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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Київ

Про усунення порушень, виявлених 
у ході позапланової перевірки 
Криворізької загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ступенів № 1 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області

За результатами позапланової перевірки Криворізької загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ступенів № 1 Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області (50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 20), 
проведеної комісією у складі:

БОБИР Валентина Григорівна -  начальник відділу початкової освіти 
управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти 
департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти (голова 
комісії);

КАМИШАН Інна Сергіївна -  головний спеціаліст відділу позапланового 
контролю управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській 
області;

ОСТАПЕНКО Тетяна Володимирівна -  заступник директора з навчально- 
виховної роботи спеціальної школи-інтернат № 15 міста Києва

в присутності директора Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату 
І-ІІ ступенів № 1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області у період 
з 25 по 27 лютого 2020 року на підставі наказу Державної служби якості освіти 
України від 24.02.2020 №01/12-44 «Про позапланову перевірку Криворізької 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 1 Криворізької міськрї ради 
Дніпропетровської області», 1 Іоложення про Державну службу якості освіти 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 
2018 р. № 168, погодження Міністерства освіти і науки України на проведення 
позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі 
обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом 
господарювання її законних прав від 23.01.2020 № 1/11-507

ЗОБОВ’ЯЗАТИ:

1. Криворізьку загальноосвітню школу-інтернат 1-І І ступенів № 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (директор КИСЛА Г. А.):



1.1. Усунути порушення вимог законодавства, виявлені у ході по 
перевірки Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-1І сту 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, що зазначенії 
2.10, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5, 3.9, 6.3, 6.4.2, 6.4.8 акта перевірки від 
№ 01-12/44-02-06/01
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1.2. Поінформувати Державну службу якості освіти Україні прб стан 

усунення порушень, виявлених під час позапланової перевірки

до 14.09

1.3. Порушення вимог законодавства, що зазначені у пункт 
перевірки від 27.02.2020 № 01-12/44-02-06/01 усунути

до 16.03.202С
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1.4. Поінформувати Державну службу якості освіти України 
усунення порушень вимог законодавства, зазначених у пункті 
перевірки від 27.02.2020 № 01-12/44-02-06/01

до 23.03.2020

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на дир 
департаменту інститу дійного аудиту Державної служби якості 
ВЕРГУНА Ю. В.
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