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30.03.2017 № 945 

 

 

Звіт 

про виконання плану проведення державного нагляду (контролю)за       

діяльністю    дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх 

навчальних закладів із незначним ступенем ризику  у 2016 році 

у Новобаварському районі 

 

             На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства освіти 

і науки України від 17.06.2013 № 770 «Про координацію заходів щодо 

здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2013 за № 1348/23880, 

керуючись ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Положення про Департамент освіти Харківської міської ради, 

затвердженого рішенням 32 сесії Харківської міської ради від 26.03.2014 

№ 1516/14 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської 

ради 6 скликання», Плану роботи управління освіти адміністрації  Жовтневого 

району на 2016 рік, наказу Управління освіти адміністрації  Жовтневого району 

Харківської міської ради від 24.03.2016 № 82 «Про здійснення державного 

нагляду (контролю) за діяльністю дошкільних навчальних закладів, 

загальноосвітніх навчальних закладів із незначним ступенем ризику в першому 

півріччі 2016 року», перспективних планів інспектування дошкільних 

навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, віднесених 

до незначного ступеня ризику, на 5 років, затверджених начальником управління 

освіти адміністрації  Жовтневого району Харківської міської ради, вивчено стан 

діяльності дошкільного навчального закладу (ДНЗ № 106), загальноосвітнього 



навчального закладу із незначним ступенем ризику (ХЗШ № 115). З метою 

організації роботи щодо усунення виявлених недоліків керівникам перевірених 

навчальних закладів (ДНЗ № 106, ХЗШ № 115) розроблено заходи щодо 

усунення виявлених недоліків згідно з актами і надано їх до Управління освіти. 

У  КЗ «ДНЗ №106»: 

-Порушено Статтю 39 ЗУ№ 2628 - ІІІ, постанови Кабінету Міністрів 

України від 05 жовтня 2009 року № 1122 «Питання штатного розпису 

дошкільних навчальних закладів», Перелік посад педагогічних та науково-

педагогічних працівників,затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 червня 2000 року №963,  Типові  штатні нормативи 

дощкільних навчальних закладів МОНУ від 04 лстопада 2010 року № 1055.  

Наявні вакансії: робітник (1,0 ставки), машиніст прання та ремонту одягу  

(1,0 ставки ), помічник вихователя  (2,0 ставки). 

   Штатний розпис  поповнено, вакансії ліквідовано. До переліку документів в 

номенклатурі справ по КЗ «ДНЗ №106» внесено додатково справу «Довідки про 

наявність вакантних посад; документи (заявки, відомості, листування) про 

потребу в кадрах, молодих спеціалістах».  

-Частина друга статті 14 ЗУ № 2628-ІІІ, Нормативи наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів ( ясел - садків) компенсуючого типу, 

додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 

року № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 

року №229/6517. 

Порушено норматив наповнюваності  груп. У  групах: у групі № 6 за 

списком 38 дітей – за нормою - 20; у групі № 1 за списком 36 вихованців – за 

планом - нормою 20. Відсоток перевантаження у середньому у цих групах 

становить 98%. Показник фактичного відвідування становить у середньому – 

75% 

Зауваження враховано, групи перекомплектуванні. Діти 6 групи  переведені до 

другої старшої групи. Нормативи наповнюваності груп виконані частково: 

відсоток перевантаження  у цих групах зменшився та  становить 18%. За планом 

у ДНЗ – 112 дітей. Фактично – 146 дітей. Відсоток перевантаження становить 

30%. Показник фактичного відвідування становить у  середньому 65%. 

Перевантаження в групах ліквідовано. 

- Частина друга статті 38 ЗУ № 2628 - ІІІ: оснащення куточків 

розвивального середовища в усіх вікових групах потребує доповнення 

засобами навчання та реабілітації відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 11.09.2002 № 509 «Про затвердження Типового переліку 

обов’язкового обладнання навчально – наочних посібників та іграшок у 

дошкільних навчальних закладах», методичних рекомендацій від 17.03.2006 № 

1/9-153 «Підбір використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних 

навчальних закладах», від 18.07.2008 № 1/-470 «Підбір і використання іграшок 

для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах». 



 Продовжується поповнення та оснащення куточків розвивального середовища 

в усіх вікових групах.  

-Медичний кабінет не дообладнаний ширмою, холодильником, 

скіаскопічними лінійками, ношами, поліхроматичними таблицями для 

дослідження кольоровідчуття, киснем у подушці, повітряпровідом. 

Відповідно до переліку оснащення медичного кабінету дошкільного 

навчального закладу, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони 

здоров`я та Міністерства освіти і науки України від 30.08. 2005 № 432/496 

Медичний кабінет поступово дообладнюється.   

 

-ХЗОШ № 115: 

-Пункт 10 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,частини 

1,2 статті 14 ЗУ № 651-ХІУ 

Понаднормативна наповнюваність класів:  наповнюваність  класів не більше 

30 учнів.  

Понаднормативна наповнюваність класів по ХЗОШ № 115 обумовлена 

кількістю дітей, що мешкають  у мікрорайоні обслуговування  закладом. Учні 

навчаються за місцем проживання,  бажанням батьків.  Батькам, діти яких 

навчаються у класах з понаднормативною наповнюваністю, рекомендовано 

навчання в інших закладах мікрорайону. 

-Понаднормативна наповнюваність:  немає приміщення для денного сну 

учнів 1 класу.  

Закон України  № 651- XIV  ст.14. 

    Кількість кабінетів у закладі  співпадає з кількістю класів ( 14  навчальних 

кабінетів; 14 класів). У закладі немає приміщення для організації денного сну 

учнів 1-х класів.  

      На Раді закладу (серпень 2016) розглянуто питання щодо  переобладнання  

майстерні у  приміщення  для денного сну першокласників. 

- Пункт 97 Положення про загальноосвітній навчальний заклад. 

Порушення нормативу написання протоколів педагогічної ради. Інструкція 

щодо ведення шкільної документації від 23.06.2000 № 240. 

До протоколів педагогічної ради не додавалися матеріали виступів членів 

педради.  Матеріали додаються до протоколів та зберігаються в окремій теці 01-

35. 

-Частина 1 статті 11 ЗУ № 651-ХІУ, пункт 2.1.глави 2 Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.  

Наявна вакансія: вчитель музики – 0,5 ст.  

Ліквідована  вакансія вчителя музики (0,5ст). 

 

        На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства освіти 

і науки України від 17.06.2013 № 770 «Про координацію заходів щодо 



здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2013 за № 1348/23880, 

керуючись ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Положення про Департамент освіти Харківської міської ради, 

затвердженого рішенням 32 сесії Харківської міської ради від 26.03.2014 

№ 1516/14 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської 

ради 6 скликання», Плану роботи управління освіти адміністрації  Жовтневого 

району на 2016 рік, наказу Управління освіти адміністрації  Жовтневого району 

Харківської міської ради від 30.06.2016 № 151 «Про здійснення державного 

нагляду (контролю) за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів із 

незначним ступенем ризику у другому півріччі 2016 року», перспективних 

планів інспектування дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх 

навчальних закладів, віднесених до незначного ступеня ризику, на 5 років, 

затверджених начальником управління освіти адміністрації  Жовтневого району 

Харківської міської ради, вивчено стан діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів із незначним ступенем ризику (ХЗШ №№ 76, 127). З метою організації 

роботи щодо усунення виявлених недоліків керівниками перевірених навчальних 

закладів (ХЗШ №№ 76, 127) розроблено заходи щодо усунення виявлених 

недоліків згідно з актами і надано їх до Управління освіти. 

-ХЗОШ № 115: 

   -Пункт 10 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,частини 

1,2 статті 14 ЗУ № 651-ХІУ 

Понаднормативна наповнюваність класів:  наповнюваність  класів не більше 

30 учнів.  

Рекомендовано навчання в інших закладах мікрорайону батькам, діти яких 

навчаються у класах з понаднормативною наповнюваністю. 

-Понаднормативна наповнюваність:  немає приміщення для денного сну 

учнів 1 класу.  

Закон України  № 651- XIV  ст.14. 

 Розглянуто питання  про можливість створення приміщення для сну для 1 

класу на засіданні Ради школи у серпні 2016 року. 

-Порушення нормативу щодо написання наказів про рух учнів у серпні: 

номери наказів від 23.08.16 записані через дріб. Інструкція щодо ведення 

шкільної документації від 23.06.2000 № 240. 

Опрацьовано Інструкцію щодо ведення шкільної документації  та забезпечене 

її безумовне виконання. 

-Частина 1 статті 11 ЗУ № 651-ХІУ, пункт 2.1.глави 2 Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.  

Наявна вакансія: вчитель музики – 0,5 ст.  

        Наявна вакансія: вчитель музики – 0,5 ст.  



Складено  заявку на потребу вчителя музичного мистецтва.Організовано 

повноцінну заміну уроків вчителем початкової школи Фесенко І.В., яка має 

середню музичну освіту.Розміщено інформацію про наявність вакансії на сайті 

rabota.ua Ліквідована  вакансія вчителя музики (0,5ст). 

- п.52 Положення про загальноосвітній навчальний заклад.  

Порушення щодо виставлення оцінок за ведення зошитів з англійської мови у 

початковій школі.  

 Опрацьовано лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 

17.10.16 № 954 «Про зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення 

записів у класних журналах з іноземних мов 1–11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» та забезпечено її безумовне 

виконання.  

-ХЗОШ № 127: 

 -Пункт 10 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,частини 

1,2 статті 14 ЗУ № 651-ХІУ 

Понаднормативна наповнюваність класів:  наповнюваність  класів не більше 

30 учнів.  

Рекомендовано навчання в інших закладах мікрорайону батькам, діти яких 

навчаються у класах з понаднормативною наповнюваністю.  

-Понаднормативна наповнюваність:  немає приміщення для денного сну 

учнів 1 класу.  

Закон України  № 651- XIV  ст.14. 

 Розглянуто питання  про можливість створення приміщення для сну для 1 

класу на засіданні Ради школи у серпні 2016 року. 

-Частина 1 статті 11 ЗУ № 651-ХІУ, пункт 2.1.глави 2 Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.  

Наявні вакансії: соціальний педагог – 0,5 ставки, заступник директора з 

навчально-виховної роботи – 0,5 ставки, вчитель образотворчого мистецтва -0,5 

ставки, вчитель історії – 0,5 ставки.  

Станом на 05.10.2016 відсутні вакансії заступника директора з навчально-

виховної роботи – 0,5 ставки, вчителя образотворчого мистецтва -0,5 ставки, 

вчителя історії – 0,5 ставки. 

-п.52 Положення про загальноосвітній навчальний заклад.  

Порушення щодо виставлення оцінок за ведення зошитів з англійської мови у 

початковій школі.  

Опрацьовано  лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 

17.10.16 № 954 «Про зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення 

записів у класних журналах з іноземних мов 1–11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» та забезпечено її безумовне 

виконання. 

Керівникам навчальних закладів рекомендовано  забезпечити суворе 

дотримання вимог законодавства України в частині дотримання 

нормативності наповнюваності навчальних закладів, класів і груп та 

ведення документації. 



Графік проведення державного нагляду (контролю) за діяльністю дошкільних 

навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів із незначним 

ступенем ризику  у 2016 році у Новобаварському районі виконано у повному 

обсязі. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління освіти 

адміністрації  Новобаварського району 

Харківської міської ради                                                             О.Ф. Світлична 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ривкіна О.О. 

 

 


