
 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

  

 

від ____________№_______                                                
м. Покровськ 

 
 

Про  ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту закладу загальної середньої 

освіти – Навчально-виховного комплексу № 1 Покровської міської ради Донецької області 

 

 

 Відповідно  до наказу МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку 

проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» (із змінами), 

зареєстрованого  Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. за № 250/33221,  вимог ст. 45  

Закону України  від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (із змінами), ст.46 Закону 

України  від 16 січня 2020 року № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» (із змінами), 

результатів службового розслідування відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області у Навчально-виховного   комплексу № 1 Покровської міської ради Донецької області 

(акту службового розслідування  від 28.01.2022 № 1 та довідки  про результати службового 

розслідування  від 28.01.2022), керуючись   статтями   26,  59, 73   Закону  України  від  21  травня 

1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Виступити з ініціативою перед Управлінням Державної служби якості освіти в 

Донецькій  області щодо  проведення позапланового інституційного аудиту закладу загальної 

середньої освіти –    Навчально-виховного   комплексу № 1 Покровської міської ради Донецької 

області. 

2. Уповноважити       відділ    освіти     Покровської    міської    ради Донецької області 

(Воротинцева)  підготувати письмове звернення та документи до Управління Державної служби 

якості освіти в Донецькій  області про проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу загальної середньої освіти – Навчально-виховного комплексу № 1 Покровської міської 

ради Донецької області. 

 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника    

міського    голови   з   питань   діяльності   виконавчих  органів ради Ідрісову М.О., контроль за 

виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з  питань охорони здоров’я, 

освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

 

 

 Міський  голова                      Р.Требушкін 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення 

 

Про  ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту закладу 

загальної середньої освіти – Навчально-виховного комплексу № 1 Покровської 

міської ради Донецької області 

 

 Виходячи з матеріалів службового розслідування конфліктної ситуації в 

НВК № 1 Покровської міської ради Донецької області, в яких було зафіксовано 

недоліки в організації освітніх та правлінських процесів даного закладу освіти та 

враховуючи рекомендації комісії з службового розслідування, відділ освіти 

Покровської міської ради Донецької області виходить з пропозицією до 

засновника – Покровської міської ради Донецької області щодо ініціювання 

позапланового інституційного аудиту зазначеного закладу освіти.  

 Інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання роботи школи, під час якого 

незалежні експерти оцінюють освітні і управлінські процеси та дотримання 

закладом освіти вимог законодавства. 

Під час проведення аудиту освітні експерти звертатимуть увагу як на 

успішні аспекти діяльності шкіл, так і на ті, де якість освітньої діяльності є 

низькою  та потребує вдосконалення. За результатами аудиту заклад 

отримуватиме рекомендації, орієнтуючись на які, можливо підвищити рівень 

освітньої  діяльності.  Ці рекомендації не є ультимативними та залишають школі 

право на власний розсуд вирішувати, як будувати свою діяльність після 

проведення аудиту. 

В рамках  аудиту оцінюватимуться:  

- освітнє середовище (наскільки безпечно та комфортно у школі, як 

організоване харчування, чи вистачає необхідного для навчання обладнання, 

кабінетів тощо); 

- систему оцінювання здобувачів освіти (як оцінюють навчальні досягнення 

учнів, наскільки система оцінювання прозора  та  зрозуміла); 

- педагогічну діяльність (якість викладацької  діяльності,  професійний  

розвиток  педагогів, налагодженість співпраці між  учасниками  освітнього  

процесу); 

- управлінські процеси (наскільки управлінські рішення сприяють 

забезпеченню та постійному вдосконаленню якості освітньої діяльності, 

наскільки ефективна внутрішня система забезпечення якості освіти тощо). 

 

Начальник відділу освіти                         Л.Воротинцева 

 



 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради Донецької області 

 

Про  ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту закладу 

загальної середньої освіти – Навчально-виховного комплексу № 1 Покровської 

міської ради Донецької області 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ  відділом освіти Покровської міської ради Донецької області  

 

 

Начальник відділу  освіти       Л. Воротинцева 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                        М. Ідрісова  

 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів      Т.Білецька 

 

 

Начальник відділу  забезпечення  

діяльності міської ради       Ж. Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань охорони здоров’я, освіти,  

молодіжної політики та спорту     І. Циганок 

 

 

Секретар міської ради                                                               Н. Іваньо 

 

 

 

 


