
 

 

   

_____________________________________________________________________________________ 
(найменування органу, який проводить позапланову перевірку, 

 

_____________________________________________________________________________________ 
його місцезнаходження, номери телефону, адреси електронної пошти, вебсайту) 

АКТ 

за результатами позапланової перевірки закладу освіти 

"___" ____________ 20__ року № __________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (найменування закладу освіти) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові* керівника освіти**) 

код згідно з ЄДРПОУ _______________. 

_____________________________________________________________________________________ 
                      (місцезнаходження закладу освіти, його філії(й), номер телефону, адреси електронної пошти, вебсайту) 

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки ________. 

Кількість здобувачів освіти на день перевірки ________. 

 

I. Загальна інформація про проведення позапланової перевірки 

Документ, на виконання якого проводиться перевірка: 

Наказ від  №   

Направлення від  №   

Інформація про недопущення комісії до проведення позапланової перевірки або іншим чином 

створення перешкод у її роботі 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (заповнюється у разі наявності перешкод) 

II. Строк проведення позапланової перевірки 

Початок Завершення 

 

  

    

  

       

  

    

  

      

 

Додаток 2 

до Порядку проведення позапланових 

перевірок закладів освіти 

(пункт 17) 



III. Інформація про останній проведений захід державного нагляду 

(контролю) у сфері загальної середньої освіти 

У плановому порядку У позаплановому порядку 

Тип заходу державного нагляду (контролю) 

_________________________________ 

Тип заходу державного нагляду (контролю) 

_________________________________ 

  не проводився   не проводився 

  проводився з   по 

з   

Акт перевірки №   

Розпорядження щодо усунення порушень: 

  не видавалося;   видавалося; 

його вимоги: 

  виконано;   не виконано 

  проводився з з   по 

з   

Акт перевірки №   

Розпорядження щодо усунення порушень: 

  не видавалося;   видавалося; 

його вимоги: 

  виконано;   не виконано 

IV. Особи, присутні під час позапланової перевірки 

Голова та члени комісії, які брали участь у проведенні перевірки 

_________________________ 
(посада) 

 

_________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________ 
(посада) 

 

_________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________ 
(посада) 

 

_________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Керівник закладу освіти 

_________________________ 
(посада) 

 

_________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Треті особи, яких було залучено до проведення перевірки 

_________________________ 
(посада) 

 

_________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________ 
(посада) 

_________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

V. Процес проведення позапланової перевірки фіксувався 

  закладом освіти   засобами аудіотехніки 

  засобами відеотехніки 

  посадовою особою органу, який проводить 

позапланову перевірку 

  засобами аудіотехніки 

  засобами відеотехніки 

VI. Опис порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, 

виявлених під час позапланової перевірки*** 

№ 

з/п 

Вимоги законодавства у сфері 

загальної середньої освіти, які було 

порушено, із зазначенням статей 

(частин, пунктів, абзаців тощо) актів 

законодавства 

Опис виявленого порушення (фактичних обставин і 

відповідних матеріалів, що їх підтверджують) 

      

      

      

      



      

 

За результатами позапланової перевірки встановлено: 

  відсутність порушень вимог законодавства 

  наявність порушень вимог законодавства 

VII. Перелік 

питань для закладу освіти щодо здійснення контролю за діями 

(бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить позапланову 

перевірку**** 

№ 

з/п 

Питання щодо здійснення контролю Відповіді на питання 

так ні 

1 Направлення на проведення позапланової перевірки та службові 

посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який проводить 

позапланову перевірку, пред'явлено 

    

2 Копії направлення та наказу на проведення позапланової перевірки 

надано 

    

3 Перед початком проведення позапланової перевірки внесено запис 

до журналу, в якому обліковуються заходи державного нагляду 

(контролю) в закладі освіти (у разі наявності) 

    

4 До початку роботи комісії в закладі освіти проведено нараду, під час 

якої голова комісії проінформував про порядок проведення 

позапланової перевірки 

    

5 Строк проведення позапланової перевірки не перевищував строку, 

визначеного законодавством 

    

6 Під час проведення позапланової перевірки посадові особи органу, 

який її проводить, надавали керівнику та працівникам закладу освіти 

консультаційну допомогу (у разі потреби) 

    

7 Перед початком проведення позапланової перевірки керівника 

закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото- 

та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби використовувалися) 

    

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної 

позапланової перевірки та цього акта 

№ 

з/п 

Пояснення, зауваження або заперечення 

    

    

    

    

 

Голова та члени комісії, які брали участь у проведенні позапланової перевірки 

 

_________________________ 
(посада) 

 

________________ 
(підпис) 

__________________________________ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

_________________________ 
(посада) 

 

________________ 
(підпис) 

__________________________________ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

_________________________ 
(посада) 

 

________________ 
(підпис) 

__________________________________ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 



Керівник закладу освіти 

_________________________ 
(посада) 

 

________________ 
(підпис) 

__________________________________ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Треті особи, яких було залучено до проведення позапланової 

 

_________________________ 
(посада) 

 

________________ 
(підпис) 

__________________________________ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

_________________________ 
(посада) 

 

________________ 
(підпис) 

__________________________________ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Примірник цього акта на ______ сторінках отримано _________ 

 

_________________________ 
(посада) 

________________ 
(підпис) 

__________________________________ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

 

Відмітка про відмову від підписання керівником закладу освіти, третіми особами цього акта 

_____________________________________________________________________________________ 

____________ 

* По батькові особи зазначається у разі його наявності. 

** Під терміном "керівник закладу освіти" також розуміється особа, яка виконує обов'язки керівника закладу освіти. 

*** У разі недопущення комісії до проведення позапланової перевірки опис порушень вимог законодавства у сфері 

загальної середньої освіти не здійснюється. 
**** Цей розділ заповнюється виключно керівником закладу освіти. 

 

 


