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за результатами перевірки додержання закладом освіти вимог 

законодавства у сфері загальної середньої освіти 
(під час інституційного аудиту)
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УГРОЇДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування закладу освіти)

СТРЮКОВА Надія Володимирівна 
(прізвище, ім'я, по батькові* керівника закладу освіти**)

код згідно з ЄДРПОУ 32758709
Україна, 42432, Сумська обл., Краснопільський р-н, селище міського типу Угроїди, ВУЛИЦЯ
МАЧУЛІВКА, будинок 8, (05459)7-32-14, ugroidy@ukr.net, http://sites.google.com/site/ugroidy 

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

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 23.

Кількість здобувачів освіти на день перевірки 203.

І. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного 
аудиту

Документ, на виконання якого проводиться перевірка: Тип інституційного аудиту:
Наказ від 05.11.2021 № 01 -08/83 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)

0



II. Строк проведення інституційного аудиту

Початок Завершення
08 11 2021 10 00 12 11 2021 13 15

число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини

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 по

Акт перевірки №
Розпорядження щодо усунення порушень: 

не видавалося; видавалося;
його вимоги:

виконано; не виконано

проводився 3 по

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

Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 

освіти у Сумській області (голова) 
(посада)

Головний спеціаліст відділу взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, 

моніторингу та позапланового контролю 
закладів освіти управління Державної служби 

якості освіти у Сумській області 
(посада)

Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 

освіти у Сумській області
(посада)

Керівник закладу освіти
Директор

(посада)

ГУЛАКОВ А Інна Миколаївна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

БІЛАН Анна Олександрівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

КОРНІСНКО Ігор Миколайович 
(прізвище, ім'я, по батькові)

СТРЮКОВА Надія Володимирівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки: не залучалися

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



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

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

Не
вимагається

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))

+ Положення Статуту, 
затвердженого рішенням десятої 
сесії сьомого скликання 
Краснопільської селищної ради 
від 05.01.2018 року № 1. 
суперечать чинному 
законодавству.

У статуті використовуються 
посилання на нормативно-правові 
акти, що втратили чинність, 
зокрема:

у пункті 1.8 розділу І - Положення 
про загальноосвітній навчальний 
заклад, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 
14.06.2000 року № 964, що 
втратила чинність на підставі 
Постанови КМУ №96 від 
21.02.2018;

у пункті 2.15 розділу II - 
Інструкцію Про переведення та 
випуск учнів навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти 
усіх типів та форм власності, 
затверджену наказом Міністерства 
освіти і науки У країни від 
05.02.2001 року №44, 
зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 08.02.2001 року за 
№120/5311, що втратив чинність на

7



підставі наказу Міністерства освіти 
і науки України від 14.04.2008 року 
№319, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 6 
травня 2008 року за №383/15074;

у пункті 2.17 розділу II - 
Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної 
середньої освіти, затверджене 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 14.12.2000 року 
№588, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 19 
грудня 2000 року за №925/5146, що 
втратив чинність на підставі 
Наказу Міністерства освіти і науки 
України від 18.02.2008 року №94, 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 лютого 2008 
року за №151/14842.

Повноваження щодо затвердження 
плану роботи закладу делеговано 
раді навчального закладу (пункт 
2.1 Статуту), що суперечить абзацу 
другому частини третьої статті 26 
Закону України «Про освіту» від 5 
вересня 2017 року №2145-VIII.

Усупереч абзацу п’ятому частини 
третьої статті 26 Закону України 
«Про освіту» від 5 вересня 2017 
року № 2145-VIII форми, методи і 
засоби організації навчально - 
виховного процесу погоджуються 
із власником (пункт 1.11 Статуту), 
а розклад навчальних занять - 
радою навчального закладу (абзац 
перший пункту 2.11 Статуту).

Робочий навчальний план 
навчального закладу погоджується 
радою навчального закладу і 
затверджується відповідним 
органом управління освітою, 
(абзац другий пункту 2.2 Статуту), 
а обсяг педагогічного 
навантаження вчителів 
затверджується відділом освіти 
(пункт 4.7 Статуту), що суперечить 
підпункту другому пункту 
четвертого Розділу XII Закону



України «Про освіту» від 5 вересня 
2017 року №2145-VIII.

Пункт 2.4 Статуту визначає 
здійснення освітнього процесу за 
денною формою навчання, що 
порушує право на здобуття освіти 
в різних формах або поєднуючи їх, 
визначене частиною першою статті 
9 Закону України «Про освіту» від 
5 вересня 2017 року № 2145-VIII.

Усупереч пункту 2 Порядку 
переведення учнів закладу 
загальної середньої освіти на 
наступний рік навчання, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України 14.07.2015 № 762, 
зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України ЗО липня 2015 р. 
за№ 924/27369, пунктом 2.16 
Статуту визначено, що при 
переведенні учнів з початкової до 
основної школи передусім 
беруться до уваги досягнення у 
навчанні не нижче середнього 
рівня з української мови, читання, 
математики.

Перелік учасників освітнього 
процесу, визначений в пункті 3.1. 
Статуту, не відповідає частині 
першій статті 52 Закону України 
«Про освіту» від 5 вересня 2017 
року № 2145-VIII.

Пункт 3.3 розділу III Статуту не 
відповідає частині першій статті 53 
Закону України «Про освіту» від 5 
вересня 2017 року № 2145-VIII.

Пункт 3.4 розділу III Статуту не 
відповідає частині третій та п’ятій 
статті 53 Закону України «Про 
освіту» від 5 вересня 2017 року 
№2145-VIII.

Обов’язки педагогічних 
працівників, визначені пунктом 3.8 
Статуту не відповідають частині 
другій статті 54 Закону України



«Про освіту» від 5 вересня 2017 
року № 2145-VIII.

Обов’язки батьків здобувачів 
освіти, визначені пунктом 3.12 
Статуту, не відповідають частині 
третій статті 55 Закону України 
«Про освіту» від 5 вересня 2017 
року № 2145-VIII.

Пунктом 4.4 Статуту визначено, 
що піклувальна рада у закладі 
освіти за рішенням загальних 
зборів може створюватися і діяти, 
що суперечить частині першій 
статті 29 Закону України «Про 
освіту» від 5 вересня 2017 року 
№2145-VIII.

Усупереч вимогам частини другої, 
четвертої статті 69 Закону України 
«Про освіту» від 5 вересня 2017 
року №2145-VIII пункт 8.2 Статуту 
передбачає здійснення державного 
контролю Міністерством освіти і 
науки України. Державною 
інспекцією навчальних закладів, 
засновником та відділом освіти 
Краснопільської районної 
державної адміністрації. Водночас 
основною формою державного 
контролю за діяльністю 
навчального закладу є атестація; 
пунктом 8.4 Статуту у період між 
атестацією передбачено 
проводення перевірок 
(інспектування) навчального 
закладу з питань, пов'язаних з його 
навчально-виховною діяльністю.

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)

+ Усупереч абзацам третьому, 
четвертому пункту 4 розділу III 
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 квітня 2018 року № 
367, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 05 травня 2018 
року за № 564 32016 (далі - 
Порядок зарахування,



відрахування та переведення 
учнів), у 2019/2020 навчальному 
році зарахування до складу учнів 5 
класу - Гладишева Валерія, 
Рашевської Софії здійснено з 
порушенням термінів (наказ 
09.06.2020 року № 06-У, заяви 
батьків від 03.06.2020).

Усупереч пункту другому розділу 
II Порядку зарахування, 
відрахування та переведення учнів 
у 2019/2020. 2020/2021 навчальних 
роках порушено терміни 
зарахування дітей до першого 
класу (наказ від 02.09.2019 № 15-У, 
наказ від 01.09.2020 № 13-У).

Усупереч абзац) першому пункту 
четвертого розділу І Порядку 
зарахування, відрахування та 
переведення учнів у 2021/2022 
навчальному році видано наказ про 
зарахування 16 дітей до складу 
учнів 1 класу без заяв одного з 
батьків (наказ від 31.05.2021 
№4-У).

Усупереч вимог пункту другого 
розділу III, пункту першого 
розділу IV Порядку зарахування, 
відрахування та переведення учнів 
без заяви одного з батьків учнів у 
2019/2020 навчальному році 
відраховано Яременка Владислава 
(2 клас) (наказ від 05.09.2019 №16- 
У), Мадяра Дениса( 1 клас) та 
Мазяра Даниїла(5 клас) (наказ від 
21.11.2019 №17-У), без заяви 
одного з батьків та без письмового 
підтвердження з іншого закладу 
освіти про можливість зарахування 
до нього учнів у 2019/2020 
навчальному році відраховано зі 
школи учня 5 класу Канцура 
Даніїла (наказ від 27.08.2020 №12- 
У), учня 4 класу Шевченка Тараса 
(наказ від 09.06.2020 №05-У), у 
2020/2021 навчальному році- 
ученицю 2 класу Мисюк 
Мирославу (наказ від 05.10.2020 
№ 16-У ).
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J 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 пункту 10 Порядку 
ведення обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 
вересня 2017 р. № 684 (далі - 
Порядок ведення обліку дітей), у 
2020/2021 навчальному році 
відділу освіти Краснопільської 
селищної ради надано інформацію 
тільки про кількість здобувачів 
освіти закладу, інші дані про всіх 
учнів, які до нього зараховані не 
зазначено (вих, №151/01-22 від 
08.09.2021).

Усупереч вимогам абзацу першого 
пункту 11 Порядку ведення обліку 
дітей закладом освіти після 
відрахування Канцура Даниїла 
Олександровича, учня 5 класу 
(наказ від 27.08.2020 № 12-У), до 
15 вересня 2020 року не подано до 
відділу освіти Краснопільської 
селищної ради дані про нього, у 
тому числі місце продовження 
здобуття ним загальної середньої 
освіти (заклад освіти).

Усупереч вимогам пункту 12 
Порядку ведення обліку дітей 
закладом освіти не подано до 
уповноважених органів або їх 
структурних підрозділів 
інформацію про зарахованих до 
закладу освіти учнів, які здобували 
загальну середню освіту в закладах 
освіти інших адміністративно- 
територіальних одиниць (у 2019
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році - Бондаренко Андрій, учень 2 
класу (наказ від 02.12.2019 №18- 
У), у 2020 році - Коваленко 
Вікторія, учениця 2 класу (наказ 
від 08.01.2020 №01-У). Гавенко 
Дар’я, учениця 10 класу (наказ від 
14.01.2020 № 02-У), Канцур 
Даниїл, учень 5 класу (наказ від 
22.01.2020 № 03-У), Денисенко 
Єгор, учень 4 класу (наказ від 
30.06.2020 № 09-У), Денисенко 
Ярослав, учень 7 класу (наказ від 
30.06.2020 № 09-У), Тарасенко 
Діна, учениця 7 класу (наказ від 
27.08.2020 № 11-У), у 2021 році - 
Степаненко Ольга, учениця 6 класу 
(наказ від 13.09.2021 № 16-У).

Усупереч пункту другого Порядку 
переведення учнів закладу 
загальної середньої освіти на 
наступний рік навчання.
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 14 липня 2015 року 
№762, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 30 
липня 2015 року за №924/27369 
(далі - Порядок переведення 
учнів), відповідно до протоколу 
засідання педагогічної ради від 12 
червня 2020 року № 9 ухвалено 
рішення про переведення з 5 до 6 
класу 20 учнів, а наказом від 
12.06.2020 року №07-У з 5 до 6 
класу переведено 19 учнів; 
відповідно до протоколу засідання 
педагогічної ради від 08 червня 
2021 року №6 ухвазено рішення 
про переведення з 5 до 6 класу 25 
учнів, а наказом від 08.06.2021 
року №5-У з 5 до 6 класу 
переведено 24 учнів.

Усупереч абзацу другому пункту 
13 Порядку ведення обліку дітей в 
особових справах учнів немає 
відповідних медичних довідок 
закладу охорони здоров’я або 
письмових пояснень батьків 
(одного з батьків) учня чи інших 
законних представників, що 
підтверджують причини 
відсутності учня на навчальних
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заняттях таких здобувачів освіти: 1 
класу - Голубки Анни (15.09.2021- 
21.09.2021), 3 класу - Анциферова 
Руслана (13.09.2021-17.09.2021, 
Капинуса Олексія (22.09.2021-
13.10.2021),  Роєнка Олексія 
(08.09.2021. 13.09.2021-14.09.2021, 
20.09.2021-13.10.2021), Сапко 
Тетяни (14.09.2021, 17.09.2021- 
27.09.2021), Шевченка Богдана 
(20.09.2021-22.09.2021, 27.09.2021- 
30.09.2021), 4 класу - Коваленко 
Вікторії (06.09.2021-10.09.2021, 
08.10.2021, 11.10.2021), 6 класу- 
Волошиної Діани (06.09.2021- 
10.09.2021, 14.09.2021-22.09.2021, 
24.09.2021-06.10.2021, 11.10.2021-
13.10.2021) , Козачковської Поліни 
(10.09.2021. 13.09.2021, 27.09.2021, 
29.09.2021, 07.10.2021, 12.10.2021-
13.10.2021) .

Усупереч абзацу першому пункту 
13 Порядку ведення обліку дітей у 
2021/2022 навчальному році не 
надано територіальному органу 
Національної поліції та службі у 
справах дітей дані про учнів З 
класу, яких не було на навчальних 
заняттях з невідомих або без 
поважних причин (Капинус 
Олексія з 22.09.2021 до 13.10.2021, 
Роєнко Олексія з 20.09.2021 до
13.10.2021).

У 2018/2019 та 2019/2020 н.р. учні 
9 класу закладу освіти, які не 
виявили намір припинити навчання 
в ньому, відраховані із закладу 
освіти без заяви батьків про 
припинення навчання (наказ від 
14.06.2019 № 07-У, наказ від 
12.06.2020 № 08 -У), що порушує 
вимоги абзацу першого пункту 5 
Порядку переведення учнів 
закладу загальної середньої освіти 
на наступний рік навчання, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України 14.07.2015 № 762, 
зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 30 липня 2015 р. 
за № 924/27369.
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7 Вимоги щодо структури і 
тривалості навчального 
року, навчального тижня, 
навчального дня, занять, 
відпочинку між ними

+ У 2021/2022 навчальному році 
педагогічною радою закладу освіти 
не визначені форми організації 
освітнього процесу, що порушує 
вимоги частини четвертої статті 10 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту».

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

+ У навчальному плані для учнів 5 та 
6 класів до варіативної складової 
введено курс за вибором з 
російської мови за редакцією 
О.Ю. Крюченкова. для учнів 8 та 9 
класів - курс за вибором 
«Креслення» за редакцією 
С.М. Дятленка, програма яких не 
передбачена Переліком навчальної 
літератури та навчальних програм, 
рекомендованих МОН України для 
використання в освітньому процесі 
закладів освіти у 2021/2022 н.р.

Освітні програми закладу освіти на 
2021/2022 н.р. за рівнем початкової 
освіти (1-4 класи), базової 
середньої освіти (5-9 класи) та за 
рівнем профільної середньої освіти 
(10-11 класи) не містять опису 
інструментарію оцінювання, що є 
порушенням вимог абзацу шостого 
частини другої статті 11 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту».

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)

+

И Підстави та порядок 
організації форм здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

+ Усупереч абзацу першому пункту 
4 Розділу II Положення про 
дистанційну форму здобуття 
повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти



і науки України від 08 вересня 
2020 року № 1115, зареєстрованим 
в Міністерстві
юстиції України від 28 вересня 
2020 р. за №941/35224, у 
2019/2020 році для учениці 8 класу 
Міленіної Анастасії Максимівни 
організовано дистанційне навчання 
без заяви одного з батьків (наказ 
від 03.09.2020 №44-ОД).

12 Порядок проведення 
державної підсумкової 
атестації в закладі освіти

+ У класному журналі 4 класу на 
2018/2019 н. р. на сторінках у 
розділі V «Зведений облік 
навчальних досягнень учнів» не 
виставлені оцінки з державної 
підсумкової атестації з української 
мови та математики, чим порушено 
вимоги пункту двадцятого розділу 
II Порядку проведення державної 
підсумкової атестації, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 07 грудня 2018 року 
№1369, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 02 
січня 2019 р. за № 8/32979.

13 Забезпечення умов для 
здобуття освіти осіб 3 
особливими освітніми 
потребами

+ Усупереч вимогам абзацу першого 
пункту 13 Порядку організації 
інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 серпня 2011 року № 
872, у 2021/2022 навчальному році 
в закладі освіти не забезпечено 
корекційну спрямованість 
освітнього процесу для дітей 3 
особливими освітніми потребами, 
які навчаються в інклюзивних 
класах. Зокрема, в індивідуальних 
програмах розвитку Новаковського 
Владислава (4 клас) та 
Расторгуєвої Маргарити (5 клас) 
визначені корекційно-розвиткові 
заняття, які не передбачені 
відповідними висновками ІРЦ про 
комплексну психолого-педагогічну 
оцінку розвитку особи (далі - 
Висновок ІРЦ), а саме: для 
Новаковського Владислава (4 клас) 
та Расторгуєвої Маргарити (5 клас) 
визначено напрям корекційно- 
розвиткових послуг - соціально- 
побутова орієнтація, а висновком ,
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ІРЦ передбачено напрями - 
корекція розвитку та розвиток 
мовлення (висновки ІРЦ від 
08.05.2019 №61, від 08.05.2019 
№59).

Усупереч пункту 9 Порядку 
організації інклюзивного навчання 
у загальноосвітніх навчальних 
закладах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 серпня 2011 року 
№872, у 2021/2022 навчальному 
році навчання в інклюзивних 
класах Новаковського Владислава 
(4 клас) здійснюється за Типовою 
освітньою програмою початкової 
освіти спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для 
учнів 4 класу з порушенням 
інтелектуального розвитку, 
затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 29.01.2021 року № 121, 
Расторгуєвої Маргарити (5 клас) - 
за Типовою освітньою програмою 
спеціальних закладів загальної 
середньої освіти II ступеня для 
дітей з особливими освітніми 
потребами, затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 12.06.2018 року № 627.

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

+

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

+ Усупереч частині першій статті 60 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» штатний 
розпис закладу освіти на 2021 рік 
затверджений начальником відділу 
освіти Краснопільської селищної 
ради, а не керівником закладу 
освіти.

16 Наявність тарифікаційних 
списків працівників і 
порядок їх 
погодження/затвердження

+

17 Порядок розподілу 
педагогічного 
навантаження 
педагогічних працівників

+
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(у тому числі менше 
норми)

18 Підвищення кваліфікації 
педагогічними 
працівниками

+

19 Проходження 
атестації/сертифікації 
педагогічними 
працівниками

+ Усупереч абзацу другому пункту 
3.15 розділу III Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 06 жовтня 2010 року 
№ 930, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 14 
грудня 2010 року за№ 1255/18550, 
в атестаційному листі
Капинос О.С. від 02.04.2021 немає 
підпису про ознайомлення з 
рішенням атестаційної комісії.

20 Виконання педагогічними 
працівниками обов'язків, 
передбачених 
законодавством

+

21 Виконання керівником 
закладу освіти обов'язків, 
передбачених 
законодавством

+ Усупереч абзацу п’ятому частини 4 
статті 38 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» у 
2020 році керівником не надано 
засновнику пропозиції щодо 
обсягу коштів, необхідних для 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників.

Усупереч абзацу 4 пункту 1 
Розділу IV наказу № 1669 від 
26.12.2017 «Про затвердження 
Положення про організацію роботи
3 охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в установах і 
закладах освіти», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України від 
23 січня 2018 року за № 100/31552, 
в посадовій інструкції соціального 
педагога відсутній блок питань з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.

Керівником закладу освіти не 
дотримано вимоги абзаців 
четвертого, п’ятнадцятого частини
4 статті 38 Закону України «Про 
повну загальну середню освіти». 
Зокрема, не здійснено контроль за
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виконанням індивідуального 
навчального плану учня 7 класу 
Юхневича Станіслава (у журналі 
індивідуальної роботи з учнем не 
зафіксовані навчальні заняття, які 
були проведені з 15 по 31 травня 
2021 року).

У журналі реєстрації первинного, 
позапланового, цільового 
інструктажів здобувачів освіти з 
безпеки життєдіяльності в кабінеті 
фізики не вказано дату, клас, назву 
інструктажу, ПІБ та підпис особи, 
яка проводила інструктаж для 40 
учнів закладу освіти, що 
суперечить вимогам абзацу п’ятого 
підпункту четвертого пункту 6 
розділу IV 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 26.12.2017 № 
1669 , зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 23 
січня 2018 р. за№ 100/31552.

Усупереч абзаців третього, п’ятого, 
шостого, пункту 8 розділу II 
Положення про порядок 
розслідування нещасних випадків, 
що сталися із здобувачами освіти 
під час освітнього процесу, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки від 16 
травня 2019 року №659, 
зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 13 червня 2019 
року за №612/33583, в матеріалах 
розслідування нещасних випадків з 
учнем 7 класу Любченком 
Владиславом Юрійовичем 
(17.03.2021, 17.05.2021) та 
ученицею 10 класу Твіленєвою 
Оксаною Леонідівною (06.09.2021) 
немає акту розслідування 
нещасного випадку, протоколів 
засідання комісії із розслідування 
нещасного випадку та копії наказу 
закладу освіти про вжиття 
запропонованих комісією і’|
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нещасних випадків заходів щодо 
запобіганню виникненню подібних 
нещасних випадків.

22 Вимоги щодо діловодства 
в державних і комунальних 
закладах освіти

+ У 2021/2022 навчальному році в 
закладі освіти під час оформлення 
всіх документів на двох і більше 
сторінках друга та наступні 
сторінки не пронумеровані, що 
порушує вимогу пункту 7 
додатка 1 Інструкції з діловодства 
в Угроїдській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів 
Краснопільської селищної ради, 
затвердженої наказом від 
04.01.2021 № 4-ОД (далі- 
Інструкція з діловодства закладу 
освіти) та суперечить пункту 7 
додатку 1 Інструкції з діловодства 
у закладах загальної середньої 
освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 25 червня 2018 року 
№676, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 11 
вересня 2018 року за №1028/32480 
(далі - Інструкція з діловодства у 
закладах загальної середньої 
освіти).

Номенклатура справ на 2021 рік у 
закладі освіти затверджена наказом 
від 04.01.2021 року№3-ОД та 
введена в дію з 04.01.2021 року, 
чим порушено терміни, визначені 
пунктом 10 розділу V Інструкції 3 
діловодства закладу освіти, що 
суперечить пункту 12 розділу V 
Інструкції з діловодства у закладах 
загальної середньої освіти.

Номенклатура справ на 2021 рік не 
схвалена експертною комісією 
закладу освіти, що не відповідає 
пункту 5 розділу V Інструкції з 
діловодства закладу освіти та 
суперечить пункту 5 розділу V 
Інструкції з діловодства у закладах 
загальної середньої освіти.

Форма журналів реєстрації наказів 
з основної діяльності, з кадрових 
питань (особового складу) 
тимчасового строку зберігання, з



адміністративно-господарської 
діяльності не відповідає вимогам 
Додатку 4 Інструкції з діловодства 
у закладах загальної середньої 
освіти.

Усупереч абзацу третьому пункту 
7 Інструкції з діловодства закладу 
освіти гриф затвердження 
перспективного чотиритижневого 
меню не має дати затвердження, 
що порушує вимоги абзацу 
третього пункту 7 розділу II 
Інструкції з діловодства у закладах 
загальної середньої освіти.

Усупереч пункту третьому розділу
IV Інструкції з діловодства закладу 
освіти журнал реєстрації вихідних 
документів не містить записів 
обліку даних про документ, яким 
фіксується факт відправлення 
(записом необхідних відомостей 
про документ) за нумерацією 79, 
50-61, що порушує вимоги пункту 
третьому розділу IV Інструкції з 
діловодства у закладах загальної 
середньої освіти.

V документах закладу освіти 
використовуються посилання на 
нормативно-правові акти, що 
втратили чинність, зокрема: в 
протоколі засідання педагогічної 
ради від 12 червня 2020 року № 9, 
наказі від 12.06.2020 року № 07-У, 
наказі від 06.09.2021 № 99-ОД на 
Закон України «Про загальну 
середню освіту» від 13 травня 1999 
року № 651-XIV, що втратив 
чинність на підставі Закону від 
16.01.2020 року № 463-ІХ; при 
оформленні документації з питань 
розслідування нещасних випадків - 
на Положення про розслідування 
нещасних випадків, що сталися під 
час навчально-виховного процесу в 
навчальних закладах, затверджене 
наказом Міністерства освіти і 
науки від 31 серпня 2001 року за № 
616, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 
2001року за №1093/6284, що 
втратив чинність на підставі наказу



Міністерства освіти і науки №659 
від 16 травня 2019 року.

23 Забезпечення прозорості та 
інформаційної відкритості 
закладу освіти

+

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

+ Усупереч підпункту другого 
пункту 19 Порядку організації 
харчування у закладах освіти та 
дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 березня 2021 р. № 
305 (далі - Порядок організації 
харчування), у 2021/2022 
навчальному році керівником 
закладу освіти не визначено склад 
бракеражної комісії та положення 
про бракеражну комісію.

Усупереч абзацу першого пункту 
24 Порядку організації харчування 
у 2021/2022 навчальному році 
керівником закладу освіти 
обов’язок проведення щоденного 
бракеражу готової продукції та 
ведення бракеражного журналу 
покладено на чергових вчителів по 
їдальні (наказ від 01.09.2021 
№79-ОД).

Усупереч пункту 27 розділу 
«Організація харчування» Порядку 
організації харчування у 2021/2022 
навчальному році тривалість 
перерви між навчальними 
заняттями для організації прийому 
їжі для здобувачів освіти 2-4 класів 
становить 25 хвилин (наказ від 
01.09.2021 №79-ОД).

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

+ У 2021/2022 навчальному році 
медичному працівнику закладу 
освіти керівником не визначені 
обов’язки, визначені пунктом 8 
Порядку здійснення медичного 
обслуговування учнів закладів 
загальної середньої освіти, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 
січня 2021 року №31.

26 Порядок організації та 
функціонування групи 
(груп) подовженого дня

+ Усупереч абзацу першому пункту 
8 Порядку створення груп 
подовженого дня у державних і 
комунальних закладах загальної 
середньої освіти, затвердженого



За результатами перевірки встановлено: 
відсутність порушень вимог законодавства 

+ наявність порушень вимог законодавства

наказом Міністерства освіти і 
науки від 25 червня 2018 року за 
№677, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 24 
липня 2018 року за №865/32317 
(далі - Порядок ГПД), у 2021/2022 
навчальному році режим роботи 
групи подовженого дня не 
схвалено на засіданні педагогічної 
ради закладу освіти.

У 2021/2022 навчальному році 
режимом роботи групи 
подовженого дня, затвердженим 
наказом від 01.09.2021 №81-ОД, 
визначено тривалість проведення 
спортивно-оздоровчих занять 45 
хвилин, що суперечить абзацу 
сьомому пункту 8 Порядку ГПД.

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

+

31 Особливі вимоги до 
діяльності спеціальних 
закладів загальної 
середньої освіти

+



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

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 7^

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)

У

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

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти у 

Сумській області (голова) 
(посада)

Інна ГУЛАКОВА 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Головний спеціаліст відділу взаємодії 
з органами місцевого самоврядування, 

моніторингу та позапланового 
контролю закладів освіти управління 

Державної служби якості освіти у 
Сумській області

(посада) {підпис)
Анна БІЛАН 

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти у 

Сумській області
(посада)

Керівник закладу освіти
Директор 

(посада)

Ігор КОРНІСНКО 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Надія СТРЮКОВА 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки: не залучалися

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

Примірник цього акта на сторінках отримано дСҐ " 'ґ

Директор
(посада)

Надія СТРЮКОВА 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову від підписання керівником закладу освіти, третіми 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


