
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 30. 00. 20Л& Чернігів

Про усунення порушень, виявлених 
у ході проведення позапланового 
інституційного аудиту Бурімського 
закладу загальної середньої освіти 
І-ІІ ступенів Ічнянської міської 
ради

Відповідно до статті 46 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», пункту 21 Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
09.01.2019 №17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 
2019 р. за № 250/33221 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 
від 30.04.2021 № 493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 
2021 р. за № 809/36431), за результатами позапланового інституційного аудиту 
Бурімського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ічнянської міської 
ради (16706, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, село Бурімка, вулиця Перемоги, 
будинок 25) (далі - заклад освіти), проведеного експертною групою у складі:

ПОТАПОВОЇ Тетяни Володимирівни, головного спеціаліста відділу 
інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у 
Чернігівській області (голова);

ДЕМЧЕНКА Олександра Олексійовича, начальника відділу моніторингу, 
позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого 
самоврядування управління Державної служби якості освіти у Чернігівській 
області;

ГЛУЗДА Василя Івановича, заступника начальника відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області;

ОРЕШКО Тамари Петрівни, директора Роїгценської гімназії Новобілоуської 
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області;

КУЗБМЕНКО Людмили Павлівни, директора Срібнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІ 1 ступенів Срібнянської селищної ради Чернігівської 
області,
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у період з 21 лютого по 25 травня 2022 року у присутності директора 
закладу освіти КАРПЕЦЬ Олени Володимирівни, на підставі наказів управління 
Державної служби якості освіти у Чернігівській області від 07.02.2022 
№01-25/10 «Про проведення позапланового іистигуційного аудиту Бурімського 
закладу загальної середньої освіти 1-ІІ ступенів Ічнянської міської ради» та від 
17.05.2022 № 01-25/22 «Про продовження проведення тимчасово призупиненого 
позапланового інституційного аудиту Бурімського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів Ічнянської міської ради», Акта за результатами перевірки 
додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої 
освіти (під час інституційного аудиту) від 25.05.2022 № 01-25/22-24/1,

ЗОБОВ’ЯЗАТИ:

1. Бурімський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ічнянської 
міської ради (директор КАРПЕЦЬ О.В.):

1.1. Усунути порушення вимог законодавства у сфері загальної середньої 
освіти, виявлені у ході позапланового інституційного аудиту закладу освіти, що 
зазначені в Акті від 25.05.2022 № 01-25/22-24/1

до 23.12.2022

1.2. Поінформувати управління Державної служби якості освіти у 
Чернігівській області про стан усунення порушень вимог законодавства, 
виявлених у ході позапланового інституційного аудиту

до 03.01.2023

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник начальника 
управління - начальник відділу 
інституційного аудиту Ірина УСІК


