


Розпорядчий документ, на виконання 
якого проводиться захід державного 
нагляду (контролю),  

від 22.04.2021  № 01/01-11/28 

Посвідчення (направлення) 
від 26.04.2021 № 5-і 

Тип заходу 
державного 
нагляду 
(контролю): 

⬜ плановий

⬜ позаплановий

Форма заходу державного нагляду 
(контролю): 

⬜ перевірка

+ інша форма, визначена законом 
_інституційний аудит 
      (назва форми заходу) 

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю): 

Початок Завершення 
05 05 2021 11 30 12 05 2021 11 45 

число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини 

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю): 

Плановий Позаплановий 

+ не проводився + не проводився 

⬜ проводився з ⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜ по
⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜
Акт перевірки № ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Розпорядчий документ щодо усунення порушень: 
⬜ не видавався; ⬜ видавався;
його вимоги: ⬜ виконано; ⬜ не виконано

⬜ проводився з ⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜ по
⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜
Акт перевірки № ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Розпорядчий документ щодо усунення 
порушень: 
⬜ не видавався; ⬜ видавався;
його вимоги: ⬜ виконано; ⬜ не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): 
посадові особи органу державного нагляду (контролю): 

КОВАЛЬ Алла Леонідівна – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту 
управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області (голова);  

КОЛІНКО Олена Альбертівна – заступник начальника управління - начальник 
відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у 
Миколаївській області; 

ТРОЯН Людмилу Михайлівну – директора Врадіївської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 3 Врадіївської селищної ради Миколаївської області. 
___________________________________________________________________________ 

(посади, прізвища, імена, по батькові) 

керівник суб’єкта господарювання або  уповноважена ним особа 

________________директор ДЕМЕШИНА Тетяна Анатоліївна_______________ 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

треті особи: 
_______________________________-----___________________________________ 

(посади, прізвища, імена, по батькові) 

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався: 
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ІІІ. ОПИС 
виявлених порушень вимог законодавства 

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено: 

 відсутність порушень вимог законодавства; 
+ наявність порушень вимог законодавства.

№
з/п 

Вимоги 
законодавства, які 
було порушено, із 
зазначенням 
відповідних 
статей (частин, 
пунктів, абзаців 
тощо) 

Опис фактичних обставин та 
відповідних доказів 
(письмових, речових, 
електронних або інших), що 
підтверджують наявність 
порушення вимог 
законодавства 

Опис 
негативних 
наслідків, що 
настали в 
результаті 
порушення 
вимог 
законодавства 
(за наявності) 

Ризик настання 
негативних 
наслідків від 
провадження 
господарської 
діяльності 
(зазначається згідно 
з формою 
визначення ризиків 
настання 
негативних 
наслідків від 
провадження 
господарської 
діяльності) 

2.1.4.1 Абзац перший 
пункту 5 глави 4 
розділу ІІ 
Порядку 
зарахування, 
відрахування та 
переведення 
учнів, 
затвердженого 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України   від 16 
квітня  2018 року 
№ 367, 
зареєстрованого в 
Міністерстві 
юстиції України  
05 травня   2018 
року  за 
№ 564/32016 

У 2020-2021 н.р. конкурсні 
завдання для вступних 
випробувань затверджено 
керівником, але не схвалено 
педагогічною радою  

Не відбулися Подія 2.2 
Незабезпечення 
належного 
формування 
закладом загальної 
середньої освіти 
контингенту 
здобувачів освіти 
(далі – Подія 2.2) 
Негативний 
наслідок 2.2 
Моральна шкода, 
заподіяна особі 
внаслідок 
порушення її права 
на отримання 
загальної середньої 
освіти  
Подія 3.2 
Незабезпечення 
належного 
формування 
закладом загальної 
середньої освіти 
контингенту 
здобувачів освіти  
Негативний 
наслідок 3.2 Збитки, 
завдані особі 
внаслідок 
порушення права на 
отримання загальної 
середньої освіти  

3.8 Додаток 2 до 
наказу 

У 2020-2021 н.р. при 
проведенні практичних 

Неотримання 
якісних 

Подія 2.4 
Незабезпечення 
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Міністерства 
освіти і науки 
України  
від 20 
лютого2002 року 
№ 128 

занять з інформатики з 
використанням комп'ютерів 
5-11 класи не діляться дві 
групи (наповнюваність класів 
- 17 і більше учнів). 

освітніх послуг 
у зв’язку з 
неналежною 
організацією 
освітньої 
діяльності 

закладом загальної 
середньої освіти 
належної організації 
освітньої діяльності 
(далі – Подія 2.4) 
Негативний 
наслідок 2.4 
Моральна шкода, 
заподіяна 
здобувачеві 
загальної середньої 
освіти внаслідок 
неотримання 
якісних освітніх 
послуг у зв’язку з 
неналежною 
організацією 
освітньої діяльності 
(далі – негативний 
наслідок 2.4) 
Подія 3.4 
Незабезпечення 
закладом загальної 
середньої освіти 
належної організації 
освітньої діяльності 
(далі – Подія 3.4) 
Негативний 
наслідок 3.4 
Збитки, завдані 
здобувачеві 
загальної середньої 
освіти внаслідок 
неотримання 
якісних освітніх 
послуг у зв’язку з 
неналежною 
організацією 
освітньої діяльності 
(далі – негативний 
наслідок 3.4) 

3.11 Положення про 
інституційну 
форму здобуття 
загальної 
середньої освіти, 
затверджене 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України   від 23 
квітня   2019 року 
№ 536, 
зареєстроване в 
Міністерстві  
юстиції України  
22 травня   2019 
року   за 

У 2020-2021 н.р. відсутнє 
відповідне рішення 
педагогічної ради гімназії про 
використання в освітньому 
процесі з 29.03.2021 по 
04.04.2021 технологій 
дистанційного навчання під 
час карантину в зв’язку із 
обставинами, що 
унеможливлюють 
відвідування закладу освіти.  

Не відбулися Подія 2.4 
Негативний 
наслідок 2.4 
Подія 3.4 
Негативний 
наслідок 3.4 
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№ 547/33518 

3.14.2 Пункт 2.2 розділу 
ІІ Положення про 
золоту медаль «За 
високі досягнення 
у навчанні» та 
срібну медаль «За 
досягнення у 
навчанні», 
затвердженого 
наказом  
Міністерства 
освіти і науки 
України  від 17 
березня 2015 року  
№ 306,  
зареєстрованого в 
Міністерстві  
юстиції України  
31 березня 2015 
року  за 
№ 354/26799 (далі 
– Положення про
золоту медаль «За 
високі досягнення 
у навчанні» та 
срібну медаль «За 
досягнення у 
навчанні») 

У 2018-2019 н.р. 
, яка 

зарахована за станом здоров'я 
до спеціальної медичної 
групи та немає результатів 
семестрового й річного 
оцінювання з фізичної 
культури, визначених у балах 
(«зараховано»), нагороджена 
срібною медаллю «За 
досягнення у навчанні» 
рішення педагогічної ради 
(протокол від 27.06.2019 
№13), яке оформлено наказом 
директора гімназії від 
27.06.2019 № 113 та 
продубльовано у наказі від 
27.06.2019 № 9-у. Відповідне 
рішення органу управління 
освітою, у сфері управління 
якого перебуває заклад 
освіти, відсутнє. 

Не відбулися Подія 2.4 
Негативний 
наслідок 2.4 
Подія 3.4 
Негативний 
наслідок 3.4 

4.3 Абзац четвертий 
пункту 4 
Інструкції про 
порядок 
обчислення 
заробітної плати 
працівників освіти, 
затвердженої 
наказом 
Міністерства 
освіти України від 
15 квітня1993 року 
№ 102, 
зареєстрованої в 
Міністерстві 
юстиції України27 
травня 1993 року 
за № 56 

Тарифікаційні списки 
встановленої форми 
затверджено директором 
гімназії 31.08.2020 без 
погодження із профспілковим 
комітетом закладу 

Не відбулися Подія 2.5 
Неналежне 
забезпечення 
закладу загальної 
середньої освіти 
педагогічними 
працівниками (далі 
– Подія 2.5)
Негативний 
наслідок 2.5 
Моральна шкода, 
заподіяна 
здобувачеві 
загальної середньої 
освіти внаслідок 
неотримання 
якісних освітніх 
послуг у зв’язку з 
відсутністю у 
закладі загальної 
середньої освіти 
належного 
забезпечення 
педагогічними 
працівниками (далі 
– негативний
наслідок 2.5) 
Подія 3.5 
Неналежне 
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забезпечення 
закладу загальної 
середньої освіти 
педагогічними 
працівниками (далі 
– Подія 3.5)
Негативний 
наслідок 3.5 
Збитки, завдані 
здобувачеві 
загальної середньої 
освіти внаслідок 
неотримання 
якісних освітніх 
послуг у зв’язку з 
відсутністю у 
закладі загальної 
середньої освіти 
належного 
забезпечення 
педагогічними 
працівниками (далі 
– негативний
наслідок 3.5) 

4.7.5 Абзац сьомий 
частини другої 
статті 54ЗУ 
№ 2145-VIII 

На засіданнях педагогічної 
ради розглядаються питання: 
«Про допуск учнів до ДПА» 
(протоколи від 07.05.2019 
№10, 02.06.2020 № 7), «Про 
затвердження предметів ДПА 
учнів 7 (11) класів» 
(протоколи від 14.03.2019 
№ 8, 02.06.2020 № 7, 
28.02.2021 №7). 
У 2019-2020 н.р. 
педагогічною радою ухвалено 
рішення про дозвіл вчителям-
предметникам 
використовувати минулорічні 
поурочні плани із 
встановленням певних умов 
(протокол від 28.08.2019 № 1) 
У 2019-2020, 2020-2021 н.р. 
наказами директора 
оформлено рішення щодо 
допуску вчителів до участі в 
атестації (накази від 
16.10.2019 № 182, 12.10.2020 
№ 150), з яким учителі 
ознайомлені під підпис 
На засіданні педагогічної 
ради (протокол від 07.12.2020 
№ 04/1) обговорено проєкт 
Нової редакції  Статуту 
Веселинівської гуманітарної 
гімназії  імені Бориса 
Мозолевського  
Веселинівської селищної 

Порушення 
права на 
справедливе, 
неупереджене, 
об’єктивне, 
незалежне 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Порушення 
права на 
академічну 
свободу 

Порушення 
права на 
справедливе та 
об’єктивне 
оцінювання 
професійної 
діяльності 

Порушення 
права на 
навчання 

Подія 2.5 
Негативний 
наслідок 2.5 
Подія 3.5 
Негативний 
наслідок 3.5 
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ради  Миколаївської області 
та ухвалено рішення щодо 
подання його засновнику на 
затвердження (у подальшому 
затвердженого рішенням 
Веселинівської селищної 
ради (протокол від 24 грудня 
2020 року № 1)). Відповідно 
до пункту 26 розділу 2 
зазначеного документа 
здобувачі освіти за рішенням 
педагогічної ради гімназії та 
відповідним  наказом 
директора можуть 
відрахуватися з гімназії за 
таких умов:  
- здобувачі освіти, які мають 
початковий рівень досягнень 
у навчанні (1, 2, 3) за 
підсумками річного 
оцінювання хоча б з одного 
предмета робочого 
навчального плану;  
- здобувачі освіти, які мають 
початковий рівень досягнень 
у навчанні (1,  2, 3) за 
підсумками семестрового 
оцінювання з профільного 
предмета;   
- здобувачі освіти, які мають 
незадовільну поведінку чи 
неодноразово  порушували 
правила поведінки 
гімназиста, правила 
внутрішнього розпорядку, 
Статут гімназії. 
У 2020-2021 н.р. за 
погодженням із 
профспілковим комітетом 
затверджено нові посадові 
інструкції вчителів гімназії 
(наказ від 06.01.2021 № 7), 
відповідно до яких учителю 
надано право притягати учнів 
до дисциплінарної 
відповідальності (розділ 4 
«Права»), що не передбачено 
законодавством та Статутом 
гімназії 

Порушення 
права на 
безпечні умови 
навчання 

4.10.3 Абзац перший 
пункту 3.2 
розділу IІІ 
Типового 
положення про 
атестацію 
педагогічних 
працівників, 
затвердженого 
наказом 

У 2019-2020 н.р. 
атестаційною комісією 
гімназії (атестаційна комісія І 
рівня) затверджено список 
педпрацівників, які 
атестуються (протокол від 
15.10.2019 № 2). До складу 
включено Демешину Т.А., 
директора гімназії, щодо 
атестації на відповідність 

Не відбулися Подія 2.5 
Негативний 
наслідок 2.5 
Подія 3.5 
Негативний 
наслідок 3.5 
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Міністерства 
освіти і науки 
України від 06 
жовтня 2010 року 
№ 930, 
зареєстрованого в 
Міністерстві 
юстиції України14 
грудня2010 рокуза 
№ 1255/18550(далі 
‒ Типове 
положення про 
атестацію 
педагогічних 
працівників) 

займаній посаді. Наявний 
наказ керівника закладу від 
16.10.2019 № 182, яким 
оформлено рішення про  
«допуск до участі в атестації 
на відповідність займаній 
посаді Демешиної Т.А., 
директора гімназії».  

6.1.1 Абзац другий 
частини третьої 
статті 26ЗУ 
№ 2145-VІІІ 

У 2019-2020 н.р. відсутнє 
рішення педагогічної ради 
про схвалення освітньої 
програми Веселинівської 
гуманітарної гімназії імені 
Б.М. Мозолевського 
Веселинівської селищної 
ради Веселинівського району 
Миколаївської області на 
2019-2020 н.р. Натомість 
наявне рішення про 
затвердження робочого 
навчального плану на 2019-
2020 н.р (протокол від 
28.08.2019 №1). Зазначена 
освітня програма затверджена 
наказом від 30.08.2019 № 150 
з посиланням на неіснуюче 
рішення педагогічної ради. У 
2020-2021 н.р. освітня 
програма затверджена 
рішенням педагогічної ради 
(протокол від 27.08.2020 № 1) 
та директором гімназії (наказ 
від 28.08.2020 № 91) 
Усупереч Статуту 
Веселинівської гуманітарної 
гімназії  імені Бориса 
Мозолевського  
Веселинівської селищної 
ради  Миколаївської області, 
затвердженого рішенням 
Веселинівської селищної 
ради (протокол 24 грудня 
2020 року № 1), освітнім 
програмам закладу в 2018-
2019, 2019-2020, 2020-2021 
н.р. не забезпечено профільне 
спрямування навчання в 
старшій школі, не 
здійснюється вивчення 
жодного предмета на 
профільному рівні. У 
навчальних планах для 10-11 

Не відбулися 

Неотримання 
якісних 
освітніх послуг 
у зв’язку з 
невиконанням 
вимог до змісту 
освіти 

Подія 2.7 
Недотримання 
керівництвом 
закладу загальної 
середньої освіти 
вимог законодавства 
(далі – Подія 2.7) 
Негативний 
наслідок 2.7 
Моральна шкода, 
заподіяна 
здобувачеві 
загальної середньої 
освіти  
(далі – негативний 
наслідок 2.7) 
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класів  збільшено години на 
вивчення англійської та 
української мови. Гімназією 
замовлено та отримано такі 
підручники для виконання 
навчальної програми за 
профільним рівнем у 10-11 
класах: «Англійська мова» 
Л. І. Морська (10 рік 
навчання, профільний 
рівень), «Англійська мова» 
Л. І. Морська (11 рік 
навчання, профільний 
рівень). Але при реєстрації 
для проходження державної 
підсумкової атестації у формі 
зовнішнього незалежного 
оцінювання випускники 
гімназії у 2018-2019, 2019-
2020 та 2020-2021 н.р. 
обирали тестування з 
англійської мови на рівні 
стандарту/академічному. За 
даними статистичної 
звітності № ЗНЗ-1 «Звіт 
денного закладу загальної 
середньої освіти» в гімназії 
протягом трьох останніх 
років вивчення профільних 
предметів у 10-11 класах 
відсутнє.  
Усупереч пункту 10 розділу 
другого Статуту 
Веселинівської гуманітарної 
гімназії  імені Бориса 
Мозолевського  
Веселинівської селищної 
ради  Миколаївської області, 
затвердженого рішенням 
Веселинівської селищної 
ради (протокол 24 грудня 
2020 року № 1) у 2020-2021 
н.р. рішенням педагогічної 
ради (протокол від 27.08.2020 
№ 1) встановлено тривалість 
навчального року 168 
навчальних днів. 

Не відбулися 

6.6.1 У ЗО організовано 
діловодство 
відповідно до 
інструкції, 
розробленої на 
підставі Інструкції 
з діловодства у 
закладах загальної 
середньої освіти 

Усупереч пункту другого 
розділу ІІІ Інструкції з 
діловодства Веселинівської 
гуманітарної гімназії  імені 
Бориса Мозолевського  
Веселинівської селищної 
ради  Миколаївської області, 
затвердженої керівником 
03.09.2019 (далі - Інструкція), 
наявні протоколи 
педагогічної ради, у 
нумерації яких використано 

Не відбулися Подія 2.7 
Негативний 
наслідок 2.7 
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«/» (від 08.02.2021 № 6/1, від 
11.02.2021 № 6/2, від 
16.02.2021 № 6/3) 
Не забезпечено окрему 
реєстрацію та групування 
документів у різні справи за 
групами, визначеними 
пунктом 7 розділу ІV 
Інструкції. Накази з 
адміністративно господарчих 
питань реєструються та 
групуються в одну справу 
разом із наказами з основної 
діяльності (пунктом 7 розділу 
ІV, пункт 3 розділу VІ 
Інструкції). 
Номенклатура Веселинівської 
гуманітарної гімназії  імені 
Бориса Мозолевського  
Веселинівської селищної 
ради  Миколаївської області 
на 2021 рік затверджена 
наказом від 29.12.2020 № 194 
та введена в дію з 04.01.2021; 
на 2020 рік – наказом від 
13.01.2020 № 13-А, що не 
відповідає вимогам пункту 10 
розділу V Інструкції. 
Номенклатура не погоджена з 
відповідним державним 
архівом або ЕК органу 
управління освітою (пункт 8 
розділу V Інструкції) 

Інформація про потерпілих (за наявності): 
___________________________________________________________________________ 

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог 
законодавства (за наявності): 

__________________________________________________________________________ 

V. ПЕРЕЛІК 
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями 

(бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)* 

Питання щодо здійснення контролю 

Відповіді на питання Закон України «Про 
основні засади 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської 
діяльності» 

так ні 

дотримання вимог 
законодавства не є 
обов’язковим для 
посадових осіб 

1 Про проведення планового заходу 
державного нагляду (контролю) 
суб’єкт господарювання письмово 
повідомлений не пізніше ніж за 10 днів 
до дня здійснення такого заходу 

+ Частина четверта 
статті 5 

2 Посвідчення (направлення) на 
проведення заходу державного нагляду 
(контролю) та службове посвідчення, 

+ Частина п’ята 
статті 7,  
абзац четвертий 








