наповнюваності 
груп дошкільних навчальних 
закладів (ясел-садків) 
компенсуючого типу, класів 
спеціальних загальноосвітніх 
шкіл (шкіл-інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних 
груп загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів 
(додаток 1 до наказу 
Міністерства освіти і науки 
України від 20 лютого 2002 року 
№ 128)

в , с , н 4* Пункт 1 додатка 1 до наказу 
Міністерства освіти і науки 
України від 20 лютого 2002 року 
№ 128 «Про затвердження 
Нормативів наповнюваності 
груп дошкільних навчальних 
закладів (ясел-садків) 
компенсуючого типу, класів 
спеціальних загальноосвітніх 
шкіл (шкіл- інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних 
груп загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів 
та Порядку поділу класів на 
групи при вивченні окремих 
предметів у загальноосвітніх 
навчальних закладах», 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції У країни 06 березня 
2002 року за № 229/6517 
(далі - наказ Міністерства освіти 
і науки України від 20 лютого 
2002 року № 128)

3. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти. 
Організація освітнього процесу

3.1 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права на основі 
освітньої програми складено та 
затверджено план роботи, що 
конкретизує організацію 
освітнього процесу

в , с , н + Частина сьома статті 23 ЗУ 
№ 2628-ИІ

3.2 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права складено план 
роботи на навчальний рік та 
оздоровчий період

В, с , н + Частина перша статті 24 ЗУ 
№ 2628-ИІ

3.3 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права освітню 
програму розроблено на основі 
Базового компонента 
дошкільної освіти

в , с ,  н + Абзац третій частини першої 
статті 23 ЗУ № 2628-ИІ

3.4 Освітня програма містить: X . х :х:х:X . X
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3.4.1 загальний обсяг навантаження 
та очікувані результати 
навчання здобувачів освіти

В, с , н + Абзац другий частини другої 
статті 23 ЗУ № 2628-ІІІ

3.4.2 перелік, зміст, тривалість і 
взаємозв’язок освітніх галузей 
та/або предметів, дисциплін 
тощо, логічну послідовність їх 
вивчення

в , с , н + Абзац третій частини другої 
статті 23 ЗУ № 2628-ІИ '

3.4.3 форми організації освітнього 
процесу

В, с , н + Абзац четвертий частини другої 
статті 23 ЗУ № 2628-ІІІ

3.4.4 опис та інструменти системи 
внутрішнього забезпечення 
якості освіти

В, с , н + Абзац п’ятий частини другої 
статті 23 ЗУ № 2628-ІИ

3.5 Здобуття дошкільної освіти 
дітьми з особливими освітніми 
потребами здійснюється за 
окремими програмами і 
методиками, розробленими на 
основі Базового компонента 
дошкільної освіти

в , с , н + Частина дев’ята статті 23 ЗУ 
№ 262 8-III

3.6 За рекомендаціями інклюзивно- 
ресурсного центру та 
письмовою заявою батьків або 
осіб, які їх замінюють. Суб’єкт 
забезпечує доступ до освітнього 
процесу асистента дитини з 
особливими освітніми 
потребами

в , с , н + Частина п ’ята статті 11 ЗУ 
№ 2628-ПІ

3.7 Додаткові освітні послуги, 
не визначені Базовим 
компонентом дошкільної освіти, 
введено за згодою батьків 
дитини або осіб, які їх 
замінюють, за рахунок коштів 
батьків або осіб, які їх 
замінюють, фізичних та 
юридичних осіб на основі угоди 
між батьками або особами, які їх 
замінюють, та Суб’єктом у 
межах гранично допустимого 
навантаження дитини

в , с , н

•

+ Частина десята статті 23 ЗУ 
№ 2628-ІИ
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3.8 У Суб'єкта публічного чи 
приватного права максимальна 
кількість занять на тиждень не 
перевищує:
група раннього віку (від 1 до 2
років) - 9 занять;
перша молодша (від 2 до 3
років) - 10 занять;
друга молодша (від 3 до 4 років)
- 14 занять;
середня (від 4 до 5 років) - 16 
занять;
старша (від 5 до 6 (7) років) - 20 
занять

В, с ,н + Гранично допустиме навчальне 
навантаження на дитину у 
дошкільних навчальних 
закладах різних типів та форми 
власності, затверджене наказом 
Міністерства освіти і науки 
У країни від 20 квітня 2015 року 
№ 446, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 
13 травня 2015 року за 
№ 520/26965 (далі - Граничне 
допустиме навчального 
навантаження на дитину у 
дошкільних навчальних 
закладах різних типів та форми 
власності)

3.9 У Суб’єкта публічного та 
приватного права особливості 
проведення занять та їх 
тривалість відповідають 
вимогам Гранично допустимого 
навчального навантаження на 
дитину у дошкільних 
навчальних закладах різних 
типів та форми власності

в, с ,н + Абзаци перший - 
дев’ятнадцятий приміток до 
Г ранично допустимого 
навчального навантаження на 
дитину у дошкільних 
навчальних закладах різних 
типів та форми власності

3.10 У Суб’єкта не утворені і не 
діють організаційні структури 
політичних партій та релігійних 
організацій, крім Суб'єктів 
приватного права, заснованих 
релігійними організаціями, 
статути яких зареєстровано в 
установленому законодавством 
порядку, у яких допускається 
діяльність відповідних 
релігійних організацій

в, с ,н + Частина шоста статті 11 ЗУ 
№ 2628-ІП

4. Ефективність викор»истання педагогічного (кадрового) потенціалу
4.1 У Суб’єкта публічного чи 

приватного права на посадах 
педагогічних працівників 
працюють особи, фізичний і 
психічний стан яких дає змогу 
здійснювати педагогічну 
діяльність та які мають освітню 
та/або професійну кваліфікацію, 
що відповідає встановленим 
законодавством, зокрема 
професійним стандартом (за 
наявності), кваліфікаційним 
вимогам до відповідних посад 
педагогічних працівників

В. с, н + Частина друга статті 58 
ЗУ 2145-VIIІ
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4.2 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права тарифікаційні 
списки встановленої форми 
затверджуються за погодженням 
із профспілковим комітетом не 
пізніше 05 вересня і подаються 
вищестоящому органу 
управління

В, с ,  н + Абзац четвертий пункту' 4 
розділу І Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати 
працівників освіти, 
затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 15 квітня 1993 року 
№ 102, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 
27 травня 1993 року за № 56

4.3 Педагогічне навантаження 
педагогічних працівників 
Суб'єкта публічного чи 
приватного права відповідає 
встановленим до розмірів 
тарифних ставок вимогам

в , с , н + Частина третя статті ЗО ЗУ № 
2628-ІІІ

4.4 Педагогічне навантаження 
педагогічного працівника 
Суб’єкта публічного чи 
приватного права обсягом 
менше тарифної ставки 
встановлюється лише за його 
письмовою згодою

в , с , н + Абзац шістнадцятий частини 
третьої статті ЗО ЗУ № 2628-Ш

4.5 Педагогічні працівники: ■ > < 1 XXX X X
4.5.1 дотримуються академічної 

доброчесності
в , с , н + Частини перша, друга, восьма 

статті 42, абзац п ’ятий частини 
другої статті 54 ЗУ № 2145-VIII

4.5.2 дотримуються педагогічної
етики

в , с ,  н + Абзац шостий частини другої 
статті 54 ЗУ № 2145-VIII

4.5.3 поважають гідність, права, 
свободи і законні інтереси всіх 
учасників освітнього процесу

В, с ,  н + Абзац сьомий частини другої 
статті 54 ЗУ № 2145-VIII'

4.5.4 захищають здобувачів освіти під 
час освітнього процесу від будь- 
яких форм фізичного та 
психічного насильства, 
приниження честі та гідності, 
дискримінації за будь-якою 
ознакою, пропаганди та агітації, 
що завдають шкоди здоров’ю 
здобувана освіти, запобігають 
вживанню ними та іншими 
особами на території закладів 
освіти алкогольних напоїв, 
наркотичних засобів, іншим 
шкідливим звичкам

в , с , н 4- Абзац дванадцятий частини, 
другої статті 54 ЗУ № 2145-VIII

4.5.5 додержуються установчих 
документів та правил 
внутрішнього розпорядку 
закладу освіти

в , с , н + Абзац тринадцятий частини 
другої статті 54 ЗУ № 2145-VIII
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4.5.6 повідомляють керівництво 
Суб'єкта публічного чи 
приватного права про факти 
булінгу (цькування) стосовно 
здобувачів освіти, педагогічних, 
науково-педагогічних, 
наукових працівників, інших 
осіб, які залучаються до 
освітнього процесу, свідком 
якого вони були особисто або 
інформацію про який отримали 
від інших осіб, вживають 
невідкладних заходів для 
припинення булінгу (цькування)

В, с , н + Абзац чотирнадцятий частини 
другої статті 54 ЗУ № 2145-VIII

4.6 Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
Суб’єкта публічного чи 
приватного права здійснюється 
у визначені строки не рідше 
одного разу на п ’ять років, крім

в , с , н + Пункт 1.8 розділу І Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 06 жовтня 2010 року' 
№ 9 3 0 ,зареєстрованого в

4.6 тих, яких призначають вперше 
після закінчення закладів вищої 
освіти

+ Міністерстві юстиції України 
14 грудня 2010 року за 
№ 1255/18550
(далі - Типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників)

4.7 Атестація педагогічних 
працівників: X X XXX

4.7.1 атестація кожного педагогічного 
працівника здійснюється у 
визначені законодавством 
строки

в , с ,н + Частина перша статті 32 ЗУ 
№ 2628-ИІ; абзац перший 
пункту 1.7 розділу 1, абзац 
перший пункту 3.8 розділу III 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

4.7.2 позачергова атестація 
педагогічних працівників 
здійснюється відповідно до 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

в, с, н
*

+ Абзац перший пункту 1.9 
розділу І, абзац перший пункту 
3 .1 розділу III Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників

4.7.3 атестаційна комісія І рівня 
створюється щороку до 20 
вересня

в , с ,  н + Пункти 2.1, 2.2 розділу' II 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

4.7.4 кількість членів атестаційної 
комісії становить не менше 
п ’яти осіб

в , с , н + Абзац другий пункту 2.6 розділу 
II Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

4.7.5 списки педагогічних 
працівників, які атестуються, 
графік роботи атестаційної 
комісії атестаційною комісією

в , с ,  н + Абзац перший пункту 3.2 
розділу III Типового положення 
про атестацію педагогічних 
працівників

<7?
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до 20 жовтня затверджуються

4.7.6 робота атестаційної комісії І 
рівня здійснюється відповідно 
до Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

В, с , н + Пункт 2.12 розділу II, пункти 
3.3, 3.10-3.13, 3.15, 3.16 розділу
ш ,
пункт 6.2 розділу VI Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників

4.7.7 присвоєння кваліфікаційних 
категорій проводиться 
відповідно до Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників

в , с ,  н + Пункти 4.1-4.11 розділу IV 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

4.7.8 присвоєння педагогічних звань 
проводиться відповідно до 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

в , с , н + Пункти 5.1-5.4 розділу V 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

5. Розвиток та ефективність використання матеріально-технічної та
навчально-методичної баз

5.1 Майно Суб’єкта публічного чи 
приватного права належить 
йому на правах, визначених 
законодавством

в , с ,  н *+* Частина перша статті 38 ЗУ 
№ 2628-ІІІ

5.2 Суб'єкт публічного права у разі 
наявності платних освітніх та 
інших послуг встановлює їх 
перелік із зазначенням часу, 
місця, способу та порядку 
надання кожної з послуг, 
розрахунку вартості та осіб, 
відповідальних за їх надання

в . с , н + Пункт 5 наказу Міністерства 
освіти і науки України, 
Міністерства економіки 
України, Міністерства фінансів 
України від 23 липня 2010 року 
№ 736/902/758 «Про 
затвердження порядків надання 
платних послуг державними та 
комунальними навчальними 
закладами», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
30 листопада 2010 року за 
№ 1196/18491

5.3 Платні освітні послуги у разі 
наявності надаються на підставі 
письмової заяви - для фізичної
особи;
договору (контракту) - для 
фізичної або юридичної особи

в , с , н + Абзац перший пункту 1.6 
розділу І Порядку надання 
платних освітніх послуг 
державним та комунальним 
навчальним закладам, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства 
економіки України, 
Міністерства фінансів У країни 
від 23 липня 2010 року 
№ 736/902/758, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 
ЗО листопада 2010 року за 
№ 1196/18491
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5.4 Суб'єкт публічного права 
отримує та використовує 
благодійні (добровільні) внески 
і пожертви від юридичних та 
фізичних осіб відповідно до 
Порядку отримання благодійних 
(добровільних) внесків і 
пожертв від юридичних та 
фізичних осіб бюджетними 
установами і закладами освіти, 
охорони здоров’я, соціального 
захисту, культури, науки, спорту 
та фізичного виховання 
для потреб їх фінансування

В, с ,н 4- Пункти 2-5 Порядку отримання 
благодійних (добровільних) 
внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб 
бюджетними установами і 
закладами освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, 
культури, науки, спорту та 
фізичного виховання для потреб 
їх фінансування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 04 серпня 
2000 року № 1222

6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей

6.1 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права постійне 
медичне обслуговування дітей 
на безоплатній основі 
забезпечено та відповідає 
вимогам Порядку медичного 
обслуговування дітей у 
дошкільному навчальному 
закладі

в, с ,н + Частина друга стаз ті 34 ЗУ 
№ 2628-ІІІ, пункти 2-12 
Порядку медичного 
обслуговування дітей у 
дошкільному навчальному 
закладі, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
У країни від 14 червня 
2002 року № 826

6.2 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права медичний 
кабінет функціонує відповідно 
до Положення про медичний 
кабінет дошкільного 
навчального закладу

в, с, н + Пункти 1-2, 4-5.21 Положення 
про медичний кабінет 
дошкільного навчального 
закладу, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я 
У країни, Міністерства освіти і 
науки України від 30 серпня 
2005 року № 432/496, 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 22 вересня 
2005 року за № 1090/11370

6.3 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права організовано 
харчування дітей відповідно до 
Інструкції з організації 
харчування

в, с, н + Частини друга, третя статті 35
ЗУ № 2628-ІІІ;
пункти 1.2-1.4, 1.7-1.10, 1.13,
1.17-1.19, 1.22-1.31, 1.35,1.36,
2.4,3.1,4.4-4.30,5.1-5.19
Інструкції з організації
харчування
дітей у дошкільних навчальних 
закладах,
затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
У країни, Міністерства охорони 
здоров’я України від 17 квітня 
2006 року № 298/227, 
зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 05 травня 2006 
року за № 523/12397 (далі - 
Інструкція з організації 
харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах)

<7 /
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7. Управління суб’єктом освітньої діяльності

7.1 Керівник Суб’єкта публічного 
чи приватного права: X X XX:х ........ - .....................

7.1.1 організовує діяльність Суб’єкта В, с ,н + Абзац другий частини третьої 
статті 26 ЗУ № 2145-VIII

7.1.2 вирішує питання фінансово- 
господарської діяльності

в, с ,н + Абзац третій частини третьої 
статті 26 ЗУ № 2145-VIII

7.1.3 призначає на посаду та звільняє 
з посади працівників, визначає 
їх функціональні обов’язки

в, с ,н + Абзац четвертий частини 
третьої статті 26 ЗУ № 2145-VIII

7.1.4 забезпечує організацію 
освітнього процесу та здійснює 
контроль за виконанням освітніх 
програм

в, с ,н + Абзац п ’ятий частини третьої 
статті 26 ЗУ № 2145-VIII

7.1.5 забезпечує умови для 
здійснення дієвого та відкритого 
громадського контролю за 
діяльністю Суб’єкта

в, с ,н + Абзац сьомий частини третьої 
статті 26 ЗУ № 2145-УІІІ

7.1.6 забезпечує функціонування 
вну трішньої системи 
забезпечення якості освіти

в, с ,н 4* Абзац шостий частини третьої 
статті 26 ЗУ №  2145-УНІ

7.1.7 сприяє здоровому способу 
життя здобувачів освіти та 
працівників Суб’єкта

в, с, н + Абзац дев’ятий частини третьої 
статті 26 ЗУ № 2145-УІІІ

7.1.8 забезпечує створення 
безпечного освітнього 
середовища, вільного від 
насильства та булінгу 
(цькування), у тому числі з 
урахуванням пропозицій 
територіальних органів 
(підрозділів) Національної 
поліції України, центрального 
органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та 
реалізує державну політику у 
сфері охорони здоров’я, 
головного органу у системі 
центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує 
формування та реалізує 
державну правову політику, 
служб у справах дітей та центрів 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді розробляє, 
затверджує та оприлюднює план 
заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) в закладі освіти; 
розглядає заяви про випадки 
булінгу (цькування) здобувачів 
освіти, їхніх батьків, законних 
представників, інших осіб та 
видає рішення про проведення

в, с, н + Абзаци десятий, чотирнадцятий 
частини третьої статті 26 ЗУ 
№  2145-УІІІ
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розслідування; скликає 
засідання комісії з розгляду 
випадків булінгу (цькування) 
для прийняття рішення за 
результатами проведеного 
розслідування та вживає 
відповідних заходів реагування; 
забезпечує виконання заходів 
для надання соціальних та 
психолого-педагогічних послуг 
здобувачам освіти, які вчинили 
булінг, стали його свідками або 
постраждали від булінгу 
(цькування);
повідомляє уповноважені 
підрозділи органів Національної 
поліції У країни та службу у 
справах дітей про випадки 
булінгу (цькування) в закладі 
освіти

■

7.1.9 забороняє проведення 
освітнього процесу за наявності 
шкідливих та небезпечних умов

В, с ,н + Підпункт 1 пункту 1 розділу IV 
Положення про організацію 
роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 26 грудня 2017 року 
№ 1669,зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
23 січня 2018 року за № 
100/31552 (далі - Положення про 
організацію роботи з охорони 
праці та безпеки 
життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в установах і 
закладах освіти)

7.1.10 перед початком навчального 
току, а також періодично 
протягом навчального року 
оцінює технічний стан 
обладнання та устаткування 
навчальних приміщень

В, с ,н + Підпункт 5 пункту 1 розділу IV 
Положення про організацію 
роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти

7.1.11 організовує звітування з питань 
профілактики травматизму, 
виконання заходів розділу з 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності колективного 
договору (угоди), видає накази, 
оозпорядження з цих питань

в, с, н + Підпункт 9 пункту' 1 розділу IV 
Положення про організацію 
роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти
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7.1.12 у разі настання нещасного 
випадку під час освітнього 
процесу вживає заходів, 
передбачених Положенням про 
порядок розслідування нещасних 
випадків, що сталися із 
здобувачами освіти під час 
освітнього процесу

в, с ,н Підпункт 22 пункту 1 розділу IV 
Положення про організацію 
роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти; 
пункти 2-11 розділу II 
Положення про порядок 
розслідування нещасних 
випадків, що сталися із 
здобувачами освіти під час 
освітнього процесу, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 16 травня 2019 року 
№ 659,
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13 червня 
2019 року за № 612/33583 .

7.1.13 організовує проведення 
обов'язкових попередніх та 
періодичних медичних оглядів 
працівників

В, с ,н + Підпункт 19 пункту 1 розділу IV 
Положення про організацію 
роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти

7.1.14 організовує та відповідає 
за харчування дітей

в, с ,н +• Частини друга, третя статті 35 
ЗУ № 2628-ІІІ; 
пункт 1,33 Інструкції з 
організації харчування дітей у 
дошкільних навчальних 
закладах

7.2 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права колегіальним 
постійно діючим органом 
управління є педагогічна рада, 
повноваження якої визначено 
установчими документами цього 
закладу

В, с ,н + Частина друга статті 20 ЗУ 
№ 2628-ІІІ

•

7.3 Педагогічна рада:

7.3.1 схвалює освітню програму 
закладу та оцінює 
результативність її виконання та 
виконання Базового компонента 
дошкільної освіти, хід якісного 
виконання програм розвитку, 
виховання і навчання дітей у 
кожній віковій групі

в, с ,н + Абзац шостий частини другої 
статті 20 ЗУ № 2628-ІІІ

7.3.2 формує систему та затверджує 
процедури внутрішнього 
забезпечення якості освіти, 
зокрема систему та механізми 
забезпечення академічної 
доброчесності

в, с ,н + Абзац сьомий частини другої 
статті 20 ЗУ №2628-111

7.3.3 визначає план роботи закладу та 
педагогічне навантаження 
педагогічних працівників

в, с ,н + Абзац дев’ятий частини другої 
статті 20 ЗУ № 2628-ІИ

'7 7
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7.3.4 затверджує щорічний план 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників

В, с ,н 4- Абзац дванадцятий частини 
другої статті 20 ЗУ № 262 8-ІЙ

7.3.5 заслуховує звіти педагогічних 
працівників, які проходять 
атестацію

В, с, н + Абзац тринадцятий частини 
другої статті 20 ЗУ № 2628-Ш

7.3.6 ухвалює рішення щодо 
відзначення, морального та 
матеріального заохочення 
працівників та інших учасників 
освітнього процесу

в, с ,н 4- Абзац шістнадцятий частини 
другої статті 20 ЗУ № 2628-ІІІ

7.3.7 розглядає питання щодо 
відповідальності працівників 
закладу та інших учасників 
освітнього процесу за 
невиконання ними своїх 
обов’язків

в, с ,н 4- Абзац сімнадцятий частини 
другої статті 20 ЗУ № 2628-Ш

7.4 Рішення педагогічної ради 
вводяться в дію рішеннями 
керівника закладу

в, с ,н 4- Абзац двадцятий частини другої 
статті 20 ЗУ № 2628-Ш

7.5 У Суб’єкта публічного чи 
приватного права загальні збори 
(конференція) колективу діють

в, с , н 4- Абзац п ’ятий частини третьої 
статті 20 ЗУ № 2628-Ш

7.6 На вебсайті Суб’єкта публічного 
чи приватного права (або на 
сайті засновника) оприлюднено:

7.6.1 статут Суб’єкта публічного чи 
приватного права

В, с ,н + Абзац другий частини другої 
статті 30 ЗУ № 2145-VIII

7.6.2 ліцензію на провадження 
освітньої діяльності

В, с ,н 4- Абзац третій частини другої 
статті 30 ЗУ № 2145-УІІІ

7.6.3 структуру та органи управління 
Суб’єкта публічного чи 
приватного права

в, с ,н + Абзац п ’ятий частини другої 
статті ЗО ЗУ №  2145-VIII

7.6.4 кадровий склад В, с ,н + Абзац шостий частини другої 
статті ЗО ЗУ № 2145-УІІІ '

7.6.5 освітні програми та перелік 
освітніх компонентів, 
передбачених відповідною 
освітньою програмою, що 
реалізуються Суб’єктом 
публічного чи приватного права

в, с ,н + Абзац сьомий частини другої 
статті ЗО ЗУ №  2145-УІІІ

7.6.6 територію обслуговування, 
закріплену за Суб’єктом 
публічного чи приватного права

в, с ,н 4- Абзац восьмий частини другої 
статті 30 ЗУ №  2145-УІІІ

7.6.7 ліцензований обсяг та фактичну 
кількість осіб, які навчаються у 
Суб’єкта публічного чи 
приватного права

в, с ,н 4- Абзац дев’ятий частини другої 
статті 30 ЗУ № 2145-УІІІ

7.6.8 мову (мови) освітнього процесу в, с ,н 4- Абзац десятий частини другої 
статті 30 ЗУ №  2145-УІІІ ’
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7.6.9 наявність вакантних посад, 
порядок і умови проведення 
конкурсу на їх заміщення (у разі 
його проведення)

В, с ,н + Абзац одинадцятий частини 
другої статті ЗО ЗУ № 2145-УIII

7.6.10 матеріально-технічне 
забезпечення Суб’єкта 
публічного чи приватного права

в, с ,н + Абзац дванадцятий частини' 
другої статті ЗО ЗУ № 2145-УІІІ

7.6.11 річний звіт про діяльність 
Суб'єкта публічного чи 
приватного права

в , с ,н + Абзац шістнадцятий частини 
другої статті ЗО ЗУ № 2145-УІІІ

7.6.12 правила прийому до Суб’єкта 
публічного чи приватного права

в, с ,н + Абзац сімнадцятий частини 
другої статті ЗО ЗУ № 2145-УІІІ

7.6.13 умови доступності Суб’єкта 
публічного чи приватного права 
для навчання осіб з особливими 
освітніми потребами

в, с ,н + Абзац вісімнадцятий частини 
другої статті ЗО ЗУ. № 2145-УІІІ

7.6.14 перелік додаткових освітніх та 
інших послуг, їх вартість, 
порядок надання та оплати

в, с ,н + Абзац двадцятий частини другої 
статті ЗО ЗУ №  2145-УІІІ

7.6.15 план заходів Суб'єкта публічного 
чи приватного права, 
спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню)

в, с ,н 4- Абзац двадцять другий частини 
другої статті ЗО ЗУ № 2145-УІІІ

7.6.16 порядок подання та розгляду 
Суб'єктом публічного чи 
приватного права (з дотриманням 
конфіденційності) заяв про 
випадки б)'лінгу (цькування)

в, с, н + Абзац двадцять третій частини 
другої статті ЗО ЗУ № 2145-УІІІ

7.6.17 порядок реагування Суб’єктом 
публічного чи приватного права 
на доведені випадки булінгу 
(цькування) та відповідальність 
осіб, причетних до булінгу 
(цькування)

в, с ,н + Абзац двадцять четвертий 
частини другої статті ЗО ЗУ 
№ 2145-VIII

7.6.18 кошторис і фінансовий звіт про 
надходження та використання 
всіх о триманих коштів, 
інформацію
про перелік товарів, робіт і 
послуїу отриманих як благодійна 
допомога, із зазначенням їх 
вартості, а також звіт про кошти, 
отримані з інших джерел, якщо 
Суб'єкт отримує публічні кошти

В, с ,н + Частина третя статті ЗО ЗУ 
№ 2145-УІІІ

7.7 Діловодство у Суб’єкта 
публічного чи приватного права 
організовано відповідно до 
затвердженої інструкції з 
діловодства Суб’єкта публічного 
їй приватного права

в, с ,н + Абзац третій пункту 7 розділу І 
Правил організації діловодства та 
архівного зберігання документів 
у державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і 
організаціях, затверджених 
наказом Міністерства юстиції 
України від 18 червня 2015 року
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№ 1000/5, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 
22 червня 2015 року за 
№ 736/27181 (далі - Правила 
№ 1000/5)

7.8 Номенклатура справ у Суб’єкта 
публічного чи приватного права 
наявна

В, с , н + Пункт 4 глави 1 розділу IV 
Правил № 1000/5

7 .9 Зберігання документів і справ у 
Суб’єкта публічного чи 
приватного права забезпечено

в, с , н + Пункт 2 глави 3 розділу IV 
Правил № 1000/5

* В - високий ступінь ризику; С - середній ступінь ризику; Н - незначний ступінь ризику.
** Заповнює керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному 
порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги 
законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше 
навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання 
якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.

II. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань 

щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п
Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної 
реєстрації нормативно- 

правового акта у 
Мін’юсті

назва дата і номер

1 2 3 4

І. Закони України

1 Про дошкільну освіту від 11 липня 2001 року 
№ 2628-ІІІ

2 Про освіту від 05 вересня 2017 року 
№ 2628-ІИ

II. Постанови Кабінету Міністрів України

. 1 Про затвердження Порядку отримання 
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб бюджетними 
установами і закладами освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, культури, науки, спорту та 
фізичного виховання для потреб їх фінансування

від 04 серпня 2000 року 
№ 1222

2 Про затвердження Порядку медичного 
обслуговування дітей у дошкільному 
навчальному закладі

від 14 червня 2002 року 
№ 826

3 Про затвердження Положення про дошкільний 
навчальний заклад

від 12 березня 2003 року 
№ 305

4 Питання штатного розпису дошкільних 
навчальних закладів

від 05 жовтня 2009 року 
№ 1122

5 Про затвердження Положення про інклюзивно- 
ресурсний центр

від 12 липня 2017 року 
№ 545

7 ^
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III. Накази центральних органів виконавчої влади України

1 Про затвердження Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти 
України від 15 квітня 
1993 року № 102

27 травня 1993 року 
за№  56

2 Про затвердження Нормативів наповнюваності 
груп дошкільних навчальних закладів (ясел- 
садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних груп 
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів 
та Порядку поділу класів на групи при вивченні 
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 
закладах

Наказ Міністерства освіти 
і науки України від 20 
лютого 2002 року № 128

06 березня 2002 року 
за № 229/6517

3 Про удосконалення організації медичного 
обслуговування дітей у дошкільному 
навчальному закладі

Наказ Міністерства 
охорони здоров'я України, 
Міністерства освіти і 
науки України від 
ЗО серпня 2005 року 
№ 432/496

22 вересня 2005 року 
за № 1090/11370

4 Про затвердження Порядку комплектування 
дошкільних навчальних закладів (груп) 
компенсуючого типу

Наказ Міністерства освіти 
і науки України, 
Міністерства охорони 
здоров’я України від 
27 березня 2006 року 
№ 240/165

11 квітня 2006 року 
за № 414/12288 •

5 Про затвердження Інструкції з організації 
харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах

Наказ Міністерства освіти 
і науки України, 
Міністерства охорони 
здоров’я України від 
17 квітня 2006 року 
№ 298/227

05 травня 2006 року за 
№ 523/12397

6 Про затвердження порядків надання платних 
послуг державними та комунальними 
навчальними закладами

Наказ Міністерства освіти 
і науки України, 
Міністерства економіки 
України, Міністерства 
фінансів України від 
23 липня 2010 року 
№ 736/902/758

30 листопада 
2010 року за 
№ 1196/18491

7 Про затвердження Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти 
і науки України від 
06 жовтня 2010 року 
№ 930

14 грудня 2010 року за 
№ 1255/18550

8 Про затвердження Типових штатних нормативів 
дошкільних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти 
і науки України від 
04 листопада 2010 року 
№ 1055

23 листопада 
2010 року за 
№ 1157/18452

9 Про затвердження Порядку комплектування 
інклюзивних груп у дошкільних навчальних 
закладах

Наказ Міністерства освіти 
і науки України, 
Міністерства охорони 
здоров'я України від 
06 лютого 2015 року 
№ 104/52

26 лютого 2015 року за 
№ 224/26669

10 Про затвердження гранично допустимого Наказ Міністерства освіти 13 травня 2015 року зася/
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навчального навантаження на дитину у 
дошкільних навчальних закладах різних типів та 
форми власності

і науки України від 20 
квітня 2015 року № 446

№ 520/26965

11 Про затвердження Правил організації діловодства 
та архівного зберігання документів у державних 
органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях

Наказ Міністерства 
юстиції України від 
18 червня 2015 року 
№ 1000/5

22 червня 2015 року за 
№ 736/27181

12 Про затвердження Положення про організацію 
роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти

Наказ Міністерства освіти 
і науки України від 
26 грудня 2017 року 
№ 1669

23 січня 2018 року за 
№ 100/31552

13 Про затвердження Положення про порядок 
розслідування нещасних випадків, що сталися із 
здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти 
і науки України від 
16 травня 2019 року 
№ 659

13 червня 2019 року за 
№ 612/33583

ш. ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
□ відсутність порушень вимог законодавства;
□ наявність порушень вимог законодавства.________________________________

№
з/п

Вимоги законодавства, які 
було порушено, із 

зазначенням відповідних 
статей (частин, пунктів, 

абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та 
відповідних доказів (письмових, 

речових, електронних або інших), 
що підтверджують наявність 

порушення вимог законодавства

Опис негативних 
наслідків, що 

настали в 
результаті 

порушення вимог 
законодавства (за 

наявності)

Ризик настання 
негативних 

наслідків від 
провадження 
господарської 

діяльності 
(зазначається 

згідно 3 
формою 

визначення 
ризиків 

настання 
негативних 

наслідків від 
провадження 
господарської 

діяльності)

1.1. Частина восьма статті 22 
Закону України «Про 
освіту» (далі -  ЗУ № 2145- 
VIII);
стаття 13 Закону' України 
«Про дошкільну' освіту» 
(далі - ЗУ № 2628-ІІІ)

Статут Чугуївського дошкільного 
навчального закладу (ясел-садка) 
№ 2 Чугуївської міської ради 
Харківської області, затверджений 
рішенням Чугуївської міської ради 
від 29.06*2017 № 673-УІІ, 
погоджений начальником відділу 
освіти Чугуївської міської ради 
(дата погодження не зазначена), 
ухвалений рішенням зборів 
трудового коллективу від 
25.05.2017, протокол № 1.

Статут потребує оновлення.

На момент 
перевірки не 

відбулися

Відсутність 
організаційно- 
правових засад 

діяльності у 
сфері

дошкільної 
освіти (подія 1) 

Моральна 
школа, 

заподіяна 
здобувачеві 

освіти у сфері 
дошкільної 

освіти7̂



21

(наслідок 02.1). 
Збитки,завдані 

здобувану 
дошкільної 

освіти 
внаслідок 

неналежної 
організаційно 

освітньої 
діяльності 

(наслідок 03.1)

1.2 Комісії надано розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 25 травня 
2020 року № 294 «Про видачу ліцензії Чугуївському дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) 
№ 2 Чугуївської міської ради Харківської області», де зазначається право закладу освіти на 
провадження освітньої діяльності за с к л а д н и к о м  системи освіти -  дошкільна освіта, за рівнем освіти -  
дошкільна освіта.

2.1 Абзац перший пункту 6 
Положення про 
дошкільний навчальний 
заклад, затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 
березня 2003 року №  305 
(далі - Положення про 
дошкільний навчальний 
заклад)

Зарахування дітей до закладу 
здійснюється за медичними 
довідками, в яких не зазначені 
реквізити (дата, номер видачі), 
висновки лікаря про дозвіл 
відвідувати заклад дошкільної 
освіти. Копії карт профілактичних 
щеплень не завірені. На 14 картах 
щеплень не зазначена ПІБ дитини. 
Довідки про епідеміологічне 
оточення, які видані раніше, ніж за 
3 дні до дати зарахування дитини.
У документах вихованця середньої 
групи № 2
відсутні записи про проведення 
профілактичних щеплень.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Незабезпечення 
права на 
здобуття 

дошкільної 
освіти (подія 2) 

Моральна 
шкода

заподіяна особі 
внаслідок 

порушення 
права на 

отримання 
дошкільної 

освіти
(наслідок 02.2) 
Збитки, завдані 
особі внаслідок 

порушення 
права на 

отримання 
дошкільної 

освіти
(наслідок 03.2)

2.7.4 Абзац п ’ятий частини 
другої статті 14 ЗУ 
№ ’2628-111

Порушення наповнюваності старшої 
різновікової групи -  20 дітей.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 2 
Наслідки 
02.2, 03.2

3.2 Частина перша статті 24 
ЗУ № 2628-III

У плані роботи Чугуївського 
дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) № 2 на 2019/2020 та 
2020/2021 навчальні роки відсутній 
план оздоровчого періоду. 
Відповідно до розпорядження 
міського голови Чугуївськоої 
міської ради від 25.05.2020 № 182 
«Про запобігання поширення на 
території м. Чугуєва постанови 
СОУГО-19», наказу управління 
освіти Чугуївської міської ради від

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Незабезпечення 
закладом 

дошкільної 
освіти належної 

організації 
освітньої 

діяльності 
(подія 3) 

Моральна 
шкода 

заподіяна
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11.06.2020 № 232 «Про 
призупинення роботи на літній 
період Чугуївського ДНЗ (ясла- 
садок) № 2» у період з 15 червня по 
31 серпня 2020 року заклад освіти 
не функціонував у зв’язку зі 
зменшенням кількості дітей, які 
відвідують заклад у літній період на 
підставі заяв батьків, проведенням 
робіт з поточногоо ремонту та 
підготовки -приміщень до початку 
навчального року.

здобувану
дошкільної

освіти
внаслідок

неотримання
якісних

освітніх послуг 
відповідно до 

вимог Базового 
компоненту 
дошкільної 

освіти
(наслідок 02.3)

3.4.4 Абзац п ’ятий частини 
другої статті 23 ЗУ 
№ 2628-ІІІ

Система внутрішнього забезпечення 
якості освіти не розроблена.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 3 
.Наслідок 02.3

3.8 Гранично допустиме 
навчальне навантаження 
на дитину у дошкільних 
навчальних закладах 
різних типів та форми 
власності, затверджене 
наказом Міністерства 
освіти і науки України від 
20 квітня 2015 року № 446, 
зареєстроване в 
Міністерстві юстиції 
України 13 травня 
2015 року за № 520/26965 
(далі - Г раничне 
допустиме навчального 
навантаження на дитину у 
дошкільних навчальних 
закладах різних типів та 
форми власності)

Відповідно до списків груп у закладі 
функціонує 3 групи: 1 група (4-6 рік 
життя); 2 -  (3-4 рік життя); 3 -  (2-3 
рік життя). Разом з тим, фактично за 
віком сформовано 2 різновікові 
групи: 1 - 4-6 рік життя); 2 -  (3-4 рік 
життя). У річному плані роботи 
визначена як 2 група (4-3 рік життя), 
в освітній програмі як 2 група 
середня (від 3 до 4 років), а в 
розкладі занять як середня 2 група 
(3-4 рік життя).

Таким чином встановлено, що 
2 група є різновіковою, про що не 
зазначено у відповідних 
док}'ментах. Ураховуючи віковий 
склад дітей, нормативна 
наповнюваність групи порушена (20 
дітей)

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 3 
Наслідок 02.3

3.9 Абзаци перший - 
дев’ятнадцятий приміток 
до Гранично допустимого 
навчального навантаження 
на дитину у дошкільних 
навчальних закладах 
різних типів та форми 
власності

У середній групі (2 група) 
виховуються діти молодшого та 
середнього віку. У розкладі занять, 
затвердженому директором 
Чугуївського ДНЗ (ясел-садка) № 2 
відсутня диференціація тривалості 
занять, їх кількості на тиждень 
відповідно до розподілу середньої 
групи на дві вікові підгрупи: 
молодшу та середню.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 3 
Наслідок 02.3

4.1 Частина друга статті 58 
ЗУ № 2145-VIII

Відсутня фахова педагогічна освіта 
у вихователя
Наявні вакансії практичного 
психолога (0,5 ставки), вихователя 
(1,9 ставки), кастелянки 
(0,25 ставки).

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Неналежне
забезпечення

закладу
дошкільної

освіти
педагогічними 
працівниками 

(подія 4) 
Моральна
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шкода,
заподіяна
здобувану

дошкільної
освіти

внаслідок
неотримання

якісних
освітніх послуг 

у зв’язку 3 
відсутністю у 

закладі 
дошкільної 

освіти 
належного 

забезпечення 
педагогічними 

кадрами 
(наслідок 02.4) 

Збитки, 
завдані, 

здобувану 
дошкільної 

освіти 
внаслідок 

неотримання 
якісних

освітніх послуг 
у зв’язку 3 

відсутністю у 
закладі 

дошкільної 
освіти 

належного 
забезпечення 

педагогічними 
кадрами 

(наслідок 03.4)

7.1.3 Абзац четвертий частини 
третьої статті 26 ЗУ 
№ 2145-VIII

В особових справ працівників 
Чугуївського ДНЗ (ясел-садка) № 2 
не завірені копії документів 
(паспорт, диплом, свідоцтво про 
народження дітей, ідентифікаційний 
код, свідоцтва про підвищення 
кваліфікації) у , 

? -
Не заповнено особистий листок 

з обліку кадрів ,

Не зазначено номер особової 
справи у

Не ознайомлені з наказами про 
призначення на посаду працівники:

»
Відсутній запису в трудовій 

книжці про 
прийняття на посаду медичною 
сестрою з дієтичного харчування

Відсутні заява та наказ на

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Неналежне 
управління 

закладом 
дошкільної 

освіти 
(подія 6) 

Моральна 
шкода, 

заподіяна 
здобувачеві 
дошкільної 

освіти 
внаслідок 

неналежного 
управління 

закладом 
дошкільної 

освіти
(наслідок 02.6) 

Збитки 
заподіяні7̂
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призначення на посаду вихователя 
, медичної сестри 3 

дієтичного харчування

В особових справах вихователів 
та відсутні 

заяви та накази на подовження 
терміну роботи у закладі дошкільної 
освіти.

Не завірені особистим підписом і 
не вказана дата написання 
автобіографії ,

Відсутні копії трудової книжки в 
особових справах працівників:

? ? 
і  ?

5
? ? 

? »

здобувачеві
дошкільної

освіти
внаслідок

неналежного
управління
закладом

дошкільної
освіти

(наслідок 03.6)

7.1.4 Абзац п ’ятий частини 
третьої статті 26 ЗУ 
№ 2145-VIII

Накази щодо організації освітнього 
процесу в закладі дошкільної освіти 
мають формальний характер. Не 
видаються накази про результати 
вивчення стану освітнього процесу 
(комплексного, тематичного) 
Журнали обліку щоденного 
відвідування дітьми закладу 
дошкільної освіти груп 1, 2, 3 
ведуться з порушеннями (з 2018 
року відсутні підписи вихователів та 
завідувача на сторінках; не 
здійснюється підрахунок %  

відвідування, захворювання; за 
2018,2019, 2020 роки не заповнені 
сторінки відомостей про стан 
захворюваності, відсутня 
інформація про проведення 
обстеження звуковимови дітей за 
2019, 2020 роки).
В освітній програмі визначено, що у 
закладі функціонують група 
раннього віку (2-3 років), середня 
група (3-4 роки), старша різновікова 
групи дітей (5-6 (7) років), що не 
відповідає інформації розділу 
«Загальні відомості про дошкільний 
навчальний заклад» Річного плану 
роботи на 2020/2021 навчальний рік, 
де визначено функціонування груп 
дітей: 1 група (4-6 рік життя); 2 -  (3- 
4 рік життя); 3 -  (2-3 рік життя).

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.1.5 Абзац сьомий частини 
третьої статті 26 ЗУ 
№ 2145-VIII

Не надані протоколи засідань ради 
Чугуївського ДНЗ (ясел-садка) №  2 
за 2019 ріки.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6 
Наслідки
02.6; 03.6
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7.1.6 Абзац шостий частини 
третьої статті 26 ЗУ 
№ 2145-УІІІ

Комісії надано проект «Положення 
про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти» (далі -  
Положення). Відсутня робоча група 
щодо розробки Положення та 
проведення самооцінювання 
освітніх і управлінських процесів у 
закладі дошкільної освіти.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.1.9 Підпункт 1 пункту 1 
розділу IV Положення про 
організацію роботи з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в 
установах і закладах 
освіти, затвердженого 
наказом Міністерства 
освіти і науки України від 
26 грудня 2017 року № 
1669, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 23 січня 2018 
року за № 100/31552 (далі 
- Положення про 
організацію роботи з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в 
установах і закладах 
освіти)

Відсутній додаток до наказу від 
22.05.2020 № 41 «Про перегляд 
інструкцій 'з  охорони праці» з 
переліком інструкцій з охорони 
праці, що підлягали перегляду.
Не зареєстровані інструкції з питань 
пожежної безпеки у журналі 
реєстрації інструкцій з охорони 
праці, безпеки життєдіяльності .

Не всі працівники ознайомлені з 
інструкціями з питань пожежної 
безпеки.

Порушені терміни проведення 
інструктажів з охорони праці з 
працівниками закладу освіти.

Не проводяться цільові 
інструктажі з працівниками перед 
виконанням окремих видів робіт.

Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з охорони праці не 
відповідає встановленій формі.

Не проведено навчання і 
перевірка знань з питань охорони 
праці працівників Чугу ївського ДНЗ 
(ясел-садка) № 2 протягом 2018- 
2020 років.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.1.10 Підпункт 5 пункту 1 
розділу IV Положення про 
організацію роботи з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в 
установах і закладах 
освіти

Відсутній наказ про створення 
комісії з обстеження технічного 
стану обладнання та устаткування 
навчальних приміщень на початок 
2020/2021 навчального року.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.3.2 Абзац сьомий частини 
другої статті 20 ЗУ 
№ 2628-111

У закладі освіти не сформовано 
систему' та не затверджено 
процедури внутрішнього 
забезпечення якості освіти, зокрема 
систему та механізми забезпечення 
академічної доброчесності

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.3.7 Абзац сімнадцятий 
частини другої статті 20 
ЗУ № 2628-ІІІ

Питання щодо профілактики та 
протидії булінгу на засіданнях 
педагогічної ради не розглядались.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.4 Абзац двадцятий частини 
другої статті 20 ЗУ 
№ ’2628-111

Рішення педагогічної ради не 
вводяться в дію наказами керівника 
закладу.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки 
02.6; 03.6
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7.5 Абзац п ’ятий частини 
третьої статті 20 ЗУ 
№ 2628-ІИ

Відсутні протоколи засідань 
загальних зборів колективу 
(конференції) за 2019 рік.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.6.10 Абзац дванадцятий 
частини другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII

Відсутня інформація про 
матеріально-технічне забезпечення

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.6.12 Абзац сімнадцятий 
частини другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII

Відсутня інформація про правила 
прийому до закладу дошкільної 
освіти

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.6.14 Абзац двадцятий частини 
другої статті ЗО ЗУ 
№ 2145-УІІІ

Відсутня інформація щодо переліку 
додаткових освітніх та інших послуг, 
їх вартість порядок надання та 
оплати.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки 
02.6; 03.6

7.7. Абзац третій пункту 7 
розділу 1 Правил 
організації діловодства та 
архівного зберігання 
документів у державних 
органах, органах місцевого 
самоврядування, на 
підприємствах, в 
установах і організаціях, 
затверджених наказом 
Міністерства юстиції 
України від 18 червня 
2015 року № 1000/5, 
зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції 
України 22 червня 
2015 року за 
№ 736/27181 (даті - 
Правила 
№ 1000/5)

Не розроблена Інструкція з 
діловодства.

Не зазначені номенклатурні 
номери на журналах реєстрації 
інструкцій з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, обліку видачі 
інструкцій з охорони праці, 
реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки, реєстрації 
інструктажів з охорони праці.

У журналі обліку особистого 
прийому громадян відсутні записи з 
2015 року.

Накази про зарахування, 
відрахування дітей не мають 
посилання на підстави.

Відсутні документи, що 
підтверджують виконання 
колективного договору за 2017-2019 
роки.

Працівники Чутуївського ДНЗ 
(ясел-садка) № 2 не'ознайомлені під 
підпис з Планом заходів, 
спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню).

Відсутні наказ про затвердження 
графіка відпусток працівників 
закладу освіти на 2019, 2020, 2021 
роки.

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки
02.6; 03.6

7.8 Пункт 4 глави 1 розділу IV 
Правил № 1000/5

Номенклатура справ, затверджена 
наказом від 04.01.2021 № 1 «Про 
введення в дію номенклатури справ 
Чугуївського навчального закладу 
(ясел-садка) № 2 на 2021 рік», не 
відповідає Номенклатурі справ, 
затвердженій 22.06.2020 (схвалена 
комісією ЕК закладу дошкільної 
освіти від 03.06.2021 , протокол 
№ 1; погоджена на засіданні ЕК 
архівного відділу апарату

На момент 
перевірки 

негативний 
наслідок не настав

Подія 6. 
Наслідки 
02.6; 03.6
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виконавчого комітету Чугуївської 
міської ради від 18.06.2020, 
протокол № 6).

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог 
законодавства (за наявності):

IV. ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю 

за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

№
з/п Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання Закон України 
«Про основні засади 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 

господарської 
діяльності»

так ні

дотримання вимог 
законодавства не є 
обов’язковим для 

посадових осіб

1 Про проведення планового заходу державного 
нагляду (контролю) суб’єкт господарювання 
письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 
днів до дня здійснення такого заходу

Частина четверта 
статті 5

2 Посвідчення (направлення) на проведення 
заходу державного нагляду (контролю) та 
службове посвідчення, що засвідчує посадову 
особу органу державного нагляду (контролю), 
пред’явлено

¥
Частина п ’ята статті 
7, абзац четвертий 
статті 10

3 Копію посвідчення (направлення) на 
проведення заходу' державного нагляду 
(контролю) надано

Частина п ’ята статті 
7, абзаци четвертий, 
сьомий статті 10

4 Перед початком проведення заходу державного 
нагляду (контролю) посадовими особами органу 
державного нагляду (контролю) внесено запис 
про проведення такого заходу до відповідного 
журналу суб’єкта господарювання (у разі його 
наявності)

/ Частина дванадцята 
статті 4

5 Під час проведення позапланового заходу 
державного нагляду (контролю) розглядалися 
лише ті питання, які стали підставою для його 
проведення і зазначені у направленні 
(посвідченні) на проведення такого заходу

2 Частина перша 
статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення 
щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) га цього Акта*

Порядковий номер Пояснення, зауваження або заперечення

------
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Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб 
органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*

(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу 
державного нагляду (контролю)

Професійна
компетентність

Доброчесність

Коваленко В.О. /У
Фролова С.В. ур уу
Скринник Т.В. УР УУ

* Ця частіша Акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або 
уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю): 
Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування, моніторингу та 
позапланового контролю закладів освіти 
управління Державної служби якості освіти у 
Харківській області, голова комісії
(посада)

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування, моніторингу та 
позапланового контролю закладів освіти 
управління Державної служби якості освіти у 
Харківській області

(посада)

В О, КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

С.В. ФРОЛОВА
(ініціали, прізвище)

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування, моніторингу та 
позапланового контролю закладів освіти 
управління Державної служби якості освіти у 
Харківській області

(посада) (підпис)
Т В  СКРИННИК
(ініціали, прізвище)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа 
Директор
Чугуївського дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) № 2 Чугуївської міської ради
Харківської області
(посада) (підпис)

М А. ГНАТИШИНА
(ініціали, прізвище)

Треті особи,дкТбрддй участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

СІ (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Примірник цього Акта на й  0  сторінках отримано КР0Г. 0  ІЗ. 0 12Р@ Й : 
Директор
Чугуївського дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) № 2 Чугуївської міської ради
Харківської області
(посада) (підпис)

М.А. ГНАТИШИНА
(ініціали, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання 
або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта____________


