
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
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Про усунення порушень, виявлених 
у ході проведення планової перевірки 
Калуського районного центру дитячої 
та юнацької творчості Калуської районної ради 
Івано-Франківської області

Відповідно до частин сьомої, дев’ятої статті 7 Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», за 
результатами планової перевірки Калуського районного центру дитячої та 
юнацької творчості Калуської районної ради Івано-Франківської області 
(77343, Івано-Франківська область, Калуський район, село Полинь, вулиця1 600- 
річчя Голиня, будинок 18), проведеної комісією у складі:

ЗАХАРОВА Алла Миколаївна -  начальник відділу позашкільної Освіти 
управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти 
департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти ((олова 
комісії);

ТОМЧЕНКО Вікторія Борисівна -  головний спеціаліст відділу 
позашкільної освіти управління роботи із закладами професійно-технічної та 
позашкільної освіти департаменту інституційного аудит/ Державної служби 
якості освіти;

УНГУРЯН Мар’яна Октавіанівна -  начальник відділу моніторингу, 
позапланового контролю закладів освіти та роботи з експертами управління 
Державної служби якості освіти у Чернівецькій області;

ТЕПЧУК Ігор Ігорович -  начальник відділу моніторингу та позапланового 
контролю закладів освіти управління Державної служби якості освіти в Івано- 
Франківській області;

МИХАНЧУК Світлана Миколаївна -  директор Комунального закладу 
Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва» у період з 24 
по 28 лютого 2020 року згідно з наказом Державної служби якості ревіти 
України від 18.02.2020 № 01-12/35 «Про планову перевірку Калуського 
районного центру дитячої та юнацької творчості Калуської районно] ради 
Івано-Франківської області, на підставі Акту, складеного за результатами 
проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)



Ущодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 
позашкільної освіти від 28 лютого 2020 року № 01-12/35-02 -06/1 
за участю виконуючої обов’язки директора Калуського районного 
дитячої та юнацької творчості Калуської районної ради Івано-Франківс 
області Кузь О. Ю.

Це

ЗОБОВ’ЯЗАТИ:

1. Калуський районний центр дитячої та юнацької творчості КалУськ 
районної ради Івано-Франківської області (77343, Івано-Франківс

чя Голиня, буц 
бов’язки директо]

КУЗЬ О. Ю.):
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1.1. Усунути недоліки та порушення вимог законодавства, виявлені у ході 
планової перевірки, що зазначені в акті від 28 лютого 2020 року 
№01-12/35-02-06/1

.2020

1.2 .

до 02.04

Поінформувати Державну службу якості освіти України гірф 
усунення недоліків і порушень, виявлених під час планової перев

діо 06.04.2020

ти2. Контроль за виконанням розпорядження поклас
департаменту інституційного аудиту Державної служби якості 
ВЕРГУНА Ю. В.

на директор 
осві.
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Тимчасово виконуюча обов’язки 

Г олови Алла БОНДАІ
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