
Д Е Р Ж А В Н А  С Л У Ж Б А  Я К О С Т І О С В ІТ И  У К Р А ЇН И

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від« З Н  20Д(7р. Київ

Про усунення порушень, виявлених 
у ході проведення планової перевірки 
державного навчального закладу 
«Черкаське вище професійне училище 
будівельних технологій»

Відповідно до частин сьомої, дев’ятої статті 7 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», за результатами планової перевірки державного навчального 
закладу «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» 
(вул. В ’ячеслава Чорновола, буд. 168, м. Черкаси), проведеної комісією у 
складі:

ПОСТЕРНАК Сергій Васильович -  заступник начальника управління -  
начальник відділу роботи із закладами професійно-технічної освіти управління 
роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту 
інституційного аудиту Державної служби якості освіти України (голова 
комісії);

ВАРАКІН Микола Вікторович -  головний спеціаліст відділу роботи
із закладами професійно-технічної освіти уир 
професійно-технічної та позашкільної освіти 
аудиту Державної служби якості освіти України;

ГАНУЩАК Віталія Василівна -  головний 
із закладами професійно-технічної освіти упр 
професійно-технічної та позашкільної освіти 
аудиту Державної служби якості освіти України;

КОІУПЗАНІЄЦЬ Оксана Анатоліївна -  нач 
служби якості освіти України у Черкаській області 
у період з 20 по 24 січня 2020 року згідно з наказом Державної служби якості 
освіти України від 15.01.2020 № 01-12/9 «Про планову перевірку державного 
навчального закладу «Черкаське вище професійне училище будівельних 
технологій» на підставі Акта, складеного за результатами проведення 
планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом

авління роботи із закладами 
департаменту інституційного

спеціаліст відділу роботи 
авління роботи із закладами 
департаменту інституційного

альник управління Державної



господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти від 24.01.2020 № 01-12/9-02-06/1.
ЗОБОВЯЗАТИ:

1. Державний навчальний заклад «Черкасі к 
будівельних технологій» (вул. В ’ячеслава Чорн 
(директор САЮН О. В.):

е вище професійне училище 
овола, буд. 168, м. Черкаси)

1.1. У встановлені терміни усунути (прилив: 
перевірки порушення вимог законодавства:

ити) виявлені у ході планової

№
з/п

Стислий зміст виявлених 
порушень (недоліків)

Посилання на 
пункти, статті нормативно- 

правового акта

Термін 
усунення 

порушення 
або недоліку 

(число, 
місяць, рік)

Відмітка
про

виконання 
(робиться 
суб’ остом 
господа- 
рювання)

1. Правша внутрішнього 
розпорядку для 
працівників Державного 
навчального закладу 
«Черкаське вище 
професійне училище 
будівельних технологій» 
затверджені у спосіб, що 
суперечить визначеному 
Типовими правилами 
внутрішнього розпорядку

Пункт 3 розділу І Типових 
правил внутрішнього 
розпорядку для працівників 
державних навчально- 
виховних закладів України, 
затверджених наказом 
Міністерства освіти України 
від 20 грудня 1993 року 
№ 455, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції 
України 02 червня 1994 року 
за №121/330

До 14.02.2020

2. У закладі освіти відсутні 
розроблені та затверджені 
освітні програми

Частина третя статті 33 
Закону України «Про 
освіту»
(далі -  ЗУ № 2145-УІІ

До 01.09.2020

)
3. Правила прийому 

до закладу освіти 
розроблені на навчальний, 
а не календарний рік

Пункт 2.3 розділу II Типових 
правил прийому 
до професійно-технічних 
навчальних закладів 
України, затверджених 
наказом Міністерства освіти 
і науки України 
від 14 травня 2013 року 
№ 499, зареєстрованих 
в Міністерстві юстиції 
України 29 травня 2013 року 
за №823/23355

До 14.02.2020



з

(далі -  Типові правила 
прийому до професійно- 
технічних навчальних 
закладів України)

4. У закладі освіти відсутній 
порядок роботи 
приймальної комісії

Пункт 2.2 розділу II Типових 
правил прийому 
до професійно-технічних 
навчальних закладів України

л[о 14.02.2020

5. Правилами прийому 
до закладу освіти 
визначено подання 
вступниками документів, 
які не передбачені 
Типовими правилами 
прийому до професійно- 
технічних навчальних 
закладів України

Пункти 3.1,3.2 розділу III 
Типових правил прийому 
до професійно-технічних 
навчальних закладів України

Постійно

6. Конкурсний відбір 
вступників проходить у 
спосіб, який не 
передбачений правилами 
прийому до закладу освіти

Пункт 4.1 розділу IV 
Типових правил прийому 
до професійно-технічних 
навчальних закладів України

Постійно

7. У закладі освіти відсутні 
акти про знищення 
матеріалів, які 
засвідчують результати 
вступних випробувань

Пункт 6.4 розділу VI 
Типових правил прийому 
до професійно-технічних 
навчальних закладів України

Постійно

8. Правила прийому 
до заюіаду освіти 
визначають термін 
зберігання матеріалів, які 
засвідчують результати 
вступних випробувань, 
упродовж трьох місяців, а 
не одного року

Пункт 6.4 розділу VI 
Типових правил прийому 
до професійно-технічних 
навчальних закладів України

Постійно

9. Особові справи здобувачів 
освіти (учнів, слухачів) та 
осіб, які вступали, але не 
були прийняті до закладу 
освіти зберігаються 
з порушеннями вимог 
щодо термінів, а також 
щодо їх наповнення 
документами

Статті 494, 496 Переліку 
типових документів, що 
створюються під час 
діяльності державних 
органів та органів місцевого 
самоврядування, інших 
установ, підприємств та 
організацій, із зазначенням 
строків зберігання 
документів, затвердженого 
наказом Міністерства 
юстиції України

Постійно
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від 12 квітня 2012 року 
№ 578/5, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції 
України 17 квітня 2012 року 
за №571/20884

10. У закладі освіти відсутні 
сформовані разом з 
органами управління 
професійною 
(професійно-технічною) 
освітою плани прийому 
здобувачів освіти з 
урахуванням державного 
та/або регіонального 
замовлення, потреб ринку 
праці та потреб громадян 
у професійній 
(професійно-технічній) 
освітіі і замовлень 
підприємств, установ, 
організацій

Абзац шостий статті 22 
Закону України «Про 
професійну (професійно- 
технічну) освіту»
(далі -| ЗУ № 103/98-ВР)

Постійно

11. Чисельність здобувачів 
освіти у одній навчальній 
групі не відповідає 
встановленим нормативам

Пункт 3.8 глави 3 
Положення про організацію 
навчально-виробничого 
процесу у професійно- 
технічних навчальних 
закладах, затвердженого 
наказом Міністерства освіти 
і науки України 
від ЗО травня 2006 року 
№419, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції 
України 15 червня 2006 року 
за №711/12585 
(далі -  Положення про 
організацію навчально- 
виробничого процесу у 
професійно-технічних 
навчальних закладах)

Постійно

12. Педагогічну діяльність 
у закладі освіти здійснює 
особа, яка не працює на 
посаді педагогічного 
працівника та не пройшла 
спеціальної педагогічної 
підготовки

Частина перша статті 58 
ЗУ № 2145-УШ

До 01.09.2020

13. Педагогічну діяльність Частина друга статті 45 До 01.09.2020
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у закладі освіти здійснює 
особа, яка не має 
відповідної професійно- 
педагогічної підготовки

ЗУ № 103/98-ВР

14. Соціально-педагогічний 
патронаж у закладі освіти 
здійснює особа, яка не має 
вищої освіти за 
відповідною 
спеціальністю

Абзац третій пункту 2 
розділу І Положення про 
психологічну службу у 
системі освіти України, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти 
і науки Украіїни 
від 22 травня 2018 року 
№ 509, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 31 липня 2018 року 
за № 885/32337 
(далі -  Положення про 
психологічну службу)

д,0 01.09.2020

15. Соцпшьно-педагогічний 
супровід здобувачів 
освіти, колективу та 
мікрогруп, осіб, які 
потребують піклування чи 
перебувають у складних 
життєвих обставинах; 
просв ітницьку та 
профі лактичну роботу 
серед учасників 
освітнього процесу 
з питань запобігання та 
проти дії домашньому 
насильству, у тому числі 
стосовно дітей та за 
участю дітей, злочинності, 
алкоголізму, наркоманії; 
вивчення та аналіз 
соціальних умов розвитку 
здобувачів освіти, 
мікро колективу групи, 
колекгиву в цілому, 
молодіжних і громадських 
організацій у закладі 
освіти здійснює особа, яка 
не має вищої освіти за 
відповідною спеціальністю

Пункт 12, абзаци другий- 
четвертий пункту 16 розділу 
II Положення про 
психологічну службу

д[о 01.09.2020

16. У закладі освіти відсутні: 
затверджені атестаційною

Абзац перший, абзац третій 
пункту 3.2 розділу III

До 14.02.2020
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комісією, списки 
педагогічних працівників, 
які атестуються у 2019- 
2020 навчальному році; 
графік роботи 
атестаційної комісії; 
графік проведення 
атестації

Типового положення
про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого
наказом Міністерства освіти
і науки України
від 06 жовтня 2010 року
№ 930, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 14 грудня 2010 року
за№ 1255/18550
(далі -  Типове положення
про атестацію педагогічних
працівників)

17. Протоколи засідань 
атестаційної комісії 
підписані лише головою 
та секретарем, а не всіма 
присутніми на засіданні 
членами атестаційної 
комісії.
В окремих протоколах 
відсутні відмітки про 
кількість присутніх і 
відсутніх на засіданні 
членів атестаційної комісії

Абзац перший пункту 3.11 
розділу III Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників

Постійно

18. У закпаді освіти відсутній, 
сформований на основі 
пропозицій педагогічних 
працівників затверджений 
педагогічною радою, 
щорічний план 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників

Частина третя статті 59 
ЗУ № 2145-УІІІ

д[о 14.02.2020

19. Педагогічні працівники 
закладу освіти позбавлені 
права обирати вид, форму 
та суб’єкта підвищення 
кваліфікації

Абзац четвертий1 
другої статті 59 
ЗУ № 2145-УІІІ

частини Постійно

20. У закладі освіти відсутні 
кабінети: «Зварювальних 
робіт» (професія 
«Електрозварник ручного 
зварювання»), 
«Механізації 
сільськогосподарського 
виробництва», 
«Зберігання і переробки

Підпункт 6 пункту 13 
Державного стандарту 
професійно-технічної освіти

л[о 01.09.2020
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сільськогосподарської 
продукції» (професія 
«Плодоовочівник»), 
«Основи землеробства і 
квітникарства» (професія 
«Квітникар»); відсутня 
лабораторія 
плодоовочівництва і 
квітникарства. Кабінет 
«Охорони праці» 
суміщено з кабінетами 
«Безпеки
життєдіяльності» та 
«Технологій кам’яних 
робіт». Навчальні 
кабінети/лабораторії не 
забезпечені в повній мірі 
основними обов’язковими 
засобами навчання 
відповідно до вимог 
типових навчальних 
планів з професій 
«Плодоовочівник», 
«Електрозварник ручного 
зварювання»

21. Навчальні місця 
здобувачів освіти не 
забезпечені
обов’язковими засобами 
навчання (професія 
«Плодоовочівник»). 
Потребують осучаснення 
(провіщення ремонтних 
робіт, забезпечення 
сучасними обов’язковими 
засобами навчання) 
кабінети
«Матеріалознавства», 
«Охорони праці»; 
майстерні кам’яних та 
зварювальних робіт

Пункт 26 Державного 
стандарту професійно- 
технічної освіти

До 01.09.2020

22. У закладі освіти не 
забезпечено безпечні і 
нешкідливі умови 
навчання, праці і 
виховання учасників 
освітнього процесу: 
потребує проведення

Абзац десятий частини 
четвертої статті 24 
ЗУ № 103/98-ВР

До 28.02.2020
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ремонтних робіт покриття 
підлоги у коридорі 
першого поверху 
навчального корпусу; на 
території закладу 
розташований полігон 
монтажників 
залізобетонних 
конструкцій, який містить 
бетонні об’єкти, що 
становлять небезпеку для 
здобувачів освіти

23. В закладі освіти не 
забезпечено виявлення та 
усунення факторів, що 
перешкоджають реалізації 
прав і задоволенню потреб 
осіб зі особливими 
освітніми потребами у 
сфері освіти

Частина п’ята статті 5 
ЗУ № 103/98-ВР

До 14.02.2020

24. У закладі освіти відсутні 
індивідуальні програми 
розвитку здобувачів 
освіти з особливими 
освітніми потребами

Частина третя статті 19 
ЗУ № 2145-УІІІ

До 28.02.2020

25. Розкл ад занять 
не відповідає робочим 
навчальним планам

Підпункт 2.2.7 пункту 2.2 
глави Положення про 
організацію навчально- 
виробничого процесу 
у професійно-технічних 
навчальних закладах

До 14.02.2020

26. Окремі договори про 
навчально-виробничу 
практику укладені з 
порушенням встановлених 
вимог

Пункт 3.10 глави 3 
Положення про організацію 
навчально-виробничого 
процесу у професійно- 
технічних навчальних 
закладах;
пункти 17, 18 Порядку 
надання робочих місць для 
проходження учнями, 
слухачами закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти 
виробничого навчання та 
виробничої практики, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України

До 30.03.2020
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від 07 червня 1999 року 
(далі -  Порядок надання 
робочих місць)

27. Перелік підприємств, що 
надають учням, слухачам 
робочі місця або 
навчально-виробничі 
ділянки для проходження 
виробничого навчання чи 
виробничої практики 
сформовані закладом 
освіти з порушенням 
встановлених вимог

Абзаци другий, третій 
пункту 2 Порядку надання 
робочих місць

До 30.03.2020

28. Закладом освіти не 
розробляються та не 
подаються підприємствам 
не пізніше ніж за два 
тижн і до початку 
виробничого навчання та 
виробничої практики 
списки учнів, слухачів із 
зазначенням прізвищ 
майстрів виробничого 
навчання навчальних груп 
-  керівників професійно- 
практичної підготовки від 
закладу освіти

Абзац другий пункту 15 
Порядку надання місць

О и> О о и> 2020

29. Договори про надання 
робочих місць для 
проходження здобувачами 
освіти виробничого 
навчання(виробничої 
практики) №№ 274-279 
від 22.10.2019 укладені з 
порушенням визначених 
термінів для їх укладення

Пункт 8 Порядку надання 
робочих місць

До 30.03.2020

ЗО. Триразовим харчуванням 
(сніданок, обід, вечеря) 
забезпечуються учні із 
числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, особи з їх 
числа. Діти-інваліди/ 
інваліди І-ІІІ груп та діти 
із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до 
Закону України «Про 
державну соціальну

Абзац восьмий 
пункту 6 Порядку надання 
послуг з харчування дітей 
у дошкільних, учнів у 
загальноосвітніх та 
професійно-технічних 
навчальних закладах, 
операції з надання яких 
звільняються від обкладення 
податком на додану 
вартість, затвердженого 
постановою Кабінету

До 28.02.2020
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допомогу
малозабезпеченим
сім’ям», забезпечуються 
одноразовим (обід) 
харчуванням

Міністрів України 
від 02 лютого 2011 
№116

року

31. Окремим особам, які 
достроково випустилися 
та за результатами 
проміжної кваліфікаційної 
атестації їм присвоєна 
відповідна робітнича 
кваліфікація, не видано 
свідоцтво про присвоєння 
(підвищення) робітничої 
кваліфікації державного 
зразка

Пункт 9.6 Положення про 
організацію навчально- 
виробничого процесу у 
професійно-технічних 
навчальних закладах

Постійно

32. Окремим особам, які не 
завершили повного курсу 
навчання і не пройшли 
кваліфікаційної атестації, 
видано довідки, які не 
відповідають 
встановленому зразку

Абзац перший пункту 9.7 
Положення про організацію 
навчально-виробничого 
процесу у професійно- 
технічних навчальних 
закладах

Постійно

33. Диреістор закладу освіти 
Саюн Олександр 
Васил ьович призначений 
на посаду наказом 
департаменту освіти та 
гуманітарної політики 
Черкаської міської ради 
(далі -- департамент) від 
25.01.2019 № 19-кза 
результатами конкурсу, на 
підставі протоколу № 2 
засідання комісії 
(створена наказом 
департаменту від 
16.12.2018 №972) на 
заміщення вакантної 
посади директора 
державного навчального 
закладу «Черкаське вище 
професійне училище 
будівельних технологій» 
від 24 січня 2019 року. 
Вказане рішення 
суперечить вимогам 
законодавства, оскільки

Частина друга статті 26 
ЗУ № 2145-VIII; частини 
перша -  третя статті 24 
ЗУ № 103/98-ВР

Постійно
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відповідно до абзацу 
дванадцятого статті 9 та 
частини другої статті 24 
ЗУ № 103/98-ВР 
організація і проведення 
конкурсів на заміщення 
вакантних посад 
керівників закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти 
належить до повноважень 
обласних державних 
адміністрацій. 
Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 
25.10.2017 №831-р 
(у редакції, чинній на 
момент призначення 
керівника закладу освіти) 
повноваження організації і 
проведення конкурсного 
відбору міським радам 
міст обласного значення -

34.

обласних центрів не
передавалися__________
Під час нещасного 
випадку, що стався зі 
здобу вачем освіти під час 
освітнього процесу, не 
було вжито заходів щодо
проведення
розслі дування, складення 
відповідного акта та 
розроблення і виконання 
заходів щодо усунення 
причин нещасного 
випадку

Підпункт 22 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;
Пункт 2 розділу II 
Положення про порядок 
розслідування нещасних 
випадків, що сталися із 
здобувачами освіти під час 
освітнього процесу, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки

Постійно
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України
від 16 травня 2019 року 
№ 659, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 13 червня 2019 року 
за №612/33583 
(далі -  Положення про 
порядок розслідування 
нещасних випадків, що 
сталися із здобувачами 
освіти під час освітнього 
процесу)

35. У закладі освіти не 
забезпечено 
функціонування 
внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти

Абзац шостий частини 
третьої статті 26, абзац 
третій частини третьої 
статті 41 ЗУ № 2145-VIII

Д[о 01.09.2020

36. Під час нещасного 
випадку, що стався 
зі здобувачем освіти під 
час освітнього процесу, не 
було забезпечено 
правильного і своєчасного 
розслідування нещасного 
випадку, складення 
відповідного акта та 
розроблення і виконання 
заходів щодо усунення 
причин нещасного 
випадку

Пункт 10 розділу II 
Положення про порядок 
розслідування нещасних 
випадків, що сталися із 
здобувачами освіти під час 
освітнього процесу

Постійно

37. Діловодство у закладі 
освіти здійснюється 3 
порушенням вимог 
Інструкції з діловодства у 
державному навчальному 
закладі «Черкаське вище 
професійне училище 
будівельних технологій»

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 
№ 1000/5, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції 
України 22 червня 2015 
року за№ 736/27181 
(далі -  Правила організації 
діловодства)

До 30.03.2020
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38. Особові справи 
працівників закладу 
освой формуються і 
ведуться з порушеннями 
встановлених вимог

Пункт 12 глави 2 розділу IV 
Правил організації 
діловодства

До 30.03.2020

У заісладі освіти не 
дотримано вимоги статті 
ЗО Закону України «Про 
освіту» щодо 
забезпечення відкритого 
доступу на вебсайті до:

39. статуту закладу освіти Абзац другий частини 
другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII

До 01.09.2020

40. структури та органів 
управління закладу освіти

Абзац п’ятий частини другої 
статті ЗО ЗУ № 2145-VIII

До 01.09.2020

41. освітньої програми 
(освітніх програм), 
що реалізується 
(реалізуються) у суб’єктів, 
та перелік освітніх 
компонентів, що 
передбачені відповідною 
освітньою програмою

Абзац сьомий частини 
другої статті ЗО 
ЗУ№ 2145-VIII

До 01.09.2020

42. ліцензованого обсягу та 
фактичної кількості осіб, 
які навчаються

Абзац дев’ятий частини 
другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII

До 14.02.2020

43. мови (мов) освітнього 
процесу

Абзац десятий частини 
другої статті ЗО ЗУ № 2145- 
VIII

До 14.02.2020

44. наявності вакантних 
посад, порядку і умов 
проведення конкурсу на їх 
заміщення (у разі його 
проведення)

Абзац одинадцятий частини 
другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-УІІІ

До 14.02.2020

45. матеріально-технічного
забезпечення

Абзац дванадцятий частини 
другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-УІІІ

До 14.02.2020

46. наявності гуртожитків та 
вільних місць у них, 
розміру плати за 
проживання

Абзац чотирнадцятий 
частини другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII

До 14.02.2020

47. річного звіту про 
діяльність закладу освіти

Абзац шістнадцятий 
частини другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-УІІІ

До 14.02.2020

48. умов доступності для 
навчання осіб з

Абзац вісімнадцятий 
частини другої статті ЗО

До 14.02.2020
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особливими освітніми 
потребами

ЗУ № 2145-УІІІ

49. переліку додаткових 
освітніх та інших послуг, 
їх вартості, порядку 
надання та оплати

Абзац двадцятий частини 
другої статті ЗО 
ЗУ № 2145-VIII

До 14.02.2020

50. правил поведінки 
здобувачів освіти (учнів, 
слухачів)

Абзац двадцять перший 
частини другої етапі 30 
ЗУ № 2145-УІІІ

До 14.02.2020

51. кошторису і фінансового 
звіту про надходження та 
використання всіх 
отриманих коштів, 
інформації щодо переліку 
товарів, робіт і послуг, 
отриманих як благодійна 
допомога, із зазначенням 
їх вартості, а також про 
кошти, отримані з інших 
джерел, не заборонених 
законодавством

Частина третя етапі ЗО 
ЗУ № 2145-УІІІ

До 14.02.2020

1.2. Здійснювати контроль за неухильним дотриманням вимог 
законодавства з питань визначених у пунктах 5 -1 1 , 17, 19, 31 -  34, 36.

1.3. Поінформувати Державну службу якості освіти України про фактичні 
заходи щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час планової 
перевірки до ЗО березня 2020 року, стосовно порушень № 2, 12 -  15, 20, 21, 35, 
39,40,41 -  додатково до 01.09.2020.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
директора департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти 
України ЛИСЯНУ С. І.

Г олова Руслан ГУРАК


