
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(найменування органу, який проводить позапланову перевірку,

вул. Байди Вишневецького, 17, м. Черкаси, Черкаська область, 18002,

тел. :(0472)31-66-86, e-mail: cherkasy@sqe.gov.ua 
його місцезнаходження, номери телефону, адреса електронної пошти)

АКТ 
за результатами позапланової перевірки закладу освіти

"ІЗ" вересня 2021 року № 45/22/03-04/1
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІЦЕЙ-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ "ЛІДЕР" СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(найменування закладу освіти)

ГНІДАЯ СОФІЯ АНАТОЛІЇВНА 
(прізвище, ім'я, по батькові* керівника освіти**) 

код згідно з ЄДРПОУ 41491657.
Україна, 20701, Черкаська обл., місто Сміла, вул. Героїв Небесної Сотні, 16, 

тел.: (04733)20720, e-mail: liceum_ smila@i.ua, вебсайт: http://lider-smila.com.ua 
(місцезнаходження закладу освіти, його філії(й), номер телефону, адреси електронної пошти, вебсайту) 

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 71 .
Кількість здобувачів освіти на день перевірки 883

І. Загальна інформація про проведення позапланової перевірки

Документ, на виконання якого проводиться перевірка:

Наказ від 08.09.2021 №45.

Направлення від 08.09.2021 № 01-22/14

Інформація про недопущення комісії до проведення позапланової перевірки або іншим чином 
створення перешкод у її роботі

(заповнюється у разі наявності перешкод)

II. Строк проведення позапланової перевірки

Початок Завершення
09 09 2021 09 00 13 09 2021 13 00

хЛ- ІЇШл''

mailto:cherkasy@sqe.gov.ua
mailto:smila@i.ua
http://lider-smila.com.ua


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)

+ не проводився + не проводився
□ проводився 3 0 □ □ 0 по

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

його вимоги:
□ виконано; □ не виконано

□ проводивсяз по
зОО.ПП.ПООП
Акт перевірки № □□□□□□□□□□□□ 
Розпорядження щодо усунення порушень:
□ не видавалося; □ видавалося;

його вимоги:
□ виконано; □ не виконано

IV. Особи, присутні під час позапланової перевірки

Голова та члени комісії, які брали участь у проведенні перевірки
Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 
освіти у Черкаській області (голова комісії) 

(посада)

ЧМИГОВА Олена Олександрівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 
освіти у Черкаській області

(посада)

Головний спеціаліст відділу позапланового 
контролю та взаємодії з органами місцевого 
самоврядування управління Державної 
служби якості освіти у Черкаській області 

(посада)

Керівник закладу освіти
Директор навчально-виховного комплексу 
«Ліцей - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
«Лідер» Смілянської міської ради Черкаської 
області

ТРЕТЯК Наталія Петрівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

АНІСІМОВ Вячеслав Валентинович 
(прізвище, ім'я, по батькові)

ГНІДАЯ Софія Анатоліївна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

(посада)
Треті особи, яких було залучено до проведення перевірки

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)

V. Процес проведення позапланової перевірки фіксувався

□ закладом освіти □ засобами аудіотехніки
□ засобами відеотехніки

□ посадовою особою органу, який проводить 
позапланову перевірку

□ засобами аудіотехніки
□ засобами відеотехніки



VI. Опис порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, 
виявлених під час позапланової перевірки***

№ 
з/п

Вимоги законодавства у сфері 
загальної середньої освіти, які було 

порушено, із зазначенням статей 
(частин, пунктів, абзаців тощо) актів 

законодавства

Опис виявленого порушення (фактичних обставин і 
відповідних матеріалів, що їх підтверджують)

1 Освітня програма, розроблена на 
основі Типової освітньої програми, 
має містити опис інструментарію 
оцінювання

(абзац шостий частини 3 статті 11 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» від 
16.01.2021 № 463-ІХ).

Протягом двох навчальних років, 2020-2021 та 
2021-2022, в освітній програмі навчально- 
виховного комплексу «Ліцей - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської 
ради Черкаської області опис інструментарію 
оцінювання досягнень учнів відсутній.

2 Керівник закладу загальної 
середньої освіти зобов’язаний:
контролювати виконання 
педагогічними працівниками та 
учнями (учнем) освітньої 
програми, індивідуальної 
програми розвитку, 
індивідуального навчального 
плану;
забезпечувати здійснення 
контролю за досягненнями учнями 
результатів навчання, визначених 
державними стандартами повної 
загальної середньої освіти
(абзаци п’ятнадцятий та 
шістнадцятий частини 4 статті 38 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» від 
16.01.2021 № 463-ІХ).

У виданих керівником навчально-виховного 
комплексу «Ліцей - загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради 
Черкаської області наказах від 05.01.2021 № 14 
«Про виконання програм та про результативність 
освітнього процесу за І семестр 2020/2021 
навчального року» та від 08.06.2021 № 85 «Про 
виконання програм та про результативність 
освітнього процесу за 2020/2021 навчальний рік» 
відсутній аналіз виконання освітньої програми 
педагогічними працівниками. Аналіз результатів 
навчання учнів здійснено формально.

3 Керівник закладу загальної 
середньої освіти зобов’язаний:
- виконувати Закон України «Про 
повну загальну середню освіту», 
Закон України «Про освіту» та 
інші акти законодавства,
(абзац другий частини 4 статті 38 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» 
від 16.01.2021 № 463-ІХ)
- затверджувати положення про 
внутрішню систему забезпечення 
якості освіти в закладі загальної

У Положенні про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти навчально-виховного 
комплексу «Ліцей - загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради 
Черкаської області не визначені порядок 
виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності.



За результатами позапланової перевірки встановлено:

середньої освіти, забезпечити її 
створення та функціонування 
(абзац тринадцятий частини 4 
статті 38 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» 
від 16.01.2021 №463-ІХ) 
внутрішня система забезпечення 
якості освіти має включати 
механізми забезпечення 
академічної доброчесності, види 
академічної відповідальності 
педагогічних працівників та учнів 
за конкретні порушення 
академічної доброчесності
(абзац перший частини 2 статті 42 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» 
від 16.01.2021 №463-ІХ)

4 Заклади освіти організовують 
діловодство відповідно до 
інструкції, яка розробляється на 
основі Інструкції з діловодства у 
закладах загальної середньої 
освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 25 червня 2018 року 
№ 676.
Окремо реєструються звернення 
громадян, у тому числі батьків або 
законних представників учнів 
(абзац десятий частини 7 розділу 
IV Інструкції з діловодства у 
закладах загальної середньої 
освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 25 червня 2018 року 
№676).

У порушення вимог пункту 7 розділу IV 
інструкції з діловодства навчально-виховного 
комплексу «Ліцей - загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів «Лідер» Смілянської міської ради 
Черкаської області, затвердженої наказом 
керівника закладу освіти від 28.09.2018 № 2Г9, 
реєстрація скарги громадянки Жемелко Г. В. 
здійснена 24.06.2021 у журналі реєстрації 
вхідних, вихідних та внутрішніх (заяв, 
доповідних, пояснювальних записок тощо) 
документів.
Скарга Жемелко Г.В. від 24.06.2021 залишена без 
розгляду.

□ відсутність порушень вимог законодавства

+ наявність порушень вимог законодавства

Rectangle

Rectangle



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

(бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить позапланову 
перевірку****

№ 
з/п

Питання щодо здійснення контролю Відповіді на питання
так ні

1 Направлення на проведення позапланової перевірки та службові 
посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який проводить 
позапланову перевірку, пред'явлено

2 Копії направлення та наказу на проведення позапланової перевірки 
надано

3 Перед початком проведення позапланової перевірки внесено запис 
до журналу, в якому обліковуються заходи державного нагляду 
(контролю) в закладі освіти (у разі наявності)

4 До початку роботи комісії в закладі освіти проведено нараду, під час 
якої голова комісії проінформував про порядок проведення 
позапланової перевірки

5 Строк проведення позапланової перевірки не перевищував строку, 
визначеного законодавством

6 Під час проведення позапланової перевірки посадові особи органу, 
який її проводить, надавали керівнику та працівникам закладу освіти 
консультаційну допомогу (у разі потреби)

7 Перед початком проведення позапланової перевірки керівника 
закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото- 
та відеофіксацїї (у разі, якщо такі засоби використовувалися)

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

Голова та члени комісії, які брали участь у проведенні позапланової перевірки

№ 
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 
освіти у Черкаській області (голова комісії) 

(посада)
Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 
освіти у Черкаській області

(посада)
Головний спеціаліст відділу позапланового 
контролю та взаємодії з органами місцевого 
самоврядування управління Державної служби 
якості освіти у Черкаській області

(посада)
Керівник закладу освіти
Директор навчально-виховного комплексу «Ліцей 
- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» 
Смілянської міської ради Черкаської області 

(посада)
Треті особи, яких було залучено до проведення позапланової

Олена ЧМИГОВ А 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТРЕТЯК 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Вячеслав АНІСІМОВ
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Софія ГНІДАЯ
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

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

Примірник цього акта на Z?____сторінках отримано
Директор навчально-виховного комплексу «Ліцей
- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» (підпис)
Смілянської міської ради Черкаської області

(посада)

Софія ГНІДАЯ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

(лМЛ-ЛЛ Н- СЖІХлЗ с

* По батькові особи зазначається у разі його наявності.
* * * *** Під терміном "керівник закладу освіти" також розуміється особа, яка виконує обов'язки керівника закладу освіти.
*** У разі недопущення комісії до проведення позапланової перевірки опис порушень вимог законодавства у сфері 
загальної середньої освіти не здійснюється.
* * * * Цей розділ заповнюється виключно керівником закладу освіти.
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