
(найменування органу, який проводить iнстиryцiйний аудит,
пров. Корсакова Iнженера" 47.м. Херсон. 7З003.тел. (095) 81 16287

лкт
за результатами перевiрки додерrrсання закпадом освiти впмог

законодавства у сферi загальшо'f середньоi освiти
(пц час iнстптуцiйпого аудиту)

"10" грудня 2021 року JчЬ 02-06i45-од-20l1 -i

мЕJьник Тетяна Василiвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi* керiвника закJIаду освiти**)

код згiдно з еДРПОУ 43205676
74420. Херсонська область. Верхньорогачицький район. село Михайлiвка.

вулиця Степова. будинок 2
(мiсцезнаходження закладу освiти, його фiлii(й),

зз\ 5-52-,,
номер телефону, аДреси елскгронноТ пошти, вебсайry)

Кiлькiсть педагогiчних працiвникiв закладу освiти на день перевiрки 14

Кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки 88

I. ЗагалЬпа irrфоРмацiЯ про проВеденнЯ перевiрКи пlД час iнституцiЙного
аудпту

!окумент, на виконання якого проводиться перевiрка: Тип iнституцiйного аудиту:
Наказ вiд24.||.202l р. ЛЬ 45-од П у плановому порядку

+ у позаплановому порядку

Iнформацiя про недопущення експертнот групи до проведення iнстиryцiйного аудиту або iншим
чином створення перешкод у iT роботi

(заповнюеться у разi наявностi перешкод)

П. Строк проведення iпституцiйного аудпцу

Початок , Завершення
06 |2 2021' 13 00 10 t2 2021' |4 10

число мiсяць piK години хвиJIини число мiсяць piK години хвиJIини

михайлiвський заклад дошкiльноi" повноi загальноi середньот освiти
Верхньорогачицькоi селищноI ради Каховського району ХерсонськоТ областi

(найменування закладу освiти)



III. Iпформацiя про останпiй проведеппй захiд державного пагляду
(контролю) у сферi загальноi середньоi освiтп

IV. Особи, присутнi пiд час перевiрки

Голова та члени експертноi групи, якi брали rrасть у проведеннi rrеревiрки

заступник начальника вiддiлу iнституцiйного
аудиту управпiння Державноi спужби якостi освiти
У Херсонськiй областi. голова експертноi групи* КАРПЕНКО Олена Йосипiвна

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

головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту
управлiння Державноi служби якостi освiти у
херсонськiй областi токолов Вадим Васильович

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

головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту
управлiння Державноi слчжби якостi освiти у
херсонськiй областi шЕвчЕнко Катерина Володимирiвна

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

Керiвник закJIаду освiти

т.в.о. директора Михайлiвського закладу
дошкiльноi. повноi загальноi середньоТ 9свiти
верхньорогачицькоi селищноi ради Каховоького
району Херсонськоi областi МЕЛЬНИК Тетяна Василiвна(посада) (прiзвище, iм'я, по батьковi)

TpeTi особи, яких залучено до проведення перевiрки

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

У плановому порядку У позаплановому порядку
Тип заходу держ{lвного нагJIяду (контролю) Тип заходу державного нагляду (контролю)

* не проводився * не проводився
П проводивсяз ПП.ПП.ПППП по
пп.пп.пппп

Акт перевiрки Nл l] l]l]l]l] Пi]]]l] l]i] i]
Розпорядження щодо усунення порушень:
П невидавалося; П видаваJIося;

його вимоги:
П виконано; П не виконано

П проводився з П П.П П.ПtrПtr 
"опп. пп.пппп

Акт перевiрки JФ |] |]l]]] i]l]l]]]l] i]]]l]
Розпорядження щодо усунення порушень:
П невидавалося; П видавалося;

його вимоги:
П виконано; П не виконано

y. Процес проведепня перевiркп пи час iнстптуцiйного аудиту (окремих
п вся

l_ l закладом освiти П засобами аудiотехнiки
Ll засобами вiдеотехнiки

П посадовою особою органу, який проводить
iнституцiйнi аудит

П засобами аудiотехнiки
П засобами вiдеотехнiки



YI. Перелiк
пптань щодо додержанпя закпадом освiтп вимог законодавства у сферi

заrальноIсередньо'{освiтп та оппс впявJIеншх порушекь ý разi
наявrrостi)***

Ns
з/п

Питання щодо додержання закJIадом
освiти вимог законодtlвства у сферi

загалtьноi середньоi освiти

Вiдповiдi
на

питання

код
tr
(д)
(Ё

{i
2

с)

Опис виявленого порушення
(фактичних обставин i
вiдповiдних матерiалiв, що ix
пiдтверджують) iз зазначенням
статей (частин, пунктiв, абзацiв
тощо) aKTiB законодавства

Так Hi
1 Пiдстави для провадження дiяьностi з

надання oeBiTнix послуг у сферi
зага.rrьноi середньоi освiти (наявнiсть
лiцензii, статугу, положенЕя про
структурний(i) пiдроздiл(и))

+

2 | Зарахування дiтей до закладiв освiiи,
| вiдрахування учнiв iз закладiв освiти i
| переведення учнiв з одного закладу|.
| 
освiти до iншого (дrrя приватних i

| корпоративних закладiв освiти -

| 
вiдповiдно до порядку, визначеного

| засновником)

+
| Вiдрахування та зарахування

I rчнiв у Михайлiвському закладi
l дошкiльноi, повноТ зага_пьноil..
| середньоl освlти

| ВерхньорогачицькоТ селищноТ

| р*, Каховського району
| ХерсонськоТ областi (далi - заклад|,.
| 
освtти) ведеться з порушенням

| 
вимог Порядку зарахування,

| вlдрахувчlння та переведення

I r"п;u до державних та

| 
комуна-гlьних закладiв освiти для

i здобуггя повноТ загальноi

l середньоi освiти, затвердженого

i наказом MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи вiд 16 квiтня 2018
року J,{b 367 (далi - Порядок
зарtжування, вiдрахування та
переведення учнiв).
Так, усупереч вимог пункту 2
роздiлу III Порядку зарахування,
вiдрахування та переведення
учнiв, наказом керiвника вiд
27 .08.2021 М5 вiдраховано
Сергсеву BepoHiKy Iгорiвну,
rIеницю 2 класу, лише на пiдставi
з€UIви MaTepi, письмове
пiдтвердження або його
сканована копiя з iншого закладу
освiти про можливiсть
зарахувtlння до нього уrеницi
вiдсутнi.



Формування класiв, класiв-комплектiв

Норми наtrовнювilностi класiв i класiв-
комплектiв (у разi наявностi)
державного, комунчtльного закладу
освiти
Подiл класiв на групи пiд час вивчення
окремих навчальних предметiв
(iнтегрованих KypciB) у державному,
комунаJIьному зrlкJlадi освiти
Порядок облiку 1"rHiB Усупереч вимоги пункту 1 1

Порядку ведення облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та
1"rHiB, затверджоного Постановою
Кабiкету MiHicTpiB Украiки вiд 13
вересня 20|7 р. }Ib б84 (далi -
Порядок ведення облiку дiтей),
протягом 2021 року закладом
освiти не подано (станом на 15
число наступного мiсяця з дЕя
переведення або вiдрахування
}"rHiB до iншого закJIаду освiти)
вiдповiдному структурному
пiдроздiлу Верхньорогачицькоi
селищноТ ради данi таких yrHiB, у
тому числi мiсце продовження
здобуття ними зага.пьноi
середньоi освiти.
А саме:
- Гончаренко Софii Михайлiвни,
1^rеницi 4 класу (наказ вiд
21.04.2021 Nэl);
- Каменева IBaHa
Олександровича, учня 5 класу
(наказ вiд 15.06.2021 JФ2);
- Жмура Станiслава
Сергiйовича, учня 10 класу (наказ
ьiд22.06.2021 JФ3);
- СергеевоТ Веронiки Iгорiвни,
1^rеницi 2 класу (наказ вiд
27.08.2021 М5);
- Сокирко Mapii ОлексiiЪни,
ученицi 10 класу (наказ вiд
30.08.2021 Nэ6).

Усупереч пункту 12 Порядку
ведення облiку дiтей у 2021 роцi
зr}кладом освiти не подано
(станом на 15 число наступного
мiсяця з дня зарахування учнiв)
вiдповiдному структурному
пiдроздiлу Кам'янсько-r



,Щнiпровськоi MicbKoi ради данi
про зарахування до 10 класу
Клейменова Олександра
Сергiйовкча (каказ вiд 2б.08.2021
Nэ 4).

7 Вимоги щодо структури i тривалостi
навчальноr,о року, навчa}льного тижня,
навчаJIьного дня, занять, вiдпочинку
мiж ними

+

8 Обов'язковi складники ocBiTHboi(ix)
прогрrtп,rи (програrrл) закладу освiти,
порядок ii (ix) розроблення/схвалення/
затвердження, а також кошти, за
рахунок яких здiйсЕюеться Ii (iх)
реалiзацiя

+

Змiст i порядок
складання/затвердження рiчного(их)
навчаJIьного(их) плану(iв) закладу
освiти

+ У навчальному планi освiтньоi
програми закладу освiти на
202012021H.p. та 2021Д022 н.р.
для yrHiB 2-4-х класiв введено
предмет кНавчання грамоти)
замiсть Еавчальних предметiв
<УкраТнська мовa>) (для учнiв 2-4-
х кл.), <Читання> (для учнiв 2-го
класу) та <Лiтературне читання)
(лля yrHiB З-4-х класiв); також в
ocBiTHix програмах закладу освiти
на 20201202 l н.р. та 202l 12022 н.р.
у навчальнi плани лля }.1HiB 1-4
класiв введено предмет кТрудове
навчання)) замiсть нilвчtlльЕого
предмету <Щизайн i технологii>>,
що е порушенням Типовоi
ocBiTHboi прогрчlми, розробленоТ
пiд керiвництвом Савченко О. Я.,
1-2 клас, затвердженоi наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки
Украihи вiд 08.10.2019 року М
1272 таТиповоi ocBiTHboi
програп,lи, розробленоi пiд
керiвництвом Савченко О. Я.,З-4
клас, затверлженоi наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи вiд 08.10.2019 року J\b
l27з.

10 Засоби навчання та обладнання
навчальних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоги до оснащення
засобами навчаннrI та обладнанням;
документацiя, яку повиннi мати засоби
навчанця та обладнання)

+

Vl;

9



11 Пiдстави та порядок органiзацii форм
здобуггя повноТ загальноi середньоТ
освiти

+

t2 Порядок проведеrlrrя державноi
пiдсумковоТ атестацii в закладi освiти

+

13 Забезпечення умов для здобуггя освiти
осiб з особливими освiтнiми
потребами

+

14 Порядок утворення та функцiонувilння
в закладi освiти педагогiчноi ради, а
також пiклральноТ ради (у разi iT
створення)

+
| 
Усупереч абзацу четвертому
частини 3 cTaTTi 40 Закону
УкраiЪи вiд 16.01 .2020 }lb463-IX
<Про повну загальну середню
ocBiTy> (да_rri - Закоц Украiни
,,Про повну загапьку середню
ocBiTy>) педагогiчною радою не
схвалено Правила внутрiшнього
розпорядку, прото, вони
затвердженi та введенi в дiю
наказом керiвника вiд 03 вересня
202| р. Ns155 кПро затвердження
Правил внутрiшнього трудового
розпорядку Михайлiвського
закJIаду дошкiльноi, повноТ
загальноi середньоТ освiти>.

Рiшення педагогiчноi ради
закладу освiти у 202012021 н.р. та
202| / 2022 н.р. оформленi
протоколzlми засiдання, проте,
усупереч частини 4 cTaTTi 40
Закону Украiни кПро повну
загi}льну середню ocBiry> жод9н з
них не мiстить пiдписiв голови та
секретаря педагогiчноТ ради.

15 Наявнiсть штатного розпису закJIаду
освiти i порядок його
розроблення/погодження/затвердження

+ Усупереч вимог частини 1 cTaTTi
60 Закону УкраiЪи кПро повну
загarльну середню ocBiTy>>,
керiвником закладу освiти
штатний розпис не затверджений
та не погоджений iз засновником,
HaToMicTb BiH затверджений
засновником.

Усупереч вимогам пункту t
Типових штатних нормативiв
закладiв загальноi середньоi
освiтио затверджених нак€вом
MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи вiд 06.12.20l 0 м l 205 

i

1Про затвердження Типових l

6



штатних нормативiв закладiв
загальноi середньоi освiти)),

формування штату закладу освiти
здiйснено без урахування його
КОНТингенту 1,.tHiB, кiлькостi
класiв, зокрема, не виконанi
нормативи за посадами: <Педагог-
органiзатор>, <Практичний
психолог), <Соцiальний педагог>.

16 Наявнiсть тарифiкацiйних спискiв
працiвникiв i порядок iх
погодження/затвердження

+ Усупереч вимог абзацу
четвертого пункту 4 роздiлу I
IнструкцiТ про порядок
обчислення заробiтноi плати
праlr,iвникiв освiти, затвердженоi
накtr}ом MiHicTepcTBa освiти
УкраiЪи вiд 15 квiтня 1993 року
Ns 102 у закладi освiти
тарифiкацiйнi списки
встановленоi форми не
затверджено керiвником.

l7 Порядок розподiлу педагогiчного
навантаження педагогiчних
працiвникiв (у тому числi менше
II9рми)

+

l" Пiдвищення квалiфiкацii
педагогiчними працiвникчlми

+ Усупереч вимогам частини 3
cTaTTi 51 Закону УкраiЪи <Про
повну загальну середню ocBiTy>
рiчний план пiдвищення
квалiфiкацii педагогiчних
працiвникiв закладу освiти не
сформовано.

Орiентовний план пiдвищення
ква.тliфiкацiТ педагогiчних
працiвникiв закладу освiти,
всупереч вимогаI\,t абзацу першого
пункту 17 Постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiдZl серпня
2019 р. }lb 800, затверджено з
порушенням встановлених
TepMiHiB, а саме 30.12.2020 на
засiданнi педагогiчнот ради
закладу (протокол Ns 3 вiд
З0.12.2020), oKpiM того,
вищезазначений план не
оприлюднено на вебсайтi зr}кладу
освiти протягом двох робочих
днiв з дня його затвердженЕя.

19 Проходження атестацii/сертифiкацii
цедагогiчними працiвниками

+

,-%

7



Виконання педагогiчними
працiвниками обов'язкiв, передбачених
законодавством
Викокання керiвкиком закладу освiти
обов'язкiв, передбачених
зfжонодtlвством

У закладi освiти з кедотриманням
вимог чинного законодавства
органiзоваrrо освiтнiй процес.
Усупереч вимог абзацу двадцять
сьомого частини 4 cTaTTi З8
Закону УкраiЪи <Про повну
загальну середню ocBiry> у
20201202l н.р. керiвником не
здiйснено щорiчне звiryвання на
загальних зборах колективу
закладу освiти про свою роботу та
виконання стратегiТ розвитку.

Стратегiя розвитку закJIаду освiти
мiстить вiдмiтку про схвалення
педагогiчною радою (протокол
М4 вiд 0З.02.202l р.), проте, на
зiвначеному засiданнi дане
питання не розгляд€}лося.
Також Положення прс внуцрiшню
систему забезпечення якостi
освiти Михайлiвського закJIаду
дошкiльноi, загальноi середньоi
освiти ВерхньорогачицькоТ
селищноi ради Каховського
району Херсонськоi областi (далi
- Положення) мiстить вiдмiтку
про схваJIення його педагогiчною
радою (протокол Ns 2 вiд
27,10.2020 р.), проте зазначений
протокол засiдання педагогiчноТ
ради зitкJIаду освiти не мiстить
питання щодо схвалення
Положення.

У класному журна-шi 1-го класу за
2020 l 202l н.р. мiстяться
EeKopeKTHi записи HIrзB окремих
предметiв, а саме у 1 класi
<Украiксъка MoBaD, замiсть
<Навчання грzlмотиD,
як це передбачено Типовою
освiтньою програмою,
розробленою пiд керiвництвом
Савченко О.Я.,
затвердженою наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 08.10.2019 року М
l272.



Керiвником закJIаду освiти
затверджено посадовi iнструкцii
працiвкикiв, проте, всупереч
вимоги пiдпункту 4 пункту 1

роздiлу IV Положення про
органiзацiю роботи з охорони
працi та безпеки житгедiяльностi
учасникiв освiтнього процесу в
установах i закладах освiти,
затвердженого накi}зом
MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи вiд 26 грудня 2017 року
Ns 16б9, заре€строваного в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 23
сiчня 2018 року за Ns 100/3 1552, у
Bcix посадових iнструкцiях
закладу освiти вiдсугнiй
обов'язковий блок питань з
охорони працi, безпеки
життедiяльностi.

Також виявлено факт
неузгодженостi змiсту окремих
докуtиентiв закладу освiти з
чинними нормативно-правовими
акт€lп,rи.

щокументи закладу освiти мiстять
посилання на застарiлу
нормативну-правову базу:
- освiтня програма закладу на
2a20l202t Е.р. та 2021D022 н.р. та
накази керiвника вiд24 веросня
2020 рокуЛЬ l54 кПро атестацiю
педагогiчних працiвникiв у
20 l 9 12020 навчulльному роцi>,
вiд 21 J22020 року Jt208 кПро
затвердження Iнструкцii з
дiловодства у Михайлiвському
закладi дошкiльноТ, загальноТ
середньоi освiти>l мiстять
посилання на Закон Украiни кПро
загаJIьку середню ocBiry> (втрата
чинностi вiд 18.03.2020, пiдстава
46З-lХ);
- освiтня програма закладу освiти
на 202l 12022 н.р. мiстить
посилання на Щержавнi caHiTapHi
правила i норми влапrтувtlння,
утримання загальноосвiтнiх
навчальних закладiв та органiзацii
навчально-виховIlого



!СанПiН 5.5.2.008-0 1 (втрата
чинностi вiд 01 .01.2021, пiдстава -
z1|l1-20) та на Постанову
Кабiнету MiKicTpiB Украiни вiд 20
квiтня 2011 р. }lЪ 462 <Про
затвердження Щержавного
стандарту початковоi загальноi
освiти> (втрата чинностi вiд
01.09.202 1, пiдстава - 87-201 8-п).

вимоги щодо дiловодства 
" 

держа"rrй
i комунальних закладах освiти

Усупереч вимог абзацу дев'ять
пуIrкту l роздiлу III IнструкцiТ з
дiловодства у Михайлiвському
закладi дошкiльноi, загальноi
середньоi освiти, затвердженоI
наказом керiвника вiд
21.12.2020 року М208 (далi -
Iнструкцiя з дiловодства у закладi
освiти), починаючи з 2019 року в
наказах керiвника
використовуеться наскрiзна
нумерацiя без лiтерноТ позначки;
нака:}и з ocHoBHoi дiяльностi та з
адмiнiстративно-господарських
питань формуються в одну
справу за iндексом 01-03 <Накази
директора закJIаду з основноТ
дiяльностi>.

Виявлено, що керiвником закладу
у Bepecнi 2020 року видано два
iдентичнi накази:
- вiд 16 вересня 2020 М 144 кПро
атестацiю педагогiчних
працiвник iв у 20 19 l 2020
навчальному роцi>;
- вiд24 вересня 2020 Jt 154 кПро
атестацiю педагогiчних
працiвникiь у 20 l 9 l 2020
нttвчtlльному роui>,
що зареестрованi у книзi наказiв з
основноi дiяльностi.
Також, виявлено накази
керiвника, що заре€строванi у
книзi наказiв з ocHoBHoi
дiяльностi з порушенням
порядковоi нумерацii:
- вiд 14 вересня 2020 М 144
<Про встtlновлення доплати за
перевiрку зошитiв>;
- вiд 1б вересня 2020 М 144

атестацiю педагогiчних



працiвник iъ у 20 19 l 2020
навчаJIьному роцi>.
OKpiM того, в книзi реестрацii
цаказiв з кадрових IIитань
виявлено накtви керiвника,
cTBopeHi з порушенням порядку ik
видання, а саме:
- вiд 31 серпня 2021 М28 кПро
звiльнення з роботи Марценюк
Свiтлани Вячеславiвни>;
- вiд 01 вересня 202l Ns29 <Про
прийняття на роботу Паук Тетяни
Михайлiвни>;
- вiд 01 вересня 2021 М30 кПро
прийняття на роботу Клейменовоi
Лариси Валерiiвни>;
- вiд 31 серпня 202l м31 кПро
надання щорiчноТ черговоТ
вiдпустки Пономарю Юрiю
[митровичу>.

Усупереч вимог пункту 4 роздiлу
V Iнструкцii з дiловодства у
закладi освiти керiвником не
призначено вiдповiдаJIьну особу
за ведення дiловодства в закладi
освiти.

Усупереч пункту 5 роздiлу V
IнструкцiТ з дiловодства у
закладах зага.rrьноi середньоi
освiти, затвердженоi наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи вiд 25 червня 2018 року
М 67б (далi - Iнструкцiя з
дiловодства), у закладi освiти не
створено експертну комiсiю,
номенкJIатура справ не ухвirлена
експертною комiсiею закJIаду
освiти;
всупереч пункту 9 роздiлу V
IнструкцiТ з дiловодства
номенклатура справ IIе погоджена
з вiдповiдним органом управлiння
освiтою;
всупереч пункту 12 роздiлу V
Iнструкцii з дiловодства станом на
01 сiчня 202l року номенклатуру
справ закладу освiти не
затверджено та не введено в дiю
наказом керiвника, HaToMicTb ii



l2

вiд 01 .09.202l Jt 139

Також за iндексом справи 01-24
зкачиться <Журншr реестрацiТ
наказiв директора
Михайлiвського З,ЩПЗСО з
основноi дiяльностi), HaToMicTb,
реестрацiя цих наказiв з 2019 року
вiдбуваеться у <Книзi наказiв з
ocHoBHoi дiяльностi
Михайлiвського зiжладу
дошкiльноi, загальноi середньоi
освiти>>, яка мае iндекс справи 01-
19; за iндексом справи 02-01
зазначено кНакази директора
Михайлiвського ЗДПЗСО щодо
руху ylHiB>>, тодi як вони з2006
року записуються у <Книзi облiку
руху y"rHiB>.

23 Забезпечення прозоростi та
:1lнtрормацlиноl вlдкритостl закJIаду
освiти

+ Усупереч вимогilп,l cTaTTi 30
Закону УкраiЪи пПро ocBiTy> на
вебсайтi зак;Iаду освiти не
оприJIюднено:
_ структуру та органи управлiння
Зо;
- рiчний звiт про дiяльнiсть ЗО за
2020/202l н.р.;
- фiнансовий звiт про
надходження та використання
Bcix отриманих коштiв,
iнформацiю про перелiк ToBapiB,
робiт i послуг, отриманих як
благодiйна допомога, iз
зазначенЕям ix BapTocTi, а також
про кошти, отриманi з iнших
джерел, не заборонених
законодавством за 2020 та 202l
роки.

24 Органiзацiя харчування yrHiB
(наявнiсть особио вiдповiдальноi за
органiзацiю харчування в закладi
освiти; органiзацiя харчува}rня дiтей
пiльговиц категорiй)

+

У закладi освiти наказом
керiвника вiд 3 1.08.2\2l,p.}lb123

25 Забезпечення yrHiB медичним
обслуговуванням (наявнiсть медичного
працiвника в закладi освiти; облiкова
документацiя щодо медичних оглядiв
:зЦв)

+

26 порядок органiзацii та функцiонуваЕЕя
групи (груп) подовженого дЕя

+

%



13

l

(Про комплектування груп
продовженого дня) затверджеЕо

режим роботи групи подовженого
дня та оргакiзацii освiтнього
процесу, проте, BiH не схвалений
педагогiчною радою, що
суперечить пункту 8 Порядку
створення груп подовженого дня
у державних i комунальних
закладtж зага.гlьноТ середньоi
освiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 25 червня 2018 р. Jr,lb

677 (да:i- Порядок).

Усупереч вимоги абзацу другого
пункту 9 Порядку кПлан виховноi
роботи в ГПЩ з rшями 1-4 класiв
Михайлiвського закладу
дошкiльноi, повноi загальноi
середньоi освiти 2021.12022 н.р.>>

не погоджено iз заступником
керiвника зжладу освiти,
керiвником закладу не
затверджено.

27 Органiзацiя проживанrul та утриманЕя
ylHiB у пансiонi закJIаду освiти (норми
наповнюваностi груп; ознайомлення
батькiв, iнших зtlконних представникiв
здобувачiв освiти з умовtlми
перебування у пансiонi)

+

28 Порядок надання доржавними,
комунальними закJIадами освiти
платних та iнших послуг (у разi ix
наданнц)

+

29 Вимоги щодо вiдносин мiж закладом
освiти та громадськими об'еднаншями,
военiзованими формуваннями,
полiтичними партim,rи (об'еднанняrли),
релiгiйними орг4нiзацiялли

+

+30 Особливi вимоги до дiшrьностi
спецiалiзованих захладiв освiти

31 Особливi вимоги до дiя.гlьностi
спецiальних закладiв загальноi
середньоi освiти

+

За результатами перевiрки встановлено :

П вiдсутнiсть порушень вимог законодавства
* наявнiстъ порушень вимог законодавства



I4

YII. Перелiк
питапь для закпаду освiтп щодо здiйснеtlня контролю за дiяпrп

(бездiяльнiстю) посадових осiб орmну, якпй оро.одиiь iнстптуцiйний
ДПт*эl*t*

VIIL Irоясrrеншя, заувазrсешня або 3аперечепня щодо проведепоiперевiркrr та
цього акта

Ns
з/п

Поясненrrя, заува)кення абоiаперечення

Голова та члени експертноi групи, якi бра.пи участь у проведеннi перевiрки пiд час iнституцiйного
аудиту

застyпник начальника.вiддiлу
iнституцiйного аудиту управлiння
Державноi служби якостi освiти },
Херсонськiй областi.
голова ексшертноi групи

(посада)

головний спецiа_ltiст вiддiлу
iнституцiйного аудиту управлiння
Державноi служби якостi освiти у
Херсонськiй областi

(посада)

ё:
(пцпис)

олена КАРПЕНКо
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Вадим ТОКОЛОВ
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

}lb

з/п
Питаrrня щодо здiйснення контроJIю Вiдповiдi на питання

так Hil rlpo проведення lнституцtЙного аудиту заклад освiти письмово
повiдомлений не пiзнiше нiж за 10 днiв ло його поqаткч J-

2 rtопlю наказу про проведеккя iнституцiйного аудиту таспуrкбовi
посвiдчgцняо що засвiдчують посадових осiб оргаIDъ який проводIfгь
iнститудiйний аудит, пред'явлено

t
3 rrеред початком проведення iнституцiйного аудиту внесено запис до

журнЕrлу, в якому облiковуються зtжоди державного Еагляду
(контро.тпо) в закладi освiти (У разiнмвностi) г

4 ,ЩО початку роботи експертноi групи "@нараду, пiд час якоi голова експертноi групи проiнфорЙував про
д9рядок проведення iнститиriйного аудитч

f
5 t
6 Пiд час проведення iнституч

який проводить iнституцiйний аудит, надчlваJIи керiвнику та
працiвникам закJIаду освiти консультаЦiйну допойогу (уразi
потреби)

t
7 rrеред початком проведення iнституцiйного аудиту керiвника

закJIаду освiти попереджено про використання засобiв аудiо-, фото-
та вiдеофiксацii (у разi, якщо TaKi засобИ використОвувалися)

t'
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головний спецiалiст вiддiлу
iнституцiйного аудиту управлiння

t7Херсокськiй областi
(посада)

Керiвник закладу освiти

т.в.о. директора Михайлiвського
закладу дошкiльноi. повноi загальноi
середньоi освiти Верхньорогачицькоi
солищноi ради каховського району
Херсонськоi рбластi

(посада)

(посада)

Катерчна ШЕВЧЕНКО
(власне iM я ПРIЗВИIIlЕ)

Тетяна МЕЛЬНИК
(власне i"'" ПiВВиЩв;

TpeTi особи, яких запучено до проведеЕtul перевiрки

(посада) (пiдпис) (власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Примiрник цього t.*Ta на 15 cTopiHKax отримано 10.12.2021 po*.v

т.в.о. директора Михайлiвського
закладу дошкiльноi. повноi загальноi
середньоi освiти Верхньорогачицькоi
селицноi ради Каховського району
Херсонськоi областi Тетяна МЕЛЬНИК

(власне i"Й пгrзыащв1

вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписакня kepiBrrиrсoм закпаду освiти, третiми особаrчrи цього акта

* По батьковi особи зазнача€ться у разi його наявностi.
** Пiд TepMiHoM "керiвник зашIадУ освiти" розумiсться також особа, яка виконуе обов'язки керiвника закJIаду освiти.* * *с У разi недопущення експертноi групи до проведення iнстиryuiйного аудиту перелiк питань щодо проведеншI
перевiрки не заповнюеться.
**** tfей роздiл заповнюеться викJIючно керiвником зак]Iаду освiти,


