
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ

вул. Головна, 91, м. Чернівці, 58001, тел. (0372) 57-20-04, E-mail: chemivtsi@sqe.gov.ua

АКТ
за результатами перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у 

сфері загальної середньої освіти (під час інституційного аудиту)

«20» жовтня 2021 року № 01-11/53-23/1-і

ЧУДЕЙСЬКИЙ ЛІПЕЙ №2 ЧУДЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГАШПАН Оксана Миколаївна 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти)

код згідно з ЄДРПОУ 21439906

Україна. 59024, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, село Чудей, ВУЛИЦЯ М.ЕМІНЕСКУ, будинок 61. 
+380373561464, cud2school@gmail.com, https://cud2school.wixsite.com/chudnvk 

(місцезнаходження закладу освіти, його філії(й), номер телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 48.

Кількість здобувачів освіти на день перевірки 620.

Т. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного
аудиту

Документ, на виконання якого проводиться перевірка: Тип інституційного аудиту:
Наказ від 04.10.2021 № 53 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)

II. Строк проведення інституційного аудиту

Початок Завершення
12 10 2 0 2 1 09 0 0 2 0 10 2 0 2 1 16 з о

ЧИСЛО МІСЯЦЬ рік години ХВИЛИНИ ЧИСЛО МІСЯЦЬ Рік години ХВИЛИНИ

mailto:chemivtsi@sqe.gov.ua
mailto:cud2school@gmail.com
https://cud2school.wixsite.com/chudnvk
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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
П проводився 3 по

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

його вимоги:
П виконано; □  не виконано

П  проводився 3 по
ПП- ПП- ПППП

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

його вимоги:
□  виконано; □  не виконано

IV. Особи, присутні під час перевірки

Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки 
Заступник начальника відділу інституційного 
• аудиту управлінкя 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

Керівник закладу освіти 
директор

(прізвище, ім'я, по батькові)

ЧЕРКЕЗ Інна Богданівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

ФЕШТРИГА Христина Мірчівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

ГАЛАЙ Жанна Олександрівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

ГАШПАН Оксана Миколаївна

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки не залучалися

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

□  закладом освіти □  засобами аудіотехніки
□  засобами відеотехніки

□  посадовою особою органу, який проводить 
інституційні аудит

□  засобами аудіотехніки
□  засобами відеотехніки



з
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))

+ Усупереч статті 45 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту» заклад 
провадить освітню діяльність 
на рівнях початкової, базової 
середньої, профільної середньої 
освіти без відповідних ліцензій.

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

+ Усупереч пункту четвертому 
розділу першого «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, у закладі відсутні копія 
свідоцтва про народження та 
оригінал або копія медичної 
довідки відповідного зразка 
учениці 1-А класу Р. Мицак.

Усупереч пункту четвертому 
розділу І «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, у закладі підставою для 
зарахування учня 7 класу 
Савчука В.В. на індивідуальну 
форму навчання у 2020/2021 
н.р. є рішення Чудейської ОТГ 
від 31.08.2020 №274 та рішення 
ради закладу від 31.08.2020 
року №2.

Усупереч пункту першому



частини четвертої розділу II 
«Порядку зарахування, 
відрахування та переведення 
учнів до державних та 
комунальних закладів освіти 
для здобуття повної загальної 
середньої освіти», 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 16.04.2018 р. №
367, у закладі накази «Про 
зарахування учнів до перших 
класів» від 30.06.2020 року №8, 
«Про зарахування учнів до 
перших класів» від 01.09.2021 
року №19 видано після 1 
червня.

У закладі наявний наказ «Про 
попереднє зарахування учнів до 
перших класів Чудейського 
ліцею №2 на 2021 -■ 2022 н.р.» 
від 01.06.2021 №5, що не 
передбачено главою другою 
розділу II «Порядку 
зарахування, відрахування та 
переведення учнів до 
державних та комунальних 
закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої 
освіти», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 16.04.2018 р. №
367.

Усупереч вимогам пункту 
першого частини четвертої 
розділу II наказу МОН України 
від 16.04.2018 р. №367 «Про 
затвердження Порядку 
зарахування, відрахування та 
переведення учнів до 
державних та комунальних 
закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої 
освіти», до 10 класу 
зараховуються учні, які 
навчалися в 9 класі цього ж 
закладу освіти (наказ від
01.09.2020 року №22, наказ від
01.09.2021 року №20).

Усупереч пункту другому 
розділу третього Порядку_____



зарахування, відрахування та 
переведення учнів до 
державних та комунальних 
закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 16.04.2018 р. №
367, у закладі у 2019/2020 н.р. 
ученицю 11-Б класу 
Мігалецьку М.В. відраховано із 
закладу без письмового 
підтвердження або його 
сканованої копії з іншого 
закладу освіти про можливість 
зарахування до нього учня 
(наказ від 15.06.2020 р. №4). 
Усупереч пункту третьому 
розділу третього Порядку наказ 
про відрахування учениці 11-Б 
класу Мігалецької М.В. видано 
через 11 днів з дня подання 
заяви батьків (заява матері 
Мігалецької К.В. від 
04.06.2020р., наказ «Про 
вибуття учня» від 15.06.2020 р. 
№4).

Усупереч абзацам п’ятому, 
сьомому пункту одинадцятого 
Порядку ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку та 
учнів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017 р. 
№ 684, у закладі у 2020-2021 рр. 
відсутні документи 
підтвердження про вибуття 
учнів на постійне місце 
проживання за межі України 
(згідно із заявою батьків): 
Гриженко Давід (9 клас),
Г риженко Максим (4 клас),
Гриженко Денис (2 клас),
Григоріу Марія-Меліса (5 клас), 
Пожога Дарія (4 клас) Опаєць 
Катерина (2 клас), Мотреску 
Георгій (6 клас), Мотреску 
Еміліан (2 клас), Урсакі 
Крістіна (8 клас), Костенюк 
Георгій (11 клас), Мотреску 
Вікторія (7 клас), Ткачук 
Арсеній (5 клас), Бідіний 
Максим (4 клас), Бддіний



6

Олександр (4 клас), Бута 
Андрій (11 клас), Романюк 
Василь (11 клас).

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

+

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

+

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

+

6

*

Порядок обліку учнів + Усупереч абзацу першому 
пункту одинадцятого «Порядку 
ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку та 
учнів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017 р. 
№684, заклад упродовж 2019- 
2021 рр. до 15 числа наступного 
місяця не надавав у відділ 
освіти інформацію про 
зарахування учнів. Водночас у 
2018/2019 н.р. до закладу освіти 
зараховано 2 учнів, відраховано 
13; у 2019/2020 н .р ,- 
зараховано 19, відраховано 32; 
у 2020/2021 н.р. -  зараховано 
12, відраховано 27; у 
2021/2022 н.р. (станом на 
20.10.2021) -  зараховано 15, 
відраховано 9.

7 Вимоги щодо структури і тривалості 
навчального року, навчального тижня, 
навчального дня, занять, відпочинку 
між ними

+

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) 
реалізація

+

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

+ Усупереч Державному 
стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, 
затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2011 р. № 1392, у 
закладі освіти впродовж 
2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021,2021/2022 н.р.
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вивчення профільних предметів 
у 10-11 класах відсутнє._______

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

Усупереч пункту другому 
Розділу І Положення про 
індивідуальну форму здобуття 
повної загальної середньої 
освіти, затвердженому наказом 
МОН України від 12.01.2016 
№8, у закладі у 2020/2021 н.р. 
для учня 7 класу Савчука В.В. 
організовано індивідуальну 
форму здобуття освіти, проте не 
визначено її форма (наказ №85 
від 01.09.2020р.).

Усупереч абзацу другому 
частини другої статті 14 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту», у закладі у 
2020/2021 н.р. індивідуальний 
навчальний план учня 7 класу 
Савчука В.В., який здобував 
освіту за індивідуальною 
формою, не враховує особливі 
освітні потреби учня, визначені 
за результатами комплексної 
психолого-педагогічної оцінки 
його розвитку, зокрема не 
містить корекційно- 
розвиткового складника 
(«Висновок про повторну 
психолого-педагогічну оцінку 
розвитку дитини» від 
22.11.2019 №ІРЦ- 
85216/2019/55083).___________

12 Порядок проведення державної
підсумкової атестації в закладі освіти

+

13 Забезпечення умов для здобуття освіти 
осіб з особливими освітніми 
потребами

+ Усупереч абзацам першому та 
другому пункту одинадцятого 
«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 повною
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» і

мірою. Так, згідно із 
«Висновком про повторну 
психолого-педагогічну оцінку 
розвитку дитини» (ІРЦ- 
85216/2019/55083), для учня 8 
класу Савчука В.В. не 
проводяться заняття з 
учителем-дефектологом 
(корекція розвитку1 година на 
тиждень), з учителем- 
логопедом (розвиток мовлення, 
2 години на тиждень).

Усупереч абзацу третьому 
пункту дванадцятого «Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах», 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
15.09.2011 р.№ 872, 
Індивідуальна програма 
розвитку учня 8 класу Савчука 
В.В. на період з 01.09.2021 по 
01.06.2021р., розроблена без 
залучення батьків, не містить 
їхнього підпису.

Усупереч абзацам першому та 
другому пункту дванадцятого 
«Порядку організації 
інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.09.2011 р. № 
872, в індивідуальній програмі 
розвитку учня 8 класу 
Савчука В.В.
не відображено модифікацію 
загальноосвітнього складника 
навчального плану, згідно з 
«Висновком про повторну 
психолого-педагогічну оцінку 
розвитку дитини» (ІРЦ- 
85216/2019/55083).

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

+ Усупереч абзацу сьомому 
частини третьої статті 40 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» у 
закладі впродовж 2019-2021 рр. 
на засіданнях педагогічної ради 
не визначалися заходи щодо 
підвищення кваліфікації



* -.*  -
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педагогічних працівників, не 
формувався та не 
затверджувався річний план 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників.

Усупереч частині п’ятій статті 
14 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», 
педагогічна рада у 2020/2021 
н.р. за результатами річного 
оцінювання не приймала 
рішення про продовження 
здобуття загальної середньої 
освіти учнем 7 класу Савчуком 
В.В. за однією з індивідуальних 
форм її здобуття чи про його 
переведення на одну з 
інституційних форм здобуття 
освіти.

Усупереч абзацу четвертому 
частини третьої статті 40 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» 
упродовж 2020/2021, 2021/2022 
рр. педагогічна рада закладу не 
схвалювала правила 
внутрішнього розпорядку.

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

+ Усупереч пункту першому 
статті 60 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» 
штатний розпис Чудейського 
ліцею №2 станом на 01.01.2021 
р. не затверджений керівником 
закладу освіти, проте 
затверджений Г оловою 
Чудейської ОТГ.

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 Чудейського 
ліцею №2 від 01.01.2021 рр. 
відсутні: 1 ставка заступника 
директора з виховної роботи, 1 
ставка інженера-електроніка, 1 
ставка електромонтера, 0,5 
ставки сестри медичної з 
дієтичного харчування, 0,5 
ставки бібліотекаря.
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16 Наявність тарифікаційних списків 
працівників і порядок їх 
погодження/затвердження

+ Усупереч абзацу четвертому 
пункту четвертого частини 
першої «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. погоджені 
Г оловою Чудейської ОТГ (від 
01.09.2021 р.).

17 Порядок розподілу педагогічного 
навантаження педагогічних 
працівників (у тому числі менше 
норми)

+

18

*

Підвищення кваліфікації 
педагогічними працівниками

і

+ Усупереч пункту 17 «Порядку 
підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково- 
педагогічних працівників», 
затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 
21.08.2019 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 
(сертифікат вчителя О. Опаєць- 
Єрмуракі за участь у Macmillan 
Education webinar (1 год.), ЕР 
Training Rooms III (1 год.); 
Л.В.Лупашку за участь у 
Всеукраїнській науково- 
практичній онлайн-конференції
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(6 год.) та рішення педагогічної 
ради про визнання/невизнання 
таких результатів підвищення 
кваліфікації.

19

*

Проходження атестації/сертифікації 
педагогічними працівниками

+ Усупереч пункту 3.2 Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників, 
затвердженого наказом МОН 
України від
06.10.2010 №930 (далі -  
Типове положення), упродовж 
2020-2021 рр. усі педагогічні 
працівники, що атестувалися, 
не ознайомлювалися під підпис 
з графіком проведення 
атестації.

Усупереч абзацу другому 
пункту 4.1 розділу четвертого 
Типового положення 
атестаційна комісія І рівня у 
2018 році порушила перед 
комісією II рівня клопотання 
про присвоєння категорії 
«спеціаліст вищої категорії» 
вчителеві Поповичу К.А., який 
не має вищої педагогічної 
освіти.

Усупереч пункту 6.2 розділу 
шостого Типового положення, 
комісія першого рівня 
повторно,у встановлений 
строк, але не більше одного 
року, не порушила клопотання 
перед комісією другого рівня 
про розгляд питання 
присвоєння кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» педагогічному 
працівнику Поповичу К.А., 
атестованому за умови 
виконання ним заходів, 
визначених атестаційною 
комісією другого рівня.

20 Виконання педагогічними 
^працівниками обов'язків, передбачених 
законодавством

+

21 Виконання керівником закладу освіти 
обов'язків, передбачених 
законодавством

+ Усупереч частині четвертій 
статті 38 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» 
керівник закладу освіти:

упродовж 2019, 2020, 2021 рр.



не розробляв проект кошторису 
та не подавав засновнику на 
затвердження;

не подавав стратегію розвитку 
закладу освіти на затвердження 
засновнику;

розробив і затвердив посадову 
Інструкцію класного керівника, 
посада якого не передбачена 
штатним розписом.

Усупереч абзацу третьому 
частини четвертої статті 38 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» у 
закладі «Річний план роботи за 
2021-2022 н.р». затверджено на 
засіданні Ради Чудейського 
ліцею №2 Чудейської сільської 
ради (протокол №1 від 
31.08.2021 р.).

Усупереч підпункту 
сімнадцятому пункту другого 
розділу III «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, у закладі 
посадові інструкції всіх 
працівників не містять 
обов’язкового блоку питань з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.

Усупереч підпункту п’ятому 
пункту першого Розділу IV 
«Положення про організацію 
роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти», 
затвердженого наказом МОН 
України від 26.12.2017 р. 
№1669, у 2019-2021рр. відсутні 
акти обстеження технічного 
стану обладнання та_________
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устаткування навчальних 
приміщень закладу освіти.

Усупереч підпункту дев’ятому 
пункту першого Розділу IV 
«Положення про організацію 
роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти», 
затвердженого наказом МОН 
України від 26.12.2017 р. 
№1669, у 2019-2021 рр. на 
засіданнях педагогічної ради та 
нарадах при директорові не 
розглядалося питання про стан 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, профілактики 
травматизму, виконання 
заходів розділу з охорони праці 
Колективного договору.

Усупереч абзацу десятому 
статті 38 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» 
затверджений керівником 
закладу розклад навчальних 
занять для учнів 9-А класу 
(Нікорич К., Пожога М.,
Скіцко С.) передбачає 
одночасне відвідування уроку 
інформатики (інваріантна 
складова) та факультативу 
«Основи християнської етики» 
на сьомому уроці у вівторок.

Усупереч абзацу двадцять 
шостому пункту четвертого 
статті 38 Закону України «Про 
повну загальну середню 
освіту», педагогічна рада у 
2020/2021 н.р. не ухвалювала 
рішення про нагородження 
похвальними листами учнів, 
яким, відповідно до «Книги 
обліку Похвальних листів і 
Похвальних грамот» (записи 
1538-1509), було видано 
похвальні листи.

22 Вимоги щодо діловодства в державних 
і комунальних закладах освіти

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

Усупереч абзацу першому 
пункту І розділу III «Інструкції 
з діловодства у закладах 
загальної середньої освіти», 
затвердженій наказом МОН 
України від 25.06.2018 №676, у 
закладі освіти впродовж 2019, 
2020,2021 рр. не ведеться книга 
наказів з адміністративно- 
господарських питань, 
натомість такі накази 
реєструються як накази з 
основної діяльності.

Усупереч пункту сьомому 
Розділу IV «Інструкції 3 
діловодства у закладах 
загальної середньої освіти», 
затвердженій наказом МОН 
України від 25.06.2018 №676, у 
закладі освіти накази з 
кадрових питань тривалого 
зберігання та накази з кадрових 
питань тимчасового строку 
зберігання ведуться в одній 
книзі.

Усупереч абзацу дев’ятому 
розділу III «Інструкції 3 
діловодства у закладах 
загальної середньої освіти», 
затвердженій наказом МОН 
України від 25.06.2018 №676, у 
закладі освіти не здійснюється 
розрізнення груп наказів 
літерною відміткою 
реєстраційного індексу.

23 Забезпечення прозорості та 
інформаційної відкритості закладу 
освіти

+ Усупереч статті ЗО Закону 
України «Про освіту» 
Чудейський ліцей №2 не 
забезпечив на своєму вебсайті 
відкритий доступ до такої 
інформації:
наявність вакантних посад, 
порядок проведення конкурсу 
на зміщення вакантних посад; 
фінансові звіти про 
надходження всіх отриманих 
коштів;
кошти, отримані з інших



джерел;
матеріально-технічне 
забезпечення закладу освіти; 
умови доступності для 
навчання осіб з ООП; 
кошторис.________________

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

Усупереч підпункту другому 
пункту 19 «Порядку організації 
харчування у закладах освіти та 
дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України, у закладі відсутнє 
положення про бракеражну 
комісію.

Тривалість перерв між 
навчальними заняттями для 
організації прийому їжі для 
учнів 2-4 класів становить 25 
хвилин, для учнів 5-11 класів -  
15 хвилин, що суперечить 
вимогам пункту 27 «Порядку 
організації харчування у 
закладах освіти та дитячих 
закладах оздоровлення та 
відпочинку», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.03.2021 р. (№305.

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

+

26 Порядок організації та функціонування 
групи (груп) подовженого дня________

+

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)______________________

+

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

ЗО Особливі вимоги до діяльності 
спеціалізованих закладів освіти



16

31 Особливі вимоги до діяльності 
спеціальних закладів загальної 
середньої освіти

+

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 ] 
так

за питання 
ні

1
і

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

+

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

+

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

+

4 До початку роботи експертної групи в закладі освіти проведено 
нараду, під час якої голова експертної групи проінформував про 
порядок проведення інституційного аудиту

+

5 Строк роботи експертної групи в закладі освіти не перевищував 
строку, визначеного законодавством

+

6 Під час проведення інституційного аудиту посадові особи органу, 
який проводить інституційний аудит, надавали керівнику та 
працівникам закладу освіти консультаційну допомогу (у разі 
потреби)

+

7 Перед початком проведення інституційного аудиту керівника 
закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото- 
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
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Голова та члени експертної групи, які брали участь у 
аудиту

Заступник начальника відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
якості освіти у Чернівецькій 

області (голова)

(підпис)

проведеї

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
якості освіти у Чернівецькій 

області
7 (підпис)

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
, якості освіти у Чернівецькій 

області
(підпис)

Керівник закладу освіти

директор
(посада)

і перевірки під час інституційного

Інна ЧЕРКЕЗ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Христина ФЕШТРИГА 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Жанна ГАДАЙ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГАШПАН 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

■ Треті особи, яких залучено до проведення перевірки не залучалися


