
Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області 
(найменування органу, який проводить інституцшнии аудит)

вул. Грушевського, 8. м. Тернопіль. 46027. тел./факс (035) 222-04-04. E-mail 
temopil@sqe.gov.ua. код згідно з ЄДРПОУ 43091175

(його місцезнаходження, номери телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

АКТ
за результатами перевірки додержання закладом освіти вимог 

законодавства у сфері загальної середньої освіти (під час інституцшного
аудиту)

"22" листопада 2021 року № 2-08/86-од-18/1-і

ВИШГОРОДОЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 
ЛАНОВЕИЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування закладу освіти)

БОЙКО А н д р ій  Богданович 
(прізвище, ім'я, по батькові* керівника закладу освіти**)

код згідно з ЄДРПОУ 24622350

Україна, Україна. 47432, Тернопільська обл., Лановецький р-н, село Вишгородок, 
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 24 тел. (03549)49688, e-mail: wshgorodok@ukr.net,

сайт: http://wshgorodok-zzso.te.sch.in.ua

Україна. 47440, Тернопільська обл„ Лановецький р-н, село Бережанка 
тел. (03549)37548, e-mail: bereg zosh@ukr.net, сайт: http://berg.ucoz.com

Україна, 47434, Тернопільська обл., Лановецький р-н, село Верещаки
тел. (03549)45340, e-mail: vereshchakv@ukr.net, сайт: http://vereshchakv-s.klasna.com

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

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 39.

Кількість здобувачів освіти на день перевірки 175.
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І. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного
аудиту

Документ, на виконання якого проводиться перевірка: Тип інституційного аудиту:
Наказ від 03 листопада 2021 № 86-од + 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
16 11 2021 10 00 22 11 2021 16 00

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
□  проводився3 □ □ • □ □ « □ □ □ □ п о
□□•□□«□□□а

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

його вимоги:
□  виконано; □  не виконано

□  проводився3 □ □ • □ □ ■ □ □ □ □  по
□□•□□•□□□а

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 моніторингу, СОРОКОЛІТ Юлія Володимирівна
позапланового контролю та взаємодії з органами (прізвище, ім’я, по батькові)
місцевого самоврядування управління 
Державної служби якості освіти у 
Тернопільській області (голова експертної 
групи)

(посада)

Головний спеціаліст відділу моніторингу, 
позапланового контролю та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування управління 
Державної служби якості освіти у 
Тернопільській області 

(посада)

БОН7ТАР Леонід Володимирович 
(прізвище, ім'я, по батькові)



з

Г оловний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 
освіти у Тернопільській області 

(посада)

БЕЗВЕРХНЯ Ольга Григорівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник закладу освіти
директор

(посада)
БОЙКО Андрій Богданович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки

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

(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 - засобами аудіотехніки
інституційні аудит - 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
вима
гаєт
ься

Опис виявленого порушення 
(фактичних обставин і відповідних 
матеріалів, що їх підтверджують) 

із зазначенням статей (частин, 
пунктів, абзаців тощо) актів 

законодавства

Та
к

Ні

1 Підстави для провадження 
діяльності з надання освітніх 
послуг у сфері загальної 
середньої освіти (наявність 
ліцензії, статуту, положення 
про структурний(і) 
підрозділ(и))

+ Статут закладу освіти та 
Положення про Бережанську 
філію Вишгородоцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Лановецької міської ради 
Кременецького району 
Тернопільської області, 
затверджені рішенням третьої 
сесії восьмого скликання 
Лановецької міської ради від 
14.06.2021 року №927, та 
Положення про Верещаківську
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філію Вишгородоцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІИ 
ступенів Лановецької міської ради 
Кременецького району 
Т ернопільської області, 
затверджене рішенням другої сесії 
восьмого скликання Лановецької 
міської ради від 17.02.2021 року 
№ 137, містять пункти, що 
суперечать вимогам абзацу 
четвертого частини третьої статті 
26 Закону України «Про освіту» 
від 05.09.2017 року № 2145-УІІІ, а 
саме: завідувачі філіями 
призначаються керівником 
закладу освіти за відповідним 
погодженням з уповноваженим 
органом.

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)

Н “ У 2020 році зарахування до 
1 класу . здійснене 
згідно з наказом від 25.08.2020 
року № 14-у «Про зарахування 
учнів до 1 -го класу 
Вишгородоцького ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів», у той час як заява 
батьків зазначеного учня подана 
до закладу освіти 30.05.2020 року, 
що суперечить абзацу першому 
пункту 2 частини 1 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 квітня 2018 року 
№ 367, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 05 
травня 2018 року за № 564/32016 
(далі - Порядок зарахування, 
відрахування та переведення 
учнів).

У 2021/2022 навчальному 
році зарахування
до 1 класу згідно з наказом від
25.08.2021 року № 14-у «Про 
зарахування учнів до 1-го класу 
Вишгородоцького ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів» та
до 10 класу згідно з наказом від
15.09.2021 року № 19-у «Про 

| зарахування .»



5

здійснене без заяви одного з 
батьків, що суперечить пункту 4 
розділу І Порядку зарахування, 
відрахування та переведення 
учнів.

У 2021/2022 навчальному 
році зарахування до 1 класу 

та
здійснене згідно з наказом від 
25.08.2021 року № 14-у «Про 
зарахування учнів до 1-го класу 
Вишгородоцького ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів», у той час як заяви 
батьків зазначених учнів подані до 
закладу освіти 26.08.2021 року, що 
суперечить послідовності 
процедури зарахування відповідно 
до Порядку зарахування, 
відрахування та переведення 
учнів.

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 + Зафіксовано відсутність на 
навчальних заняттях протягом 10 
робочих днів підряд без поважних 
причин у 2020/2021 н.р. учня 6 
класу ., учня 1 
класу ., учениці 8 класу 

., про що не було 
повідомлено Лановецькому 
відділенню поліції №2 
Кременецького районного відділу 
поліції ГУНП в Тернопільській 
області та Службі у справах дітей 
Лановецької міської ради, що є 
порушенням пункту 13 постанови 
Кабінету Міністрів України від 
13.09.2017 року №684 «Про 
затвердження Порядку ведення 
обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів».

У 2021/2022 навчальному 
році у журналі реєстрації вихідної
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документації станом на 17.11.2021 
року відсутні відомості про 
направлення листів до відділу 
освіти, культури, охорони здоров'я 
та соціальної політики 
Лановецької міської ради з даними 
про всіх учнів, які зараховані (15) 
до закладу освіти, та про учнів, які 
переводяться чи відраховуються 
(7 учнів), у тому числі місце 
продовження здобуття ними 
загальної середньої освіти, що 
суперечить пунктам 10 та 11 
Порядку ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку та 
учнів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
13.09.2017 року №684 (зі 
змінами).

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

+ Тривалість освітнього 
процесу у закладі освіти у 
2019/2020 навчальному році 
становила 169 навчальних днів 
(наказ із основної діяльності від 
02.09.2019 року № 98 «Про режим 
роботи Вишгородоцького ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів та його філій у 
2019-2020 н.р.»), у 2021/2022 н.р. 
-  171 (наказ від 01.09.2021 року 
№ 92-од «Про режим роботи 
Вишгородоцького ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів та його філій в 
2021-2022 н.р.).

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

+ Протягом 2020/2021, 
2021/2022 навчальних років в 
освітній програмі відсутній опис 
інструментарію оцінювання 
досягнень учнів, що суперечить 
абзацу шостому частини третьої 
статті 11 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту».

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

+ У навчальних планах 10-11-х 
класів Вишгородоцького ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів на 2021/2022 н.р. не 
використані в повному обсязі 
додаткові години на профільні 
предмети, окремі базові предмети, 
спеціальні курси, факультативні 
курси та індивідуальні заняття, 
визначені у навчальному плані для 
10-11 класів (Таблиця 2) Типової 
освітньої програми закладів 
загальної середньої освіти III
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ступеня, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 20.04.2018 року № 408 
(зі змінами), що порушує вимоги 
абзацу третього частини третьої 
статті 11 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту».

10 Засоби навчання та обладнання 
навчальних кабінетів і БТЕМ- 
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 осіб з особливими 
освітніми потребами

+ У 2021/2022 н.р. для учнів 
.т а  ., згідно з 

висновками про психолого- 
педагогічну оцінку розвитку 
дитини комунальної установи 
«Лановецький міський 
інклюзивно-ресурсний центр» (від 
25 серпня 2021 року 
№ ІРЦ- 85303/2021/261172 і 
№ ІРЦ-85303/2021/266292), та у 
2020/2021, 2021/2022 н.р., для 
учнів . та 
(від 28 травня 2020 року 
№ ІРЦ- 85303/2020/109507, від 06 
вересня 2019 року 
№ ІРЦ-85303/2019/29076) 
передбачена відповідна кількість 
годин для корекційно-розвиткових 
занять, які фактично не 
здійснюються закладом освіти у 
повному обсязі. Зокрема: для 

. визначено корекція 
мовлення -  3 год., логоритміка -  1 
год, лікувальна фізкультура -  1 
год, корекція розвитку -  2 год 
(проводиться тільки корекція 
розвитку -  2 год); для 
розвиток мовлення -  2 год, 
ритміка -  1 год, корекція розвитку 
-  2 год (проводиться тільки 
корекція розвитку -  2 год); для 

. у 2020/2021 н.р. 
розвиток мовлення -  3 год,
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ритміка -  1 год, корекція розвитку
-  3 год (проводиться тільки 
корекція розвитку -  3 год), у 
2021/2022 н.р.. корекція мовлення
-  1 год, лікувальна фізкультура 
(ритміка) -  2 год, корекція 
розвитку -  1 год (проводиться 
тільки корекція розвитку -  1 год); 
для . корекція розвитку -  2 
год, ритміки та лікувальної 
фізкультури -  1 год, корекція 
мовлення -  2 год (проводиться 
тільки корекція мовлення -  2 год), 
що є порушенням вимог пункту 13 
Порядку організації інклюзивного 
навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
15.08.2011 року№ 872.

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

+ Упродовж 2019/2020, 
2020/2021 та 2021/2022 н.рр. 
станом на 17.11.2021 року відсутні 
рішення педагогічної ради щодо:

визначення структури і 
тривалості навчального року, 
навчального тижня, навчального 
дня, занять та відпочинку між 
ними, що суперечить вимогам 
частини третьої статті 10 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту»;

- вдосконалення і методичного 
забезпечення освітнього процесу;

визнання результатів 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, 
отриманих ними поза закладами 
освіти, що мають ліцензію на 
підвищення кваліфікації або 
провадять освітню діяльність за 
акредитованою освітньою 
програмою;

впровадження в освітній 
процес педагогічного досвіду та 
інновацій, співпраці з іншими 
закладами освіти, науковими 
установами, фізичними та 
юридичними особами, які 
сприяють розвитку освіти, про що 
свідчить відсутність відповідних 
рішень та протоколів, що не 
відповідає абзацу восьмому,



9

частини першої статті 40 Закону 
України «Про повну загальну 
середню освіту».

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

+

16 Наявність тарифікаційних 
списків працівників і порядок їх 
погодження/затвердження

+

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

+

18 Підвищення кваліфікації 
педагогічними працівниками

+ У закладі освіти відсутні 
договори між ЗО та суб’єктом 
(суб’єктами) підвищення 
кваліфікації про надання освітніх 
послуг з підвищення кваліфікації 
на 2019 - 2021 роки, що є 
невиконанням абзацу 1 пункту 20 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 року 
№ 800 «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників».

19 Проходження 
атестації/сертифікації 
педагогічними працівниками

+ Відсутні відомості про 
фіксацію видачі другого 
примірника атестаційного листа 
педагогічних працівників:

• П ІД

підпис, які атестувалися у 
2020/2021 н.р., що не відповідає 
вимогам пунктів 3.2, 3.5 розділу 
III Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 06 жовтня 2010 
року № 930, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 14 
грудня 2010 року за№ 1255/18550 
(далі - Типове положення).

20 Виконання педагогічними 
працівниками обов'язків, 
передбачених законодавством

+

21 Виконання керівником закладу 
освіти обов'язків, передбачених 
законодавством

+ Посадові інструкції усіх 
працівників закладу освіти, 
затверджені наказом керівника від 
01.03.2019 року №24, містять 
посилання на законодавчі акти, що
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втратили чинність. Відсутній 
обов’язковий блок питань з 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, що суперечить 
вимогам підпункту 4 пункту 1 
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 грудня 2017 року 
№ 1669, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
23 січня 2018 року № 100/31552.

22 Вимоги щодо діловодства в 
державних і комунальних 
закладах освіти

+ У закладі освіти не 
розроблена інструкція з 
діловодства відповідно до 
Інструкції з діловодства у 
закладах загальної середньої 
освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 25.06.2018 року 
№ 676, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 
11.09.2018 року за № 1028/32480 
(далі -  Інструкція з діловодства у 
ЗЗСО).

Номенклатура справ 
Вишгородоцького ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів на 2021 рік затверджена 
керівником закладу 22.12.2020 
року, що суперечить вимогам 
пункту 12 розділу V Інструкції з 
діловодства у ЗЗСО.

Номенклатуру справ на 2021 
рік не схвалено експертною 
комісією закладу освіти, всупереч 
вимогам пункту 5 розділу V 
Інструкції з діловодства у ЗЗСО.

У закладі освіти відсутні 
накази керівника з 
адміністративно-господарських 
питань, хоча ведення відповідної 
справи передбачене 
Номенклатурою справ 
Вишгородоцького ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів на 2021 рік.

23 Забезпечення прозорості та 
інформаційної відкритості 
закладу освіти

+ Відповідно до абзацу 
другого частини другої статті 30 
Закону України «Про освіту» на 
вебсайті закладу освіти не
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оприлюднені:
- статут в новій редакції, 

затверджений рішенням третьої 
сесії восьмого скликання 
Лановецької міської ради від
14.06.2021 року№ 927;

- інформація про 
матеріально-технічне 
забезпечення закладу освіти згідно 
з п.62 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності 
(постанова Кабінету Міністрів 
України від 30.12.2015 року 
№1187 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від
24.03.2021 року №365), зокрема 
щодо обладнаних навчальних 
приміщень, спортивних залів, 
бібліотеки;
- правила прийому до закладу 
освіти;
- правила поведінки здобувачів 
освіти;
- план заходів на 2021/2022 
навчальний рік спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню);
- фінансовий звіт про 
надходження та використання всіх 
отриманих коштів;
- інформація про перелік товарів, 
робіт і послуг, отриманих як 
благодійна допомога, із 
зазначенням їх вартості, а також 
коштів, отриманих з інших 
джерел, не заборонених 
законодавством.

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

+

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

+ Учні закладу освіти не 
забезпечені медичним 
обслуговуванням, що не 
відповідає частині другій статті 21 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту». Не 
укладено договір про медичне 
обслуговування учнів із закладом 
охорони здоров’я, що провадить 
господарську діяльність з
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медичної практики (сестринська 
справа, педіатрія, загальна 
практика - сімейна медицина), 
закладом з надання первинної 
медичної допомоги - 
територіальним центром 
первинної медико-санітарної 
допомоги або фізичною особою - 
підприємцем, які провадять 
господарську діяльність з 
медичної практики,що 
передбачено пунктом 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 
січня 2021 року №31 «Про 
затвердження порядку здійснення 
медичного обслуговування учнів 
закладів загальної середньої 
освіти».

26 Порядок організації та 
функціонування групи (груп) 
подовженого дня

+ У 2021/2022 навчальному 
році наповнюваність групи 
подовженого дня становить 33 
учні (наказ від 01.09.2021 року 
№ 67-од «Про організацію роботи 
групи продовженого дня на 
2021/2022 навчальний рік»), що не 
відповідає вимогам пункту 6 
Порядку створення груп 
подовженого дня у державних і 
комунальних закладах загальної 
середньої освіти, затверджений 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 25.06.2018 року 
№ 677 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 
24.07.2018 року за № 865/32317).

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

+
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організаціями
ЗО Особливі вимоги до діяльності 

спеціалізованих закладів освіти
+

31 Особливі вимоги до діяльності 
спеціальних закладів загальної 
середньої освіти

+

За результатами перевірки встановлено:

О  відсутність порушень вимог законодавства 

+ 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 на питання
так ні

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

V

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

і /

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

і /

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

і /

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

і /

7 Перед початком проведення інституційного аудиту керівника 
закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, 
фото- та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби використовувалися)

і/

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

№
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення
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Г олова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки під час інституційного 
аудиту

Головний спеціаліст відділу 
І моніторингу, позапланового 

контролю та взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування управління 
Державної служби якості освіти 
у Тернопільській області 
(голова експертної групи) 
(посада)

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу, позапланового 
контролю та взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування управління 
Державної служби якості освіти 
у Тернопільській області 
(посада)

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту 
управління Державної служби 
якості освіти у Тернопільській
області___________________
(посада)

Керівник закладу освіти 
Директор Вишгородоцького 
закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів_______
(посада)

(підпис)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки

Юлія СОРОКОЛІТ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Леонід БОНДАР 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БЕЗВЕРХНЯ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Андрій БОЙКО 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

(посада) (підпис) (власне Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього акта на 15 сторінках отримано їло ’Т

Директор Вишгородоцького 
закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів______
(посада)

Андрій БОЙКО 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
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(влавЙе ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Щ т. (уя/іш лл "“ Хг/ .
. ^^ .^У Ь -& 2 /Ь  и ^ Г (Ж /б&бс&і’ Г/и 9 -$ У  . .

1 Відмітка про відмову від підпікання 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.


