
(найменування органу, який проводить iнституцiйний аулит,

65045. Одесъка обл.. MicTo Одеса. ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛЬСЬКОГО. будинок 86.
тел. (048) 722- l l -5 5. e-mail : odesa@sqe. gov.ua. https://sqe. gov.ua/

його мiсцезнаходження, номери телефону, адреси електронноТ пошти, вебсайту)

Акт
за результатами перевiрки додержання закладом освiти вимог законодавства

у сферi загальноi середньоТ освiти (пiд час iнститучiйного аудиту)

22 листопада 2021 року Jф01-09/48 -|4/|-i

ЬОi ОСВIТИ I-II СТУПЕНIВ

Тип iнститучiйного аудиту:

у плановому порядку

НЕРУБАЙСЬКОi СIЛЬСЬКОi РАДИ БIЛЯiВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОТ ОБЛАСТI
(найменування закладу освiти)

РЕДЬКА Лариса IBaHiBHa
(прiзвище, iм'я, по батьковi* керiвника закладу освiти**)

код згiдно з С!РПОУ З4227З|7

67662. Одеська обл.. БiляiЪський р-н. село Велика Балка. вул. Центральн?. будинок 37"
e-mail: school.vel.balka@gmail.com. https://bilvelbalznz.odessaedu.net

(мiсцезнаходження закJIаду освiти, його фiлii(й), номер телефону, адреси електронноi пошти, вебсайту)

Кiлькiсть педагогiчних працiвникiв закладу освiти на день перевiрки 14.

кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки 154.

I. Загальна iнформацiя про проведення перевiрки пiд час iнституuiйного
аудиту

.Щокумент, на виконання якого проводиться перевiрка:
Наказ вiд 09.1 l .202l J\Ъ 01-09/48

+ у позаплановому порядку

Iнформацiя про недопущення експертноi групи до проведення iнстиryцiйного аудиту або iншим
чином створення перешкод у if роботi

(заповнюеться у разi наявностi перешкол)

II. Строк проведення iнституцiйного аудиту

хвилини мiсяць хвилин



III. Iнформацiя про останнiй проведений захiд державного нагляду (контролю)

у сферi загальноi середньоi освiти

У позаплановому по
Тип заходу державного нагляду (контролю)

проводився з по
Акт перевiрки J\Ъ

Розпорядження tцодо усунення порушень:
не видаваJIося; видавалося;

його вимоги:
виконано; не виконано

IV. Особи, присутнi пiд час перевiрки

Голова та члени експертноi групи, якi брали rIасть у проведеннi перевiрки
начальник вiддiлу взасмодii з органами мiсцевого
самовDялчвання. монiтопингч та позапланового
контролю закладiв освiти управлiння Державноi
служби якостi освiти в Одеськiй областi (голова) СИЧОВД днастасiя Володимирiвна
(посала) (прiзвище, iм'я, по батьковi)

головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту
чправлiння Державноi служби якостi освiти в
одеськiй областi

(посала)

головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту

управлiння ДержавноТ служби якостi освiти в

одеськiй областi
(посада)

Керiвник закладу освiти
директор Великобалкiвського закладу загальноТ
середньоI освiти I-II ступенiв Нерубайськоi
сiльськоi ради Бiляiвського району Одеськоi
областi

(посала)

TpeTi особи, яких зчrлучено до проведення перевiрки

ДЕРЕБIЗоВА Галина АндрiТвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

ЛЮБЧЕНКо олександр Васильович
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

РЕДъКА Лариса IBaHiBHa
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

(посала) (прiзвище, iм'я, по батьковi)

засобами аудiотехнiки
засобами вiдеотехнiки
засобами аудiотехнiки

Тип заходу державного нагляду (контролю)

проводився з по
Акт перевiрки Nч

Розпорядження щодо усунення порушень:
не видавалося; видавалося;

його вимоги:
виконано: не виконано

закладом освiти

посадовою особою органу, який проводить
1инl аудит засобами вiдеотехнiки



Питання щодо додержання закладом
освiти вимог законодавства у сферi
загальноi середньоi освiти

Вiдповiдi
на

iтитання

Jф
зl
п

VI. Перелiк
питань щодо Додержання 3акпадом освiти вимог законодавства у сферi

ЗагальноТ середньоi освiти та опис виявлених порушень (у разi наявностi)***

Опис виявленого порушенЕя
(фактичних обставин i вiдповiдниri
матерiа-гliв, що ix пiдтверджують) iз
зазначенням статей (частин, пунктiв.
абзацiв тощо) aKTiB законодавства

Пiдстави для провадження дiяльностi з
надання ocBiTHix послуг у сферi
загальноТ середньоТ освiти (наявнiсть
лiцензii, статуту, положення про
структурний(i) пiдрозлiл(и))

| Зарахування дiтей до закJIадiв освiти,
l.
| вiдрахування учнiв iз закладiв освiти i
l.
| переведення rIHlB з одного закJIаду

| освiти до iншого (для приватних i
l

| 
корпоративних закладlв освlти

| 
вtлповtдно до порядку, визначеного

| засновником)
I

I

Усупереч вимогам частини першоТ
cTaTTi 33 Закону Украiни <Про повну
загальну середню ocBiTy> у заклалi
освiти (далi - ЗО) вiлсутне рiшення
засновника про його утворення.

Усупереч вимогам абзацу 11 частини
лругоi cTaTTi 33 Закоrry УкраiЪи <Про
повну загальну середню ocBiry>
oKpeMi положення статуту ЗО,
затвердженого рlшеннrL\l
Нерубайськоi сiльськоТ ради вiд 2|
сiчня 2021 року ]ф 37-VIП, суперечать
законодавству. Зокрема, статутЬм ЗО:
- передбачено погодження з

засновником закJIаду освiти
формування Bcix класiв;
- перелбаченi не Bci обов'язки

педагогiчних працiвникiв, визначенi
законами УкраiЪи кПро ocBiTy> та
кПро повну загальну середню ocBiTy>.
KpiM того, мiститься посилання на
Закон УкраiЪи <Про загirльну середню
ocBiTy>, що втратив чиннiсть l8
березня 2020 року на пiдставi
набрання чинностi Законом Украiни
кПро повну загiLпьн ю ocBlTy).
Усупереч вимогам пунктiв 2, З, 4

роздiлу III Порядку зарахування,
вiдрахування та переведення учнiв до
державних та комун,Lльних закладiв
освiти лля злобуrгя повноТ загальноТ
середньоi освiти, затвердженого
накщом MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд lб квiтня 2018 року ]ф З67
(далi Порядок зарахування,
вiдрахування та переведення учнiв), у
ЗО зарахування, вiлрахування учнiв у
зв'язку з переведенням на навчання до
iнших закладiв освiти здiйснюсться
без заяв батькiв. Так, упродовх< 2
2021 poKiB наказ€lми ди з

Не
ви
ма
гае
тьс
я



rrясьмовш( заш батькЬ зараховаЕо до
ЗО 14 ущЬ та вiдюrоо:rно у зв'язIqr з
перев€деЕЕяrд до iнттrгt зашатЬ
ocBiTE JIпше ва пiдставi шсьмового
пiдгвсрдкешя з iнmоm заrлаry ocBiTB
про кожllшiсть зарФryвашя до Еюпо

Формlrмвня K;raciB, кпасЬ-коlдlлекгъ

Норми паповнюв{lностi KTlaciB i шraciB-
комплекгiв (у разi наявностi)
державного, комунального з:лкJIаду

освiти
Усупереч вимогам Порядку подiлу
класiв на групи при вивченнi окремих
предметiв у загальноосвiтнiх
навчz}льних закладах, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 20 лютого 2002 року
Ns 128, наказом директора ЗО вiд 0i
вересня 202l року Ns 15/0i-13-y у
202112022 навчzrльному рочi подiл
класiв на групи пiд час вивчення
предмету кIнформатика>
перелбачений не для Bcix класiв ЗО,
якi мають вiдповiдну наповнюванiсть.
Зокрема, не дiляться на групи 3-ий та
9-ий кJIаси, в яких 22 та 17 учнiв

Подiл класiв на групи пiд час вивченшI
окремих навчальних предметiв
(iнтегрованих KypciB) у державному,
комунaльному закJIадi освiти

Поряjок облiку учнiв Усупереч вимогtlп,l пункту 12 Порядку
ведення облiку дiтей дошкiльного,
шкiльного BiKy та учнiв,
затвердженого постilновою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 13 вересня 2017

року Nч 684, ЗО не подtlються данi
учнiв, якi зарirхованi до ЗО та
здобували загальну середню ocBiTy в

закJIадах освiти iнших
адмiн iстративно -територiальн их
одиниць, вiдповiдальному за ведення
облiку дiтей шкiльного BiKy

уповноваженому органу або його
структурному пiдроздiлу
адмiнiстративно -територiальноi
одиницi, на територii якоi

розташовано закJIади освiти, в яких
навчалися дiти. Зокрем4 ЗО не

подавалися данi 2 таких гrнiв:
та

якi здобурагпл загаrьЕу
середню ocBiTy в Новобикiвськiй ЗОЦ
I-III iB села Новий



8l

Вимоги щодо структури i тривалостi
навчаJьЕого року, нtlвчtlльного тижня,
навчаJIьного дЕя, зulнять, вiдпочинку
Mi:K ншrи
Обов'язковi складники ocBiTHboi(ix)
програми (програr-r) закJIаду освiти,
порядок ii Clx) розроблення/схвалення/
у!твердкенЕя, а також кошти, за

ptD(yEoK яких здiйснюеться ii (ix)

реаJIЬацiя

Ббр"чь*о.о району Чернiгiвськоi
областi та були зарахованi до ЗО
ЕаказаIчtи директора ЗО вiд lб квiтня
2021 року Ns 07/01-13 та Jф 06/01-13

вiдповiдно.

Усупереч вимогам пункту 7 Порядку
переведення yrHiB закладу зага.гtьноi

серелньоi освiти на наступний piK
навч€lння, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 14 липЕя 2015 року Ns762, нака:}ом

директора ЗО вiд 31 серпня 2021 року
Nэ 14/01-13-y вiдраховано

як таку, що не мала

результатiв рiчного оцiнювання у
зв'язку iз невiдвiдуванням закладу
зага.пьноi серелньоТ освiти бiльше
шести ocTaHHix мiсяцiв навчального

року поспiль та вiдсутностi буль-яких
вiдомостей щодо мiсця if проживання
чи мiсце перебування tr батькiв, без

прийнятгя педагогiчною радою

рiшення щодо визнання ii такою, що
вибула iз заклалу загальноi середньоi
освiти. KpiM того, ЗО не надiслано
iнформачiю щодо визнання уrениui
такою, що вибула iз заклалу загальноi
середньоi освiти, управлiнню освiти,
культури, молодi, спорту та туризму
НерубайськоТ сiльськоi ради,
вiдповiда:rьному за створення та
постiйне оновлення реестру даних про

дiтей шкiльного BiKy, та за мiсцем
проживання ученицi, одного з Ti

батькiв, зазначеним в ii особовiй

Усупереч вимогам частини третьоТ

cTaTTi 11 Закону Украiни <Про повну
загальну середню ocBiTy>, абзачу 17

розлiлу I ,Щержавного стандарту
базовоi i повноТ загальноТ середньоi
освiти, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З

листопада 2011 року Ns |З92, в

освiтнiй програмi ЗО на 202112022

навчальний piK вiдсутнi програ},rи

введених за рахунок годин



Змiст i порядок
складання/затвердженЕя рiчного(их)
Еавч:л,льного(их) плану(iв) закJIаду
освiти
Ъсоби навчання та обладнання
нiлвчttльних кабiнетiв i STEM-
.:абораторiй (вимоги до оснащення
засобами навчання та обладнанням;
JокуIlrентацiя, яку повиннi мати засоби
навчання та обладнання)

пiдстави та порядок органiзачii форм
злобуггя повноi зага.гlьноТ середньоi
освiти

складовоi факультативiв:
<Психологiя> (у 6-9 класах), <<Етика>
(у 5-6 класах); та програми KypciB за
вибором: кЛiтературна мозаiкао (у 5-6
класах), кЛiтература Одещини> (у 9
класi), <Iсторiя рiдного краю) (у 7
класi), <Географiя рiдного краю> (у 8
класi

Усупереч вимогам наказ\
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 29 квiтня 2020 року Ns 574 <Про
затвердження Типового перелiк1,
засобiв навчання та обладнання дJlя
навчirльних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй> в класних KiMHaTax, в
яких проводяться уроки з бiологii.
географiТ, математики, фiзики, xiMiT,
вiдсутне обладнання та засоби
навчання, якими можуть буa,
обладнанi навчальнi кабiнети.

Усупереч вимогам пункту 5 Типового
перелiку засобiв навчання та
обладнання для навчальних кабiнетiв
початковоi школи, затвердженого
накЕвом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи вiд 07 лютого 2020 року
]ф 143, в ycix навчальних кабiнетах
початковоl школи вiдс}тнi
багатофункцiональнi пристроi (БФП).
в двох вiдсутнi мультимелiйнi
проектори, в одному - персончlльниI"l
комп'ютер.

Усупереч вимогам пункту 3 роздiлу V
Положення про iндивiдуа;lьну форму
здобугrя повноi загальноi середньоi
освiти, затвердженого нак€вом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
вiд 12 сiчня 20lб року N 8 (д-i -
Положення про iндивiдуальну форму
здобуггя повноi загагlьноi середньоi
освiти), вiдповiдно до наказiв
директора ЗО вiд 0l вересня 2020 року
Ns 34101-12 та вiд 0l вересня 202l
року j\Ъ 15/01-12 дJIя органiзацiТ
педагогiчного патронажу у 2020/202|
та 202|12022 навчilльних



}ценицi (5 та б класiв вiдповiдrrого
IftлвЕlаJьЕого року) яка
зЕl стапом здоI}ов'я Ее може злобувати
повЕу загаJьЕу середrю ocBiry за
деЕЕою фрмою (вi.щlовiлво до
висЕовIqу лiкарько-консультацiйноi
KoMicii закпаду охорони здоров'я),
впзЕачеЕо 8 навчальних годин на
тиждень.

Усупереч вимог€lп,l частини лругоi
cTaTTi 14 Закону Украни кПро повну
загальну середню ocBiry>, пункту 8

розлiлу I Положення про
iндивiдуаlrьну форму здобуття повноТ

iндивiдуа-гlьнi навчальнi плани уlеницi
для якоi впродовж

ocTaHHix 2 навчаJIьних poKiB
педагогlчнии

патронаж, не забезпечували виконання
ocBiTHboi програми ЗО, оскiльки до
них не включшIися oKpeMi предмети
iHBapiaHTHoi складовоi: у 202012021
навчальному роцi <Украiнська
лiтературо, кАнглiйська мовa>),
<Музичне мистецтво>, <Образотворче
мистецтво>>, кТрулове навчання),
<Iнформатика), <Основи'здоров'я>>,
<Фiзична культурa>; у 2021D022
навчальному рочi <УкраiЪська
лiтература>, <Англiйська мова)),
кМузичне мистецтво>, кОбразотворче
мистецтво>, <Бiологiя>, <Трудове
навчання)), кIнформатикa>), кОснови

я>>, <<Фiзична куль,
Порядок проведення державноТ

KoBoi атестацii в закладi освiти
ЗабезпеченшI умов для здобугтя освiти
осiб з особливими освiтнiми

Порялок угворенЕя та функчiонування
в закладi освiти педагогiчноi ради, а
тtжож пiклува_тlъноi ради (у разi ii

Наявнigгь Iптатного розпису закJIаду
освiти i порялок його
розроблеrrня/погодкення/затверджен ня

Усупереч вимогам частини першоi
cTaTTi 60 Закону Украiни кПро повну
загальну середню ocBiTy> до штатного
розпиау ЗО на 202l piK не введено
посаду соцiального педагопL
передбачену Типовими штатнIл\ш

,ивzlп{и закладiв загаtбяоТ

органiзовусться



середньоi освiти, затвердженими
накi}зом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни вiд 06 грудня 2010 року
Ns 1205.

Наявнiсть тарифiкацiйних спискiв
прачiвникiв i порядок ix
погодження/затвердження
Порялок розполiлу педагогiчного
навантаження педагогiчних
прачiвникiв (у тому числi менше

Пiдвищення квапiфiкацii
педагогiчними працiвниками
Проходження атестацii7сертифiкацii
педагогiчними працiвниками
Виконання педагогiчними
працiвниками обов'язкiв, передбачених
законодавством
Виконання керiвником
обов'язкiв,
законодавством

закладу освiти
передбачених

Усупереч вимогам частини четвертоi
cTaTTi 38 Закону Украiни <Про повну
загаIIьну середню ocBiTy> директором
ЗО не контролюсться виконання
ocBiTHboi програми ученицею

для якоi впродовж ocTaHHix
2 poKiB органiзовуеться педагогiчний
патронаж i до iндивiдуального
навчzlJIьного плану якоi впродовж
20201202| та 202112022 навчаJIьних
poKiB не вкJIючаJIися oкpeMi предмети
iHBapiaHTHoi складовоi навчаJIьного
плану вiдповiдноi ocBiTHboi програми
зо.
Усупереч вимогам
четвертого пункту 1 роздiлу IV
Положення про органiзацiю роботи з
охорони праui та безпеки
житгедiяльностi учасникiв освiтнього
процесу в установах i закладах освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 26 грудня
20I'7 року Nч 1669, директором ЗО
затверджено посадовi iHcTpyKuii ycix
працiвникiв ЗО без обов'язкового
блоку питань з охорони працi, безпеки
хtитгедiяльностi.

пiдпункту



hrогп щодо дiловодства в держiлвнID(
i поrrунальних закJIадах освiти

Усупереч вимогап,I пункту 3 роздiлу I
Iнструкцii з дiловодства у закладд(
загапrьноi середньоТ освiтп-
затвердженоi нzказом MiHicTepcTBa
оgвiти i науки УкраТни вiд 25 червIIя
2018 року Ns 676 (далi - Iнструкчiя з
дiловодства), у ЗО не розроблена
власна iнструкцiя з дiловодства.
Усупереч вимогам пунктiв 8, l2
розлiлу V lнструкцii з дiловодства
розроблена у ЗО номенклатура спр:lв
на 202l piK не погоджена ЕК
управлiння освiти, культури, молодi.
спорту та туризму НерубайськоТ
сiльськоi ради та не введена у лiю
наказом ди зо.
Усупереч вимогtlм частин лругоi та
третьоi cTaTTi 30 Закону УкраiЪи <Про
ocBiTy> на вебсайтi ЗО не
оприлюднено кошт
Усупереч вимогам пiдпункту 2 пунк1,
19 Порядку органiзацiТ харчування \

закладах освiти та дитячих заклаJа\
оздоровлення та вiдпочинк1.
затвердженого постановою Кабiнег.
MiHicTpiB УкраТни вiд 24 березня
202| року j\Ъ З05 (далi - Поря:ок
органiзацii харчування), у ЗО не

розроблено полох(ення пр!
бракеражну комiсiю та не затвердженчr
if склад.

Усупереч вимогам пункту 27 Поря:к1
органiзацiТ харчування у ЗО i
202112022 навчальному porr:
тривалiсть перерв мiж навчальниItlЕ
заняттями лля органiзацii прийому i'iki
для учнiв 2-4 класiв становить менше
30 хвилин: для учнiв 2 класу - 25
хвилин, 3-4 класiв - 15 хвилин (наказ
директора ЗО вiд 0l вересня 202l роц,
Jф57/01-10-o кПро органiзачiю
харчування>).

Ъбезпечення прозоростi
iнформацiйноi вiдкритостi
освiти

та
закладу

]-+ Органiзацiя харчування ччнlв
(наявнiсть особи, вiдповiдальноi за
органiзаuiю харчування в закладi
освiти; органiзацiя харчування дiтей
пiльгових категорiй)

Забезпечення учнiв медичним
; обслуговуванням (наявнiсть медичного
l прачiвника в закладi освiти; облiкова

] локументацiя щодо медичних оглядiв
] учнiв)
i,
Порядок органiзацii та функцiонування

пи (груп) подовженого дня
Органiзацiя проживання та утриN{ання



lщЬ у пaнcioнi закладуЪ;;Б;Gорми
ваповнrованостi груп; ознайомлення
бськiв, iнших законних представникiвз:бlъачiв освiти з .р{ова}.rи

lrчрядок надання держulвними,
ко}tунальними закладами освiти
Llатних та iнших послуг (у разi ix

освiти та громадськими об'еднаннями,
военiзованими формуваннями,
полiтичними партiями (об'еднаннями),

спецiа,тiзованих закладiв освiти
особливi ""мо.Ъ дЪ-- ди*"о.ri
спецiальних закладiв загальнот

За результатами перевiрки встановлено:

вiдсутнiсть порушень вимог законодавства

+ наявнiсть порушень вимог законодавства

VII. Перелiк
питаЕь Для ЗакЛаДУ ocBiTи ЩоДо здiйснення контролю за дiями (бездiяльнiстю)

посадових осiб органу, який проводить iнстиryцiйний а}диа****

Питання щодо здiйснення контролю вiдповiдi на
питання

Копiю наказу 
"ропосвiдченнЯ, Що засвiдчуюr".rоauдо"их осiб op.uny, який проводить

iнституцiйний аудит. пред'явлено

контролю) в закладi освiти (у разi наявностi

порядок проведення iнституцiйного

, визначеного законодавством

ачiИну о"r"r".у-irЪ*'_л___ -z \

аудиту керiвника

:::_]3ННЯ

J$
зlп



VIП. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеноi перевiрки та
цього акта

Голова та члени експертноi групи,
iнститудiйного аудиту

начальник вiддiл.ч взаемодii з
оDганами мiсцевого
самоврядування. монiторингу
та позilIлчlнового контролю
закладiв освiти управлiння

в о:еськiй областi
(посала)

го--Iовний спецiалiст вiддiлу
iнстяlиriйного аудиту
чправлiння Державноi служби
л<остi освiти в одеськiй областi

(посада)

головний спецiалiст вiддiлу
iнституцiйного аудиту
управлiння ДержавноI сл]gжби
якостi освiти в одеськiй областi

(посада)

Керiвник закладу освiти
диDектор Великобалкiвського
закладу загальноТ середньоТ
освiти I-II ступенiв
Нерубайськоi сiльськоТ ради

Пояснення, зауваження або заперечення

якi бра_тlи участь у проведеннi перевiрки пiд ч:lс

Анастасiя СИЧоВА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

галина Деребiзова
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Олександр ЛЮБЧЕНКО
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Лариса РЕДЬКА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

lBc
областi

(посада)

TpeTi особи, яких:

(пiдпис)

з€rлучено до проведення перевiрки



(посада) (пiдпис)

(посала) (пiдпис)

Примiрник цього акта на 12 cTopiHKax отримаIло 22 листопада 2021
директор Великобалкiвського
закладу зага_пьноi середньоi
освiти I-II ступенiв
Нерубайськоi сiльськоI ради

областi

(власне iMk ПРIЗВИЩЕ)

(власне iмИ ПГlЗВИЩВ;

року

Лариса РЕДЬКА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(посала)

вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвником закладу освiти, третiми особами цього акта

rй бчr"*овi особи зtвначаеться у разi його наявностi.
** 

I'o TepMiHoM "керiвниК закJIадУ освiти" розумiетьсЯ також особа, яка виконУе обов'язкИ керiвника закладу
освiти.
* * * У разi недогtуЩеншI експеРтноi групИ до проведеНня iнститучiйного аудиту перелiк питань щодо прЬведення
перевiрки Ее заповнюеться.
* ,t, * * 

Щей роздiЛ заповнюеться викJIючно керiвником закJIаду освiти.


