












































































6.5.10 

6.5.11 

6.5.12 

6.5.13 

6.5.14 

6.5.15 

6.5.16 

. 

перешк додаткових 
. . . 

ОСВІТНІХ та ІНШИХ 

послуг, їх вартість, 
порядок надання та 
оплати 
правила поведшки 
здобувачів освіти в 
зо 

план заходш, 
спрямованих на 
запобігання та 
протидію бу лінгу 
(цькуванню) в ЗО 
порядок подання та 
розгляду (з 
дотриманням 
конфіденційності) 
заяв про випадки 
булінгу 
(цькування) в ЗО 
порядок реагування 
на доведею 
випадки бу лін гу 
(цькування) в ЗО та 
відповідальність 
осіб, причетних до 
булінгу 
(цькування) 
матер1ально-
техючне 
забезпечення ЗО 

кошторис 1 
фінансовий звіт про 
надходження та 
використання вс1х 
отриманих коштш, 
інформація про 

. . 

перешк товарш, 
робіт і послуг, 
отриманих як 
благодійна 
допомога, ІЗ 

зазначенням їх 
вартосп, а також 
про кошти, 
отримаю з шших 
джерел, не 
заборонених 
законодавством, 
якшо ЗО отримує 

39 

в + Абзац двадцятий 
с частини другої 
н статті ЗО 

ЗУ № 2145-VIII 

в + Абзац двадцять 
с перший частини 

другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII 

в + Абзац двадцять 
с другий частини 
н другої статті З О 

ЗУ № 2145-VIII 

в + Абзац двадцять 
с третій частини 
н другої статті З О 

ЗУ № 2145-VIII 

в + Абзац двадцять 
с четвертий 
н частини другої 

статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII 

в + Абзац 
с дванадцятий 
н частини другої 

статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII 

в + Частина третя 
с статті ЗО 
н ЗУ № 2145-VIII 











№ 
з/п 

3.10.2 

. 

44 

ІІІ. ОПИС 

виявлених порушень вимог законодавства 

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено: 

□ відсутність порушень вимог законодавства;

+ наявність порушень вимог законодавства.

Вимоги Опис фактичних 
законодавства, обставин та 

які було відповідних доказів 
порушено, 1з (письмових, речових, 
зазначенням електронних або 
В!ДПОВ!ДНИХ інших), що 

статей (частин, шдтверджують 
пунктів, абзаців наявюсть порушення 

тощо) вимог законодавства 

Абзац перший У закладі освіти 
пункту б наповнюваюсть 

Порядку окремих груп 

створення груп подовженого дня 

подовженого перевищує 30 осіб: на 

дня; момент перев1рки у 
пункт 7 груш подовженого дня 
додатка 1 до №5 (вихователь 
наказу  -35 учнів 
Міністерства 1-2 класів), №б
ОСВІТИ 1 науки (вихователь  

України -31 учень 1-2 

від 20 лютого класів), №7 

2002 року № 128 (вихователь  

- 32 учні 1-3 класів)

Опис негативних 
насшдюв, що настали 
в результат� 
порушення вимог 
законодавства(за 
наявності) 

Неотримання якісних 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ у 

зв' язку з неналежною 

оргаюзащєю 

освітньої діяльності 

. 

Ризик настання 
негативних наслщюв 
вщ провадження 
господарської 

. . 

ДІЯЛЬНОСТІ 

(зазначається згідно з 
формою визначення 
ризиюв настання 

негативних наслідків 
вщ провадження 
господарської 
діяльності) 

Подія 2.4 
Незабезпечення 
закладом загальної 

середньої освіти 
належної організації 

освітньої діяльності 
(далі - Подія 2.4) 

Негативний наслідок 
2.4 
Моральна шкода, 
заподіяна здобувачеві 

загальної середньої 
. . 

ОСВІТИ внасшдок 

неотримання яюсних 
освітніх послуг у 
зв'язку з неналежною 

організацією освітньої 
діяльності (далі -

негативний наслідок 

2.4) 

Подія 3.4 
Незабезпечення 
закладом загальної 
середньої освіти 
належної організації 
освітньої діяльності 
(далі - Подія 3.4) 

Негативний наслідок 
3.4 
Збитки, завдані 

. 

. 












