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Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 25.

Кількість здобувані в освіти на день перевірки 213.

І. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного
аудиту

Документ, на виконання якого проводиться перевірка: Тип інституційного аудиту:
Наказ від 12.09.2021 № 48 х у плановому порядку

□  у позаплановому порядку

Інформація про недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту або іншим 
чином створення перешкод у її роботі

(заповнюється у разі наявності перешкод)

mailto:mamajivcill@ukr.net
https://cutt.ly/JEfS6uA


II. Строк проведення інституційного аудиту

Початок * Завершення
14 09 2021 10 00 21 09 2021 17 00

Ч И С Л О М ІС Я Ц Ь ____Р'К____ Г О Д И Н И Хвилини Ч И С Л О М ІС Я Ц Ь рік Г О Д И Н И Х В И Л И Н И

III. Інформація про останній проведений захід державного нагляду 
(контролю) у сфері загальної середньої освіти

У плановому порядку У позаплановому порядку
Тип заходу державного нагляду (контролю) Тип заходу державного нагляду (контролю)

х не проводився х не проводився
□  проводився3 по

Акт перевірки № □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
Розпорядження щодо усунення порушень:
□  не видавалося; П. видавалося; 

його вимоги:
□  виконано; С  не виконано

□  проводився3 по

Акт перевірки № □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
Розпорядження щодо усунення порушень:
□  не видавалося; □  видавалося; 

його вимоги:
□  виконано; Л  не виконано

IV. Особи, присутні під час перевірки

Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки

Заступник начальника відділу інституційного Черкез Інна Богданівна
аудиту управління Державної служби якості (прізвище, їм я, по батькові)

освіти у Чернівецькій області (голова)

Головний спеціаліст відділу інституційного Фештрига Христина Мірчівна
аудиту управління Державної служби якості (прізвище, ім'я, по батькові)

освіти у Чернівецькій області

Головний спеціаліст відділу інституційного Галай Жанна Олександрівна
аудиту управління Державної служби якості (прізвище, ім'я, по батькові)

освіти у Чернівецькій області

Керівник закладу освіти
директор Катрюк Наталка Сидорівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки не залучалися

V. Процес проведення перевірки під час інституційного аудиту (окремих
процедур) фіксувався

□  закладом освіти С  засобами аудіотехніки
\п/})2



С  засобами відеотехніки
□  посадовою особою органу, який проводить С  засобами аудіотехніки

інституційні аудит С  засобами відеотехніки

VI. Перелік
питань щодо додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері 

загальної середньої освіти та опис виявлених порушень (у разі наявності)

№
з/п

Питання щодо додержання закладом 
освіти вимог законодавства у сфері 

загальної середньої освіти

Відповіді
на

питання

Н
е

ви
ма

га
єт

ьс
я Опис виявленого порушення 

(фактичних обставин і 
відповідних матеріалів, що їх 

підтверджують) із зазначенням 
статей (частин, пунктів, абзаців 

тощо) актів законодавства

Так Ні

1 Підстави для провадження діяльності з 
надання освітніх послуг у сфері 
загальної середньої освіти (наявність 
ліцензії, статуту, положення про 
структурний(і) підрозділ(и))

*Т У статуті Мамаївського НВК №1:
Відсутня інформація про права та 
обов’язки органів управління, що 
є порушенням статті 33 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту».
У статуті не розмежовано 
компетенції засновника 
(засновників) та інших органів 
управління закладу освіти, що є 
порушенням частини першої 
статті 24 Закону України «Про 
освіту».
Визначений статутом тип закладу 
освіти «навчально-виховний 
комплекс» не відповідає вимогам 
статті 35 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту».

Використовується застаріла 
термінологія, зокрема 
«навчально-виховний процес», 
що є порушенням Законів 
України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту».
Положення статуту «НВК має 
право проходити в 
установленому порядку державну 
атестацію» не відповідає вимогам 
статті 69 Закону України «Про 
освіту», статті 46 Закону України 
«Про повну загальну середню 
освіту».
Положення статуту «За 
погодженням з відділом освіти, 
культури, молоді та спорту та 
рішенням Мамаївської сільської

З



ради, з урахуванням місцевих 
умов, специфіки та профілю 
ЗЗСО запроваджується графік 
канікул» не відповідає вимогам 
частини четвертої статті 10 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту».
Положення статуту «При НВК за 
рішенням конференції може 
створюватися і діяти піклувальна 
рада» є порушенням частини 
першої статті 41 Закону України 
«Про повну загальну середню 
освіту».
Положення статуту 
«Координаційна рада НВК 
спільно з адміністрацією 
розглядає та затверджує Освітню 
програму НВК та здійснює 
контроль за її виконанням; 
погоджує Освітню програму на 
кожний навчальний рік» є 
порушенням абзацу четвертого 
частини першої статті 40 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту».
Положення статуту «НВК має 
право визначати форми, 
методи і засоби 
організації навчально-виховного 
процесу за погодженням із 
власником (засновником)» 
порушує положення абзацу 
четвертого частини першої та 
абзацу шостого частини третьої 
статті 11 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту».
Визначені статутом 
повноваження педагогічної ради 
не відповідають частині третій 
статті 40 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту».
Положення статуту «При 
переведенні учнів з початкової 
до основної школи передусім 
беруться до уваги досягнення у 
навчанні не нижче середнього 
рівня з української мови, 
читання, математики» не 
відповідає пункту четвертому 
«Порядку переведення учнів 
закладу загальної середньої 
освіти на наступний рік________



навчання», затвердженого 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 14.07.2015 
№762.

Положення статуту «Вищим 
органом управління НВК є 
засновник. Виконавчим органом є 
директор» суперечать частині 
першій статті 36 Закону України 
«Про повну загальну середню 
освіту».

Положення статуту «Учням, які 
закінчили певний ступінь 
навчально-виховного комплексу, 
видається відповідний документ 
про освіту: по закінченні 
початкової школи - табель 
успішності; по закінченні 
основної школи - свідоцтво про 
здобуття базової середньої 
освіти; по закінченні навчально- 
виховного комплексу -  свідоцтво 
про здобуття повної загальної 
середньої освіти» не відповідає 
частині першій статті 18 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту».

Положення статуту щодо вимог 
до керівника закладу загальної 
середньої освіти не відповідає 
частинам першій та другій статті 
38 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту».

У статуті наявні положення про 
фонд загального обов’язкового 
навчання, що не передбачено 
чинним законодавством у сфері 
повної загальної середньої освіти.

У статуті містяться посилання на 
нечинні нормативні документи, 
зокрема: 1) Закон України «Про 
загальну середню освіту»; 2) 
«Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад», затверджене 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 року 
№ 778»; 3) «Інструкцію про 
переведення та випуск учнів 
(вихованців) навчальних закладів

5
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системи загальної середньої 
освіти», затверджену наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 05.02.2001р. № 44; 4) 
«Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної 
середньої освіти», затверджене 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 14.12.2000р. 
№588.
Усупереч статті 45 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту» заклад без 
відповідних ліцензій провадить 
освітню діяльність на рівнях 
початкової, базової середньої, 
профільної середньої освіти.

2 Зарахування дітей до закладів освіти, 
відрахування учнів із закладів освіти і 
переведення учнів з одного закладу 
освіти до іншого (для приватних і 
корпоративних закладів освіти - 
відповідно до порядку, визначеного 
засновником)

0

4 - Усупереч пункту другому 
Розділу III «Порядку 
зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних 
та комунальних закладів освіти 
для здобуття повної загальної 
середньої освіти», затвердженому 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 16,04.2018 р.
№ 367, наказом керівника від 
30.08.2021 №8-у без письмового 
підтвердження або його 
сканованої копії з іншого закладу 
освіти про можливість 
зарахування до нього відраховано 
учня 11 класу Регуш А.

3 Формування класів, класів-комплектів 
(у разі наявності)

4 -

4 Норми наповнюваності класів і класів- 
комплектів (у разі наявності) 
державного, комунального закладу 
освіти

4 -

5 Поділ класів на групи під час вивчення 
окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів) у державному, 
комунальному закладі освіти

+

6 Порядок обліку учнів +
7 Вимоги щодо структури і тривалості 

навчального року, навчального тижня, 
навчального дня, занять, відпочинку 
між ними

4 -

8 Обов'язкові складники освітньої(іх) 
програми (програм) закладу освіти, 
порядок її (їх) розроблення/схвалення/ 
затвердження, а також кошти, за 
рахунок яких здійснюється її (їх)

4 - «Освітня програма Мамаївського 
НВК №1 Мамаївської сільської 
ради» містить посилання на 
документи, що втратили 
чинність, зокрема: 1) наказ МОН

6



реалізація України від 19.08.2016 №1009 
«Орієнтовні вимоги до контролю 
та оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової 
школи» (втрата чинності у 
частині орієнтовних вимог до 
контролю та оцінювання 
навчальних досягнень учнів 
першого класу); 2) «Методичні 
рекомендації щодо орієнтовних 
вимог до оцінювання навчальних 
досягнень учнів першого класу», 
затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 20.08.2018 № 924; 3) 
«Методичні рекомендації щодо 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів другого класу», 
затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 27.08.2019 № 1154; 4) 
«Методичні рекомендації щодо 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів третіх та 
четвертих класів НУШ», 
затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 16.09.2020 № 1146; 5) 
«Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад», 
затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 
27.09.2010 р. №778

В «Освітній програмі 
Мамаївського НВК №1 
Мамаївської сільської ради» 
формувальне та підсумкове 
оцінювання визначене лише для 
учнів 2-го класу, що суперечить 
частині другій статті 17 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту».

Серед підстав для розробки 
Освітньої програми вказано 
«Типову освітню програму 
закладів загальної середньої 
освіти І ступеня», затверджену 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20.04.2018 
№407, яка не відповідає 
«Державному стандарту' 
початкової освіти»,

7
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затвердженому Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
21 лютого 2018 р. № 87

В Освітній програмі не вказано 
профіль навчання для учнів 10-11 
класів, що суперечить Постанові 
Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2011 р. № 1392 
«Про затвердження Державного 
стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти».

9 Зміст і порядок
складання/затвердження річного(их) 
навчального(их) плану(ів) закладу 
освіти

+

10 Засоби навчання та обладнання 
навчальних кабінетів і 8ТЕМ- 
лабораторій (вимоги до оснащення 
засобами навчання та обладнанням; 
документація, яку повинні мати засоби 
навчання та обладнання)

+

11 Підстави та порядок організації форм 
здобуття повної загальної середньої 
освіти

4 -

12 Порядок проведення державної 
підсумкової атестації в закладі освіти

л

+ Усупереч пункту першому 
Розділу III «Порядку проведення 
державної підсумкової атестації», 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 07.12.2018 р. № 1369, 
у закладі освіти для проведення 
державної підсумкової атестації у 
2018/2019 н.р. наказом керівника 
не створено державні атестаційні 
комісії та не затверджено їх 
персональний склад.

Усупереч абзацу другому пункту 
четвертого Розділу II «Порядку 
проведення державної 
підсумкової атестації», 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 07.12.2018 р. № 1369, 
у закладі освіти у 2018/2019 н.р. 
не затверджено завдання для 
проведення державної 
підсумкової атестації учнів 4, 9 
класів.

13 Забезпечення умов для здобуття освіти 
осіб з особливими освітніми 
потребами

+ Усупереч пункту третьому 
статті 26 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» в 
індивідуальному навчальному
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плані учениці 5 класу 
Голубєвої Г.Ю., що навчається 
інклюзивно, не відображено 
корекційно-розвитковий 
складник для дітей з порушенням 
інтелектуального розвитку, що 
був рекомендований у «Висновку 
про повторну психолого- 
педагогічну оцінку розвитку 
дитини» (№ФРЦ- 
85219/2019/42772 від 25.10.2019).

Усупереч абзацу другому пункту 
п’ятого «Порядку організації 
інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.09.2011 р. № 872, 
у закладі не забезпечено 
реалізацію корекційно- 
розвиткових занять повного 
мірою. Так, згідно з «Висновком 
про повторну психолого- 
педагогічну оцінку розвитку 
дитини» (№ФРЦ- 
85219/2019/42772), не 
проводяться заняття з учителем- 
дефектологом «Соціально- 
побутове орієнтування» (2 
години, впродовж навчального 
року), з учителем-реабілітологом 
«Лікувальна фізкультура» (2 
години, впродовж навчального 
року).

Усупереч пунктам другому, 
дванадцятому «Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах», 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
15.09.2011 р. № 872, у закладі не 
застосовуються особистісно 
орієнтовані методи навчання та 
не враховуються індивідуальні 
особливості навчально- 
пізнавальної діяльності, не 
визначено конкретні навчальні 
стратегії та підходи до навчання 
учениці 5 класу Голубєвої Г.Ю., 
що навчається інклюзивно, 
зокрема: в Індивідуальній
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я

програмі розвитку не 
відображено модифікацію 
загальноосвітнього складника 
навчального плану та не вказано 
корекційний складник для 
програми дітей з 
інтелектуальними порушеннями.

Індивідуальні програми розвитку 
учениці Голубєвої Г.Ю., що 
перебуває на інклюзивному 
навчанні, на 2021/2022,2020/2021 
н.р. не відповідають формі, 
визначеній «Порядком організації 
інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах», затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.09.2011 р. №872.

Усупереч пункту дванадцятому 
«Порядку організації 
інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.09.2011 р. № 872, 
у закладі відсутня індивідуальна 
програма розвитку на 2019/2020 
н.р. учениці 5 класу 
Голубєвої Г.Ю., що перебувала 
на інклюзивному навчанні.

У порушення частини другої 
статті 20 Закону України «Про 
освіту» інклюзивний клас за 
заявою батьків учениці 3-го класу 
Воротняк А.-К.Д. від 13.08.2021 
було відкрито з 13.09.2021 (наказ 
№95-о) без погодження із 
засновником.

14 Порядок утворення та функціонування 
в закладі освіти педагогічної ради, а 
також піклувальної ради (у разі її 
створення)

+ Усупереч абзацу сьомому пункту 
третього статті 40 Закону України 
«Про повну загальну середню 
освіту» у закладі упродовж 2019- 
2021 рр. на засіданнях 
педагогічної ради не 
розглядалися питання 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, не 
визначалися заходи щодо 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, не 
формувався та не затверджувався
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річний план підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників.

Усупереч абзацу сьомому пункту 
третього статті 40 Закону України 
«Про повну загальну середню 
освіту» у закладі упродовж 2019- 
2021 рр. на засіданнях 
педагогічної ради не приймалися 
рішення щодо участі в 
дослідницькій,
експериментальній, інноваційній 
діяльності, співпраці з іншими 
закладами освіти, науковими 
установами, фізичними та 
юридичними особами, які 
сприяють розвитку освіти.

Усупереч пункту четвертому 
«Положення про похвальний лист 
«За високі досягнення у 
навчанні» та похвальну грамоту 
«За особливі досягнення у 
вивченні окремих предметів», 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 17.03.2015 р. №306, 
упродовж 2019/2020, 2020/2021 
н.р. у закладі освіти не 
проводилися спільні засідання 
педагогічної ради та ради 
закладу для ухвалення рішення 
про нагородження учнів 
похвальними листами.

15 Наявність штатного розпису закладу 
освіти і порядок його 
розроблення/погодження/затвердження

+ Усупереч наказу Міністерства 
освіти і науки України від 
06 грудня 2010 року № 1205 «Про 
затвердження Типових штатних 
нормативів закладів загальної 
середньої освіти», у штатному 
розписі Мамаївського НВК №1 
від 01.09.2021 рр. відсутні 0,5 
ставки інженера-електроніка, 0,75 
ставки соціального педагога.

16 Наявність тарифікаційних списків 
працівників і порядок їх 
погодження/затвердження

+ Усупереч «Інструкції 
про порядок обчислення 
заробітної плати працівників 
освіти», затвердженій наказом 
Міністерства освіти України від 
15.04.1993 року № 102, 
тарифікаційні списки на 
2021/2022 н.р. Мамаївського НВК 
№1 не відповідають встановленій .



формі.
17 Порядок розподілу педагогічного 

навантаження педагогічних 
працівників (у тому числі менше 
норми)

+

18 Підвищення кваліфікації 
педагогічними працівниками

♦

<е

+ Усупереч частині третій статті 51 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» у 
закладі освіти педагогічною 
радою не сформовано та не 
затверджено річний план 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників на 2021 
рік, що визначає вид, форму, 
суб’єктів підвищення 
кваліфікації, кількість годин і 
строки проходження підвищення 
кваліфікації педагогічними 
працівниками.

Усупереч пункту 17 Порядку 
підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково- 
педагогічних працівників, 
затвердженому Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
21 серпня 2019 р. № 800 на сайті 
закладу освіти не оприлюднено 
орієнтовний план підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників на 2021 рік.

Усупереч абзацу третьому пункту 
двадцять четвертого Порядку 
підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково- 
педагогічних працівників, 
затвердженому Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
21 серпня 2019 р. № 800 
педагогічною радою закладу не 
встановлено порядок визнання 
результатів підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників закладу освіти. У 
закладі відсутні клопотання 
педагогічних працівників про 
визнання результатів підвищення 
кваліфікації у суб’єктів, що не 
мають ліцензії (Стасюк М., 
сертифікат про участь в онлайн- 
тренінгу від ТОВ «Дінтернал 
Ед’юкейшн» від 30.10.2020) та 
рішення педагогічної ради про



визнання/невизнання таких 
результатів підвищення 
кваліфікації.

19 Проходження атестації/сертифікації 
педагогічними працівниками

+

20 Виконання педагогічними 
працівниками обов'язків, передбачених 
законодавством

+

21 Виконання керівником закладу освіти 
обов’язків, передбачених 
законодавством

+ Усупереч абзацу четвертому 
пункту четвертого статті 38 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» в 
закладі не розроблялися та не 
подавалися на затвердження 
засновнику проекти кошторисів 
на 2020 та 2021 роки.

Усупереч абзацу п’ятому пункту 
четвертого статті 38 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту» керівництво 
закладу освіти не надавало 
засновнику пропозиції щодо 
обсягу коштів, необхідних для 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників у 2021 
році.

Усупереч абзацу п’ятому пункту 
третього статті 38 Закону України 
«Про повну загальну середню 
освіту» керівник закладу освіти:
• не визначив посадові 
обов’язки двірника, керівника 
гуртка, сторожа, комірника, 
оператора котельні, робітника з 
обслуговування й ремонту 
будівель;
• розробив і затвердив 
посадові інструкції «класного 
керівника» і «завідуючого 
кабінетом», посади яких не 
передбачені штатним розписом;
• не передбачив у посадових 
інструкціях педагогів пункти 
щодо обов’язку дотримуватися 
академічної доброчесності, 
запобігати проявам булінгу 
(цькування) та дискримінації.

Усупереч підпункту 
сімнадцятому пункту другого 
розділу III «Положення 
про організацію роботи
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з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в установах 
і закладах освіти», затвердженою 
наказом Міністерства освіти 
і науки України від 26 грудня 
2017 року № 1669, у закладі 
посадові інструкції всіх 
працівників не містять 
обов’язкового блоку питань з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.

Усупереч пункту другому 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 16.05.2019 р. № 659, 
у закладі освіти відсутні: 1) наказ 
про створення комісії із 
розслідування нещасного випадку 
(перелом пальця правої руки під 
час освітнього процесу), що 
стався з учнем 10 класу 
АрійчукД.А. 17.09.2019 року об 
11:00 (акт№1 від 17.09.2019 р. 
про нещасний випадок; запис №12 
в «Журналі обліку травматизму»); 
2) письмовий запит до закладу 
охорони здоров’я для отримання 
довідки про стан учня 10 класу 
Арійчук Д.А.

Акт№1 від 17.09.2019 р. про 
нещасний випадок, що стався з 
учнем Арійчук Д.А., оформлено 
на бланку, що не відповідає 
встановленій формі.

22 Вимоги щодо діловодства в державних 
і комунальних закладах освіти

+ Усупереч пункту третьому 
«Інструкції з діловодства у 
закладах загальної середньої 
освіти», затвердженій наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 25.06.2018 №676, у 
закладі освіти не розроблена 
власна інструкція з діловодства.

Усупереч «Інструкції 3 
діловодства у закладах загальної і
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середньої освіти», затвердженій 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 25,06.2018 
№676, оформлення усіх наказів 
«Про затвердження рішення 
педагогічної ради» за 2019-2021 
рр. не відповідає затвердженій 
формі: відсутня констатуюча 
частина (преамбула), розпорядча 
частина не містить змісту 
рішення.

23 Забезпечення прозорості та 
інформаційної відкритості закладу 
освіти

£

4 - Усупереч статті ЗО Закону 
України «Про освіту» 
Мамаївський НВК №1 не 
забезпечив на своєму вебсайті 
відкритий доступ до такої 
інформації та таких документів:
- структура та органи управління 
закладом освіти;
-ліцензований обсяг та фактична 
кількість здобувачів освіти;
- наявність вакантних посад, 
порядок і умови проведення 
конкурсу на заміщення вакантних 
посад;
-фінансовий звіт про 
надходження та використання 
всіх отриманих коштів;
-кошти, отримані з інших джерел, 
не заборонених законодавством.

24 Організація харчування учнів 
(наявність особи, відповідальної за 
організацію харчування в закладі 
освіти; організація харчування дітей 
пільгових категорій)

+ Усупереч підпункту другому 
пункту 19 Постанови Кабінету 
Міністрів України 24 березня 
2021 р. №305
«Про затвердження норм та 
Порядку організації харчування у 
закладах освіти та дитячих 
закладах оздоровлення та 
відпочинку», до складу 
бракеражної комісії (наказ від 
01.09.2021 № 20-г) введено 
приватного підприємця 
Катрюка В.С., який орендує 
частину приміщення харчоблоку і 
не є працівником закладу освіти.

25 Забезпечення учнів медичним 
обслуговуванням (наявність медичного 
працівника в закладі освіти; облікова 
документація щодо медичних оглядів 
учнів)

+ У закладі відсутні документальні 
підтвердження виконання 
медичним працівником 
обов’язків, визначених пунктом 
восьмим Постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 
2021 р. № 31 «Про затвердження 
Порядку здійснення медичного 
обслуговування учнів закладів
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загальної середньої освіти».

Усупереч абзацу дев’ятому 
пункту восьмого Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
20 січня 2021 р. № 31 «Про 
затвердження Порядку 
здійснення медичного 
обслуговування учнів закладів 
загальної середньої освіти», 
відсутні медичні довідки 
за формою первинної облікової 
документації № 086-1/о «Довідка 
учня загальноосвітнього 
навчального закладу про 
результати обов’язкового 
медичного профілактичного 
огляду» таких учнів:
• Москалюка О. (9 клас), 
який, згідно із наказом керівника 
від 03.09.2021 р. №77-о, 
зарахований до спеціальної 
групи;
• Койцан А. (5 клас), який, 
згідно із наказом керівника від
03.09.2021 р. №77-о, зарахований 
до підготовчої групи;
• Григоряк К. (5 клас), яка, 
згідно із наказом керівника від
03.09.2021 р. №77-о, зарахована 
до спеціальної групи;
• Голубєвої Г. (5 клас), яка, 
згідно із наказом керівника від
01.09.2021 №56-о, звільнена від 
занять фізичної культури на 
2021/2022 н.р., згідно із наказом 
від 01.09.2020 (без номера).

Відсутній наказ на звільнення від 
занять фізичної культури до
01.12.2021 учениці Скакун В. (9 
клас) та учня Бурак Д. (2 клас) на 
підставі довідки встановленої 
форми.

У наказі від 03.09.2021 р №77-о 
«Про розподіл учнів по групах 
для занять фізичною культурою» 
учень 9 класу Паранюк Б. 
зарахований одночасно до двох 
груп -  основної та спеціальної 
(за довідкою -  основна); учениця 
9 класу Франко Ю. -  підготовчої
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та спеціальної (за довідкою -  
підготовча).

26 Порядок організації та функціонування 
групи (груп) подовженого дня

4

27 Організація проживання та утримання 
учнів у пансіоні закладу освіти (норми 
наповнюваності груп; ознайомлення 
батьків, інших законних представників 
здобувачів освіти з умовами 
перебування у пансіоні)

+

28 Порядок надання державними, 
комунальними закладами освіти 
платних та інших послуг (у разі їх 
надання)

4

29 Вимоги щодо відносин між закладом 
освіти та громадськими об'єднаннями, 
воєнізованими формуваннями, 
політичними партіями (об'єднаннями), 
релігійними організаціями

4

ЗО Особливі вимоги до діяльності 
спеціалізованих закладів освіти

4

31 Особливі вимоги до діяльності 
спеціальних закладів загальної 
середньої освіти

4

За результатами перевірки встановлено:
□  відсутність порушень вимог законодавства 
х наявність порушень вимог законодавства

VII. Перелік
питань для закладу освіти щодо здійснення контролю за діями 

(бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить інституційний аудит

№
з/п

Питання щодо здійснення контролю Відповіді на питання
Так НІ

1 Про проведення інституційного аудиту заклад освіти письмово 
повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до його початку 4

2 Копію наказу про проведення інституційного аудиту та службові 
посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який проводить 
інституційний аудит, пред'явлено

4
3 Перед початком проведення інституційного аудиту внесено запис до 

журналу, в якому обліковуються заходи державного нагляду 
(контролю) в закладі освіти (у разі наявності)

і
4 До початку роботи експертної групи в закладі освіти проведено 

нараду, під час якої голова експертної групи проінформував про 
порядок проведення інституційного аудиту

4
5 Строк роботи експертної групи в закладі освіти не перевищував 

строку, визначеного законодавством Г
6 Під час проведення інституційного аудиту посадові особи органу, 

який проводить інституційний аудит, надавали керівнику та 
працівникам закладу освіти консультаційну допомогу (у разі 
потреби)

4-І

7 Перед початком проведення інституційного аудиту керівника 
закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото-

Є
’ЧГ
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та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби використовувалися)

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та
цього акта

№
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки під час інституційного 
аудиту

Заступник начальника відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
якості освіти у Чернівецькій 

області (голова)

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
якості освіти у Чернівецькій 

області

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
якості освіти у Чернівецькій 

області
(підпис)

Христина ФЕШТРИГ А 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Жанна ГАЛАЙ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник закладу освіти

директор
(посада)

Наталка КАТРЮК 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього акта на сторінках отримано ^

<2 ^ -  ,

(посада) (підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову від підписання керівником закладу освіти, третіми особами цього акта
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