
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТI ОСВIТИ УКРАТНИ

упрАвлIння дЕржАвноi служБи якостI освIти
у хЕрсонськrй оьлдстr

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд "?Т Кбiуц.ц,е 20е!р,

Про усунення порушень, виявлених
у холi проведення позапланового
iнстиryuiйного аудиту
Комунального закладу
<<Великолепетиський опорний
заклад загальноТ середньоi освiти
I-III сryпенiв> Великолепетиськоi
селищноi ради

Херсон

Вiдповiдно до частин сьомоТ, дев'ятоi cTaTTi 7 Закону УкраТни кПро
ocHoBHi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарськоi
дiяльностi>, пункту 18 Порядку проведення iнституцiйного аудиту закладiв
загальноi середньоi освiти, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 09 сiчня 2019 р. JФ 17, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
УкраТни 12 березня 2019 р. за Jф 250lЗЗ22l, пункту 2 роздiлу II Положення
про управлiння ,,Щержавноi служби якостi освiти у Херсонськiй областi,
затвердженого нак€вом ,Щержавноi служби якостi освiти Украiни вiд
16 грудня 2019 р. JФ 01-11/б9 (iз змiнами, внесеними згiдно з нак€вом
Щержавноi служби якостi освiти Украiни вiд 01 березня 2021 р. JФ 0l-1rll2l), за

результатами позапланового iнституцiйного аудиту Комунального закладу
кВеликолепетиський опорний заклад загалъноi середньоi освiти I-III ступенiв>>
Великолепетиськоi селищноi ради (код еДРПоУ 4|7 4з106,
мiсцезнаходження Херсонська область, Великолепетиський район,
селище мiського типу Велика Лепетиха, вулиця Мrру, будинок 18/1) та його
вiдокремлених пiдроздiлiв, а саме: фiлiТ Костянтинiвський освiтнiй комплекс
<Заклад загальноТ середньоi освiти I ступеню - заклад дошкiльноi освiти>
Комунального закладу <Великолепетиський опорний заклад зага-гlьноТ
середньоТ освiти I-III ступенiв> Великолепетиськоi селищноТ ради,
(мiсцезнаходження Херсонська область, Великолепетиський район,
село Костянтинiвка, провулок Шкiльний, булинок 1); фiлiТ Катеринiвський
освiтнiй комплекс <Заклад загаJIьноi середньоI освiти I ступеню заклад
дошкiльноi освiти> Комунального закладу <<Великолепетиський опорний
заклад заг€Lльноi середньоТ освiти I-III ступенiв> ВеликолепетиськоТ селищноТ

ради (мiсцезнаходження Херсонська область, Великолепетиський район,



2

село Катеринiвка, провулок Шкiльний, будинок 1), проведеного експерТНоЮ

групою у складi:
Карпенко Олена Йосипiвна - головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного

аудиту управлiння !,ержавноТ служби якостi освiти у Херсонськiй областi,
голова експертноТ групи;

Шевченко Катерина Володимирiвна головний спецiалiст вiддiлу
iнституцiйного аудиту угrравлiння Щержавноi служби якостi освiти у
Херсонськiй областi;

Лушпай IBaH Миколайович директор Маринського закладу повноi
загаJIьноТ середньоi освiти ГорностаiвськоТ селищноТ ради ХерсонськоТ областi
(за згодою);

Обелець Ольга В'ячеславiвна учитель початкових класiв Заводiвського
закладу дошкiльноТ, повноТ загальноТ середньоТ освiти ГорностаТвськоТ
селищноТ ради ХерсонськоТ областi (за згодою);

Пастушук AHToHiHa ,Щмитрiвна - директор Ольгинського закладу повноi
загальноТ середньоТ освiти ГорностаТвськоТ селищноТ ради ХерсонськоТ областi
(за згодою),

у перiод з 12 по 23 квiтня 2021 року в присутностi директора Комунального
закладу <Великолепетиський опорний заклад загальноТ середньоТ освiти I-III
ступенiв>> ВеликолегtетиськоТ селищноТ ради Глоби Антонiни Йосипiвни
(12,04.202|) та т.в.о. директора Комун€lJIьного закладу <<Великолепетиський
опорний заклад загальноТ середньоТ освiти I-III ступенiв> ВеликолепетиськоТ
селищноi ради, заступника директора з виховноТ роботи, CMoKoTiHoT Олени
МlиколаТвни (з |9,04,202i по 2З.04.2021), згiдно iз заявою директора
Комунального закладу <<Великолепетиський опорний заклад загальноТ
середньоТ освiти I-III ступенiв>> ВеликолепетиськоТ селищноi ради
вiд 25.02,2021 J\b 0|-45lЗ7 про проведення позапланового iнституцiйного
аудиту, вiдповiдно до наказу управлiння !ержавноТ служби якостi освiти у
Херсонськiй областi вiд 29 березня 2021 p.Jф 12-од uПро проведення
позапланового iнституцiйного аудиту Комунального закладу
<Великолепетиський огlорний заклад загальноТ середньоТ освiти I-III ступенiв>
ВеликолепетиськоТ селищноТ ради) та на пiдставi акта, складеного за

результатами проведення позапланового заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства

у сферi загальноТ середньоТ освiти вiд 23 квiтня 2021 р. JФ 02-06lt2-од-20lI-i
(далi - Акт)

ЗоБоВ'ЯЗАТИ:

1. Комунальний заклад <<Великолепетиський опорний заклад загальноТ
середньоТ освiти I-III ступенiв>> ВеликолепетиськоТ селищноТ ради
(директор * Глоба А.Й.):



з

1) усунути до 01 вересня 2021 року порушення вимог законодавства,

виявленi у ходi позапланового iнституцiйного аудиту, що ЗаЗнаЧеНi В ПУНКТаХ

Акта: З.10,2; З.|2; 4.З,6.t.1; 6.1.3.

2) поiнформувати до 14 вересня 2а21 року управлiння Щержавноi служби

якостi освiти у Херсонськiй областi про усунення порУШенЬ ВИМОГ

законодавства, виявлених пiд час проведення позапланового iнституцiйного
аудиту,

2. KorrTpoJlb за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. нач€шьника Олена ДАНИЛОВА


