
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

_________________                                                                        № ____________

Про усунення порушень, виявлених 
у ході проведення інституційного аудиту 
в позаплановому порядку 
Благодатнівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів ім. Г. П. Берези 
Золотоніської міської ради 
Черкаської області

Відповідно до абзацу першого частини сьомої 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 січня 2019 р. № 17 
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року 
№ 493), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2021 р. 
№ 809/36431, за результатами інституційного аудиту в позаплановому порядку 
Благодатнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г. П. Берези 
Золотоніської міської ради Черкаської області (вулиця Центральна, будинок 2, 
село Благодатне, Золотоніський район, Черкаська область, Україна, 19774), 
проведеного експертною групою у складі: 

ЧМИГОВОЇ Олени Олександрівни – головного спеціаліста відділу 
інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Черкаській 
області (голова);

ОПАЛЕНКО Алли Миколаївни – завідувача сектору роботи з експертами 
управління Державної служби якості освіти у Черкаській області;

АНІСІМОВА Вячеслава Валентиновича – головного спеціаліста відділу 
позапланового контролю та взаємодії з органами місцевого самоврядування 
управління Державної служби якості освіти у Черкаській області,
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у період з 22 лютого по 24 травня 2022 року в присутності директора 
Благодатнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г. П. Берези 
Золотоніської міської ради Черкаської області Саєнка Миколи Васильовича, 
згідно з наказами управління Державної служби якості освіти у Черкаській 
області від 15.02.2022 № 8 «Про проведення інституційного аудиту у 
позаплановому порядку Благодатнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів ім. Г. П. Берези Золотоніської міської ради Черкаської області» та від 
18.05.2022 № 18 «Про продовження проведення тимчасово призупиненого 
позапланового інституційного аудиту Благодатнівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів ім. Г. П. Берези Золотоніської міської ради Черкаської 
області», відповідно до пункту 5 розділу ІІ Положення про управління 
Державної служби якості освіти у Черкаській області, затвердженого наказом 
Державної служби якості освіти України від 30 серпня 2019 р. № 01-11/38 (із 
змінами), на підставі Акта за результатами перевірки додержання закладом 
освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти (під час 
інституційного аудиту) від 24 травня 2022 року № 18/22/02-05/1 (далі – Акт), 

 
ЗОБОВ’ЯЗАТИ:

1. Благодатнівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім. Г. П. Берези 
Золотоніської міської ради Черкаської області (директор Саєнко М. В.):

1.1. Усунути до 30.09.2022 порушення вимог законодавства, виявлені 
у ході здійснення інституційного аудиту у позаплановому порядку, що 
зазначені в Акті.

1.2. Поінформувати до 07.10.2022 управління Державної служби якості 
освіти у Черкаській області про стан усунення порушень вимог законодавства, 
виявлених у ході здійснення інституційного аудиту закладу освіти у 
позаплановому порядку.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
начальника управління – начальника відділу інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти у Черкаській області Шарапу І. Д.

Начальник управління       Оксана КОМПАНІЄЦЬ


