
Управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області 
(найменування органу, який проводить інституційний аудит, 

вул. Кам'янецька, 141, м. Хмельницький, 29008, тел./факс (0382) 67-17-17, 
його місцезнаходження, номери телефону, адреси електронної пошти, вебсайту) 

khmelnitsky@sqe.gov.ua 

АКТ 

за результатами перевірки додержання закладом освіти вимог 

законодавства у сфері загальної середньої освіти (під час інституційного 

аудиту) 

"05" жовтня 2021 року № 03-01/22-о-21/1-і 
ГОРОДОЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(найменування закладу освіти) 

АСТ АШЕНКО Олена Михайлівна 
(прізвище, ім'я, по батькові* керівника закладу освіти**) 

код згідно з ЄДРПОУ 21343023 

32000, Хмельницька область, Городоцький район, місто Городок, 
(місцезнаходження закладу освіти, його філії(й), номер телефону, адреси електронної пошти, вебсайту) 

ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА Т., будинок 38, тел. (03851)3-55-51, 

e-mail gorodokl st2014@gmail.com,https://sites.google.com/view/primaryschoolgorodok 

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 24 особи . • 
Кількість здобувачів освіти на день перевірки 297 осіб . 

І. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного 

аудиту 

Документ, на виконання якого проводиться перевірка: Тип інституційного аудиту: 

Наказ від 10.09.2021 р. N 22-о О 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) 



11. Строк проведення інституційного аудиту 

Початок Заве шення 

29 09 2021 09 оо 05 10 2021 14 оо 

ЧИСЛО МІСЯЦЬ ІК ГОДИНИ ХВИЛИНИ ЧИСЛО МІСЯЦЬ lK ГОДИНИ ХВИЛИНИ 

ІІІ. 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 з □□.□□.□□□□ по О проводився з □□.□□.□ ООО по 

□□.□□.□□□□ □□.□□.□□□□ 
Акт перевірки № DDDDDDDDDDDD Акт перевірки № DD□□□□□□□DDD 
Розпорядження щодо усунення порушень: Розпорядження щодо усунення порушень: 

О не видавалося; О видавалося; О не видавалося; О видавалося; 
його вимоги: його вимоги: 

D виконано; D не виконано D виконано; D не виконано 

IV. Особи, присутні під час перевірки 

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

головний спеціаліст відділу інституційного 

аудиту управління Державної служби якості 

освіти у Хмельницькій області (голова) 
(посада) 

головний спеціаліст відділу інституційного 

аудиту управління Державної служби якості 

освіти у Хмельницькій області 
(посада) • 

головний спеціаліст-юрисконсульт 

управління Державної служби якості освіти у 

Хмельницькій області 
(посада) 

Керівник закладу освіти 

директор 

(посада) 

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки 

(посада) 

ОТРОШКО Оксана Іванівна 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

БІЛИЧ Ольга Василівна 
(прізвище , ім'я , по батькові) 

ДЬОМА Вероніка Олексіївна 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

АСТ АШЕНКО Олена Михайлівна 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(прізвище, ім'я, по батькові) 



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

D закладом освіти D засобами аудіотехніки 
D засобами відеотехніки 

D посадовою особою органу, який проводить D засобами аудіотехніки 
інституційні аудит D засобами відеотехніки 

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

загальної середньої освіти та опис виявлених порушень (у разі 

наявності)*** 

№ Питання щодо додержання закладом 

з/п освіти вимог законодавства у сфері 

загальної середньої освіти 

1 Підстави для провадження діяльності з 

надання освітніх послуг у сфері 

загальної середньої освіти (наявність 

ліцензії, статуту, положення про 

структурний(і) підрозділ(и)) 

Відповіді Не 

на вимагається 

питання 

Так Ні 

+ 

Опис виявленого 

порушення ( фактичних 
обставин і відповідних 

матеріалів, що їх 

підтверджують) із 

зазначенням статей 

( частин, пунктів, абзаців 
тощо) актів законодавства 

У супереч абзацу 11 
частини 2 статті З З Закону 
України «Про повну 

загальну середню освпу», 

положення Статуту не 

вщповщають вимогам 

законодавства.Зокрема,в 

розділі «Загальні 

положення» визначено, що 

заклад освІТи має право 

проходити державну 

атестацію, що суперечить 

статті 46 Закону У країни 
«Про повну загальну 

середню освіту»; здійснено 

посилання на наказ 

Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2014 
№1547, який втратив 

. . . 
чинюсть на шдстав1 наказу 

Міністерства освіти і науки 

України від 17.12.2018 
№1369; всупереч частині 4 
статті 45 Закону України 
«Про освіту» та частині З 

статті 46 Закону України 
«Про повну загальну 

середню освіту», в розділі 

«Контроль за діяльністю 

закладу освІТи» зазначено, 

що державний контроль 

здійснює Мініс~рств/ 



2 Зарахування дітей до закладів освіти, 
відрахування учнів із закладів освіти і 
переведення учиш з одного закладу 

освіти до іншого (для приватних і 

корпоративних заклад1в освпи -
вщповщно до порядку, визначеного 

засновником) 

+ 

освіти і науки України у 

формі інституційного 

аудиту відповідно до статті 

45 Закону України «Про 
освітv». 

У супереч пунктам 2, 3 
розділу ПІ 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 
№ 367 накази про . . 
вщрахування учнш для 

переведення до шшого 

закладу освіти видаються із 

порушенням термінів. Так, 

заява батьків учня 3-Б 

класу  

подана 25.06.2021, а наказ 
про його відрахування 

виданий 25 .08 .2021 № 16-
ру, заява батьків учня 2-Б 

класу  

подана 30.06.2021 , наказ 
про відрахування виданий 

- 25.08.2021 № 17-ру, заява 

батьків учениці 2-В класу 

 подана 

02.08.2021, наказ про 
відрахування виданий -
25.08.2021 №18-ру, заява 

батьків учня 4-Б класу 

 подана 

19.08.2021, наказ про 
відрахування виданий -
25.08.2021 № 19-ру. 

У супереч абзацу 7 пункту 
11 Постанови Кабінету 
Міністрів У країни від 

13.09.2017 № 684 «Про 
затвердження Порядку 

ведення обліку дітей 
. . 

ДОШКІЛЬНОГО, ШКІЛЬНОГО 

віку та учнів» відрахування 

здобувачів освіти у зв' язку 

з виїздом на постійне місце 

проживання за кордон 

здійснюється без надання 

копій відповідш,1х /7' 



документів для виїзду за 
. . 

кордон, лише на шдстав1 

заяв батьків. Так, учениця 

2-Б класу  

відрахована із списків 

здобувачів освіти . . . 
ВІДПОВІДНО ДО наказу ВlД 

20.08.2020 № 15-ру лише 
на підставі заяви батьків 

від 23.07.2020, учениця 2-Б 
класу  -. . 
ВІДПОВІДНО ДО наказу ВІД 

31.08.2020 № 19-ру - на 
підставі заяви батьків від 

28.08.2020. 
з 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 + У супереч Порядку 
. . 

окремих навчальних предмепв подшу класш на групи при 

(інтегрованих курсів) у державному, вивченю окремих 

комунальному заклад~ освІТи предметш у 

загальноосштюх 

навчальних закладах, 

затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002 
№ 128 у закладі освіти 

•v 

ЗДlИСНЮЄТЬСЯ ПОДІЛ на 

групи при вивченю 

предметів, які не визначені 

зазначеним порядком. Так, 

• у 2020/2021 навчальному 
році здійснено поділ на 

групи при вивчею 

предмета «Літературне 

читання» у 2-Б, 2-В та 4-А 

класах, у 2021/2022 
навчальному році у 2-А, 2-
Б, 3-В. Проте, поділ з 

інформатики здійснюється 

не у всіх класах (лише у 2-
х). 

6 Порядок обліку учнів + 
7 Вимоги щодо структури і тривалості + 

навчального року, навчального тижня, 

навчального дня, занять, вІДпочинку 

МlЖНИМИ 

8 Обов'язкові складники освітньої(іх) + У супереч статті 11 Закону 
програми (програм) закладу освіти, У країни «Про повну 

порядок її (їх) розроблення/схвалення/ заг~ьну середню осн:~ 
затвердження, а також кошти, за освІТня програм~кл 

и"'?і"'?J 
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рахунок яких здійснюється її (їх) на 2021/2022 навчальний 
. . . . 

реал1зац~я р1к не вщповщає структур~ 

типової освітньої 

програми, відсутній опис . . 
. шструментар1ю 

оцшювання. 

У супереч частині З статті 

11 Закону України «Про 
повну загальну середню 

освіту» навчальний план 1-
Б, 1-В, 2-Б, 2-В, З- А, З-Б, 

З-В, 4-А, 4-Б, 4-В класів на 

2021/2022 навчальний рік 
не містить варіативної 

складової, яка передбачена 

ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ 

програмою. 

Разом з тим, у 1-В та 2-Б 

класах у 2021/2022 
навчальному роц~ 

викладається предмет 

«Ментальна арифметика» 

за рахунок годин 

варіативної складової (по 2 
години для кожного класу, 

хоча типовим навчальним 

планом передбачено по 1 
годині). 
Тому, кількість годин 

навчального плану 1-В та 

2-Б класів у 2021/2022 
навчальному році 

призводить до 

перевищення гранично 

• допустимого навчального 

навантаження ( на 1 годину 
у кожному класі). 

9 Зміст і порядок + 
складання/затвердження річного( их) 

навчального(их) плану(ів) закладу 

ОСВІТИ 

10 Засоби навчання та обладнання + 
навчальних кабінетів і STEM-
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 

12 Порядок проведення державної + 
підсумкової атестації в закладі освіти 

13 Забезпечення умов для здобуття освіти + ~-f осіб з особливими освітніми 
kt'Z./Z// 

1:....,1//'/~ 



потребами 

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

створення) 

15 Наявність штатного розпису закладу + У супереч частині 1 статті 
освіти і порядок його 60 Закону України «Про 
розроблення/погодження/затвердження повну загальну середню 

освіту» штатний розпис 

закладу освіти у 2019, 
2020, 2021 роках не 
погоджений із 

засновником. 

16 Наявність тарифікаційних списків + Усупереч пункту 4 
працівникш 1 порядок їх Інструкції про порядок 
погодження/затвердження обчислення заробітної . . . 

плати пращвниюв освпи, 

затвердженої наказом 

Міністерства освіти 

України від 15.04.1993 
№ 102 тарифікаційні 
списки педагопчних 

працівників у 2020/2021 та 
2021/2022 навчальних 
роках не погоджею 

із профспілковим 

компетом. 

17 Порядок розподілу педагогічного + 
навантаження педагогічних 

працівників (у тому числі менше 

норми) 

18 Підвищення кваліфікації + 
педагогічними працівниками 

19 Проходження атестації/сертифікації + У супереч Типовому 
. . 

педагопчними працшщ~:ками положенню про атестащю 

педагогічних працівників, 

затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 
№ 930 атестація окремих 

. . . 
педагопчних працшниюв 

не проводиться у визначені 

строки. Так, педагог -
організатор  

прийнята у заклад з 

16.08.2019 (наказ від 
15.08.2019 № 328), проте 
остання дата атестації 

педагогічного працівника -
02.04.2015. 

20 Виконання педагогічними + 
працівниками обов'язків, передбачених 

законодавством 

21 Виконання керівником закладу освіти + У супереч вимQrам./ 
~#" 
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обов'язків, передбачених 

законодавством 

22 Вимоги щодо діловодства в державних 

і комунальних закладах освіти 

+ 

Положення про порядок 

розсшдування нещасних 

випадюв, що сталися 

із здобувачами освіти під 

час ОСВІТНЬОГО процесу' 

затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 16.05.2019 
№ 659 журнал реєстрації 
нещасних випадюв, що 

сталися із здобувачами 

освіти не відповідає 

встановленій формі, 

вщсутній журнал 

реєстрації мікротравм, що 

сталися із здобувачами . . . 
освІТи, вщсутю протоколи 

розслщування нещасних 

випадюв, яю сталися у 

2019 та 2021 роках, не 
розроблені заходи щодо 

попередження нещасних 

випадків із здобувачами 

ОСВІТИ. 

У супереч Інструкції 

з діловодства у закладах 

загальної середньої освіти, 
затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 25.06.2018 
№ 676 ведення ділової 
документації здійснюється 

з порушенням вимог: 

1) журнали реєстрації 

наказш з 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ, З 

основної 

кадрових 

питань, з адміністративно

господарських питань не 

вщповщають формі 

реєстраційного журналу 

наказш кер1вника закладу 

освпи, яка затверджена 

Інструкцією з дшоводства 

у Городоцькій початковій 

шкош; 

2) до журналу реєстрації 
наказш з адмш1стративно

господарських питань 

віднесено накази з основної 

та кадрової діяльності. 

Накази в закладі освіти 

ведуться з порушенням, 

містять_ посилання ~а л 
нечиню норм~.ІJні// 



документи: наказ від 

01.09.2021 № 64-аг «Про 
створення комісії із 

розслідування нещасних 

випадків у 2021-2022 н.р.», 
наказ від 01.09.2021 № 74-
аг «Про організацію роботи 

груп продовженого дня у 

2021-2022 н.р.», від 
01.09.2020 № 42-од «Про 
організацію роботи груп 

продовженого дня у 2020-
2021 н.р.». 

У супереч пункту 11 
розділу V Інструкції 
з дшоводства у закладах 

загальної середньої освіти, 

номенклатура справ 

закладу освіти наприкінці 
2019 та 2020 років не 
закривалась шдсумковим 

записом про категорії та 

кількість справ, заведених 

у відповідних роках. 

23 Забезпечення прозорості та + 
інформаційної відкритості закладу 

ОСВІТИ 

24 Організація харчування учнів + У супереч вимогам 

(наявність особи, відповідальної за Постанови Кабінету 

організацію харчування в закладі Міністрів України від 

освіти; організація харчування дітей 24.03.2021 № 305 «Про 
пільгових категорій) затвердження норм та 

Порядку організації 

харчування у закладах 

• освІТи та дитячих закладах 

оздоровлення та 

ВІДПОЧИНКу»: 

- у заклад~ освІТи не 
розроблене положення про 

бракеражну комісію; 
- не визначено графік 
харчування здобувачів 

освіти; 

- у 2021/2022 навчальному 
році тривалість часу для 

прийому їжі здобувачами 

освіти 1-4 класів становить 
1 О хвилин під час великої 
перерви в 30-35 хвилин. 

25 Забезпечення учнів медичним + 
обслvговуванням (наявність медичного 4 

М7/#,, 
(9/z-



працівника в закладі освіти; облікова . . 
документащя щодо медичних огляд1в 

учнів) 

26 Порядок організації та функціонування + У супереч абзацу 1 пункту 8 
групи (груп) подовженого дня Порядку створення груп 

подовженого дня 

у державних 1 комунальних 
закладах загальної 

середньої освіти, 

затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 25.06.2018 
№ 677, режим роботи 
групи подовженого дня та 

організації освітнього 

процесу, у 2019/2020, 
2020/2021 та 2021 /2022 
навчальних роках не 

схвалено педагогічною 

радою . 

У супереч абзацу 2 пункту 8 
Порядку створення груп 

подовженого дня, режимом 

роботи груп подовженого 

дня у 2020/2021 та 
2021 /2022 навчальних 
роках не передбачено 

оргаюзац1ю прогулянки на 
. . . 
вщкритому повпр1, у 

2020/2021 навчальному 
році для учнів 2-4 класів на 
групах подовженого дня у 

режимі не передбачено 

харчування . 

• 
У супереч абзацу 2 пункту 9 
Порядку створення груп 

подовженого дня, плани 

роботи вихователів груп 

подовженого дня у 

2021 /2022 навчальному 
рощ не погоджено 

заступником кершника та 

не затверджено 

керівником. 

27 Організація проживання та утримання + 
учнів у пансіоні закладу освіти (норми 

наповнюваностігруп;ознайомлення 

батьків, інших законних представників 

здобувачів освіти з умовами 

перебування у пансіоні) 

28 Порядок надання державними, + 
комунальними закладами осшти 

~/ платних та інших послуг (у разі їх 
/ --,,,,r/v,,,, 

(.!?'f' 



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 + . . . . 
спещашзованих закладш освпи 

31 Особливі вимоги до діяльності + 
спеціальних закладів загальної 
середньої освіти 

За результатами перевірки встановлено: 

О відсутність порушень вимог законодавства 

+ наявність порушень вимог законодавства 

№ 

з/п 

1 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

№ 

з/п 

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

(бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить інституційний 

аудит**** 

Питання щодо здійснення контролю Відповіді на питання 

так Н1 

Про проведення інституційного аудиту заклад освіти письмово 

повідомлений не пізніше ніж за 1 О днів до його початку IYLaR--
Копію наказу про проведення інституційного аудиту та службові 
посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який проводить fvl.A,,/e,_ 
інституційний аудит, пред'явлено 

Перед початком проведення інституційного аудиту внесено запис до 

журналу, в якому обліковуються заходи державного нагляду rиa,t/2-

(контролю) в закладі освіти (у разі наявності) 

До початку роботи експертної групи в закладі освіти проведено 

нараду, під час якої го~ова експертної групи проінформував про пла;е 

порядок проведення інституційного аудиту 

Строк роботи експертної групи в закладі освіти не перевищував 

строку, визначеного законодавством 
rvuue-

Під час проведення інституційного аудиту посадові особи органу , 

який проводить інституційний аудит, надавали керівнику та f½Д_/Е 
працівникам закладу освіти консультаційну допомогу (у разі 

потреби) 

Перед початком проведення інституційного аудиту керівника 

закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото- та.;е__ 

та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби використовувалися) 

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

Пояснення, зауваження або заперечення 



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

аудиту 

головний спеціаліст відділу 

інституційного аудиту 

управління Державної служби 

якості освіти у Хмельницькій 

області (голова) 
(посада) 

головний спеціаліст відділу 

інституційного аудиту 

управління Державної служби 

якості освіти у Хмельницькій 

області 
(посада) 

головний спеціаліст

юрисконсульт управшння 

Державної служби якості освіти 

у Хмельницькій області 
(посада) 

Керівник закладу освіти 

директор 

(посада) 

(підпис) 

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки 

(посада) 

Примірник цього акта на 

(посада) 

(підпис) 

сторшках отримано 

(підпис) 

Оксана ОТРОШКО 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Ольга БІЛИЧ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Вероніка ДЬОМА 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Олена АСТ АШЕНКО 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Відмітка про вІДмову ВІД шдписання кершником закладу освпи, трет1ми особами цього акта 

* По батькові особи зазначається у разі його наявності . 

* * Під терміном "керівник закладу освіти" розуміється також особа, яка виконує обов'язки керівника закладу освіти. 
* * * У разі недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту перелік питань щодо проведення 
перевірки не заповнюється. 

**** Цей розділ заповнюється виключно керівником закладу освіти. 




