
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 
до проєкту наказу МОН «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів позашкільної освіти»

Зміст відповідного положення проєкту акта Пропоновані зміни / зауваження / 
пропозиції, автор

Результат врахування

Порядок проведення інституційного 
аудиту закладів позашкільної освіти

Формування інклюзивного, розвиваючого та 
мотивуючого до навчання освітнього 
простору в позашкіллі;
Забезпечення сучасним технічним 
обладнаням кожного педагога-позагкільника 
(що важливо при дистанційному навчанні)

Центр дитячої та юнацької творчості “Надія”

Відхилено
Міститься в запропонованому проєкті 

акта

1. Надання знань та навичок за програмними 
позашкільної освіти
здійснювати відповідно індивідуальних 
можливостей, здібностей вихованців з
урахуванням їх віку, стану здоров’я.
2. Тренери-викладачі забезпечують 
формування у здобувачів освіти нових
компетентностей та навичок відповідно до 
напрямку позашкільної освіти.
3. Тренери-викладачі взаємодіють з 
батьками вихованців, які навчаються в
ДЮСШ.

Хорольська дитячо-юнацька спортивна 
школа

Відхилено
Міститься в запропонованому проєкті 

акта

Назва: Порядок проведення інституційного 
аудиту закладів позашкільної освіти

Порядок проведення інституційного аудиту 
закладів позашкільної освіти у 
позаплановому порядку 

Загальна пропозиція

Враховано

До п. 1 Порядку Обмежити типи закладів позашкільної освіти 
на яких поширюється інституційний аудит

УДСЯО у Миколаївській області

Відхилено
Не передбачено чинним законодавством



Порядок затвердити після прийняття нової 
редакції Закону України «Про позашкільну 
освіту»
та Санітарного регламенту для закладів 
позашкільної освіти

УДСЯО у Черкаській області

Відхилено
Не передбачено чинним законодавством

2 приведення освітнього процесу, у тому числі 
навчально-тренувального процесу у дитячо-
юнацькій спортивній школі (далі освітній 
процес), та управлінського процесу у 
відповідність до вимог законодавства у сфері 
позашкільної освіти, зокрема Ліцензійних 
умов….(у разі, якщо за рішенням засновника 
здійснювалося ліцензування освітньої 
діяльності закладу позашкільної освіти)

У разі, якщо заклад не має ліцензії, перевірка 
проводиться на відповідність іншому, крім 
Ліцензійних умов, законодавству 

УДСЯО у Чернівецькій області

Враховано
2 приведення освітнього процесу, у тому 
числі навчально-тренувального процесу 
у дитячо-юнацькій спортивній школі 
(далі освітній процес), та управлінського 
процесу у відповідність до вимог 
законодавства у сфері позашкільної 
освіти, у тому числі Ліцензійних умов

3. У цьому Порядку терміни вживаються у 
таких значеннях:
…. Інші терміни вживаються у значеннях, 
наведених у Законах України «Про освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», «Про запобігання 
корупції», Положенні про дитячо-юнацьку 
спортивну школу, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 року № 993.  

- додати  визначення поняття 
«зовнішній моніторинг»

УДСЯО у Черкаській області

Враховано
додати до переліку документів наказ 
МОН від 16.01.2020 № 54 «Про 
затвердження Порядку проведення 
моніторингу якості освіти», 
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 10 лютого 2020 р. за № 
154/34437

3 рекомендації щодо вдосконалення 
діяльності закладу освіти (далі рекомендації) 
– документ, що містить пропозиції щодо 
підвищення якості освітньої діяльності 
закладу освіти, приведення освітнього та 
управлінського процесів у відповідність із 
вимогами законодавства у сфері позашкільної 
освіти, зокрема Ліцензійними умовами

У разі, якщо заклад не має ліцензії 
рекомендації містять поради щодо 
приведення освітнього та управлінського 
процесів у відповідність іншому, крім 
Ліцензійних умов, законодавству

УДСЯО у Чернівецькій області

Враховано
3 рекомендації щодо вдосконалення 
діяльності закладу освіти (далі 
рекомендації) – документ, що містить 
пропозиції щодо підвищення якості 
освітньої діяльності закладу освіти, 
приведення освітнього та 
управлінського процесів у відповідність 
із вимогами законодавства у сфері 



позашкільної освіти, у тому числі 
Ліцензійними умовами

3 управлінський процес закладу освіти – 
діяльність керівника закладу освіти, його 
заступників та органів управління закладу 
освіти, спрямована на досягнення цілей 
закладу освіти (відповідно до стратегії 
розвитку закладу освіти, його річного плану 
роботи)

Так як поняття «стратегія розвитку закладу 
освіти» відсутнє у законодавчій базі ЗПО, 
можна додати поняття «перспективний 
план», як один з тих документів, який може 
розробляти заклад освіти з метою 
формулювання плану роботи щодо 
приведення ЗПО до бажаної візії

УДСЯО у Чернівецькій області

Враховано
управлінський процес закладу освіти – 
діяльність керівника закладу освіти, 
його заступників та органів управління 
закладу освіти, спрямована на 
досягнення цілей закладу освіти 
(відповідно до стратегії розвитку 
(перспективного плану) закладу 
освіти, його річного плану роботи)

П.6 3) використання сучасних освітніх 
підходів до організації освітнього процесу…

Лексична помилка 
УДСЯО у Чернівецькій області

Враховано
П.6 3) використання сучасних підходів 
до організації освітнього процесу…

Уточнити,  якими службами та за якими 
критеріями здійснюється попередній 
зовнішній моніторинг якості освіти, який 
виносить оцінку про низьку якість освітньої 
діяльності

УДСЯО у Чернівецькій області

Відхилено
Здійснюється відповідно до ЗУ «Про 
освіту»

7. Інституційний аудит проводиться в закладі 
освіти, який має низьку якість освітньої 
діяльності, що підтверджено результатами 
зовнішнього моніторингу якості освіти, 
проведеного відповідно до законодавства

Передбачити проведення інституційного 
аудиту у плановому порядку

УДСЯО у Харківській області
УДСЯО у Черкаській області

Відхилено
Не передбачено чинним законодавством

8. …. Територіальні органи Служби проводять 
інституційний аудит виключно за 
погодженням Служби. Для отримання 
погодження територіальний орган Служби 
надсилає до Служби лист з обґрунтуванням 
необхідності проведення інституційного 
аудиту, до якого додає копії відповідних 
документів. Упродовж 5 робочих днів 
Служба погоджує проведення інституційного 
аудиту або вмотивовано відмовляє в його 
проведенні.

Збільшити строк до 10 робочих днів

УДСЯО у Харківській області

Враховано
8. … Упродовж 10 робочих днів 
Служба погоджує проведення 
інституційного аудиту або вмотивовано 
відмовляє в його проведенні.



10. Інституційний аудит проводиться у такі 
етапи:
1) підготовка до оцінювання освітніх і 
управлінських процесів закладу освіти, 
внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти та проведення перевірки: 
формування експертної групи; 
оформлення документації для проведення 
інституційного аудиту: наказ про проведення 
інституційного аудиту (далі - наказ), письмове 
повідомлення про проведення інституційного 
аудиту (далі - повідомлення);

 Враховучи, що це позаплановий захід, 
відповідно до вимог частини третьої статті 6 
(дія якої поширюється на Службу) необхідна 
наявність направлення на проведення 
інституційного аудиту як обов’язкової 
умови допуску до проведення позапланового 
заходу ДНК

УДСЯО у Миколаївській області
-

Враховано
Доповнити абзацем «На підставі наказу 
оформляється направлення, яке 
підписується керівником органу, який 
проводить перевірку, та засвідчується 
печаткою.
У направленні зазначаються: 
найменування органу, який проводить 
інституційний аудит; 
найменування та місцезнаходження 
закладу освіти, в якому проводиться 
перевірка, його філії(й), структурний 
підрозділ; 
номер і дата наказу, відповідно до якого 
проводиться інституційний аудит; 
дата початку та дата закінчення 
інституційного аудиту; 
підстава та предмет; 
перелік осіб, які беруть участь у 
позаплановому інституційному аудиті із 
зазначенням прізвища, ім'я та по 
батькові (за наявності), посад»

11. Для проведення інституційного аудиту в 
закладі освіти Служба, її територіальний 
орган створює експертну групу. До складу 
експертної групи входять працівники Служби 
та/або її територіального органу, а також 
залучаються експерти (педагогічні 
працівники, які мають вищу кваліфікаційну 
категорію, керівники (заступники керівників) 
закладів освіти, а також, у разі потреби, інші 
фахівці (експерти) у сфері позашкільної 
освіти) 

… залучаються експерти (педагогічні 
працівники, які мають вищу кваліфікаційну 
категорію та/або найвищий тарифний 
розряд, керівники (заступники керівників) 
закладів освіти, а також, у разі потреби, інші 
фахівці (експерти) у сфері позашкільної 
освіти).   

Загальна пропозиція

Враховано
відповідно до п. 4.11. Наказу МОН від 
06.10.2010 № 930 «Про затвердження 
Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників» 



11. ….. Експерти повинні мати вищу 
педагогічну освіту (іншу фахову освіту), 
практичний досвід роботи в закладі освіти не 
менше ніж 5 років і пройти відповідне 
навчання, організоване Службою або її 
територіальними органами.

… Експерти повинні мати вищу педагогічну 
освіту (іншу фахову освіту), практичний 
досвід роботи в закладі позашкільної 
освіти не менше ніж 5 років і пройти 
відповідне навчання, організоване Службою 
або її територіальними органами.

УДСЯО у Харківській області,
департамент освіти та науки Івано-

Франківської міської ради

Враховано

15. Експертна група має бути допущена 
керівником закладу освіти до роботи із 
проведення інституційного аудиту в закладі 
освіти за наявності отриманого повідомлення 
та за умови пред’явлення копії наказу і 
документів, які посвідчують особи членів 
експертної групи. Відсутність таких 
документів є підставою для недопущення 
експертної групи до роботи в закладі освіти.

З метою приведення у відповідність до 
частини третьої статті 6 Закону «Про основні 
засади державного нагляду (контролю)» та 
оскільки захід позаплановий, необхідно 
доповнити згадкою про направлення

УДСЯО у Миколаївській області

Враховано
15. Експертна група має бути допущена 
керівником закладу освіти до роботи із 
проведення інституційного аудиту в 
закладі освіти за наявності отриманого 
повідомлення та за умови пред’явлення 
копій наказу та направлення,  і 
документів, які посвідчують особи 
членів експертної групи. Відсутність 
таких документів є підставою для 
недопущення експертної групи до 
роботи в закладі освіти.

18. … Голова та члени експертної групи, 
керівник та/або представник засновника 
закладу освіти можуть фіксувати процес 
проведення інституційного аудиту…

Потребує уточнення, оскільки для 
фіксування, наприклад, навчального заняття, 
необхідно мати згоди батьків. Можливо 
варто викласти в іншій редакції

УДСЯО у Миколаївській області
УДСЯО у Черкаській області

Враховано
Доповнити словами «з дотриманням 
вимог законодавства»

20. … Рекомендованим листом та/або за 
допомогою електронного поштового зв’язку 
(у незмінному вигляді, з підтвердженням 
отримання) керівник або засновник закладу 
освіти протягом 5 робочих днів надсилає до 
органу, який проводив інституційний аудит…

Враховуючи, що засновниками закладів 
позашкільної освіти є як органи місцевого 
самоврядування, так і приватні особи, 
виникає ризик неотримання підпису у 5 
відведених днів (перебування приватної 
особи за кордоном, неможливість попасти на 
прийом до Київського міського голови 
тощо), пропонуємо передбачити 
можливість погодження з уповноваженим 
органом (особою).

Враховано
20. … Рекомендованим листом та/або за 
допомогою електронного поштового 
зв’язку (у незмінному вигляді, з 
підтвердженням отримання) керівник 
або засновник закладу освіти (або 
уповноважена засновником особа) 
протягом 5 робочих днів надсилає до 
органу, який проводив інституційний 
аудит…



Подивитися у Порядку позапланових 
перевірок

УДСЯО у Миколаївській області
21. … Також у разі негативних результатів 
такої перевірки засновнику можуть бути 
надані рекомендації щодо зміни керівника 
закладу освіти, реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або 
ліквідації закладу освіти.

Пропонуємо вилучити

МАПО

Частково враховано
«… Також у разі негативних результатів 
такої перевірки для засновника 
наступає відповідальність згідно із 
законодавством України»

22. Аналітичні довідки складаються 
експертами і подаються голові експертної 
групи не пізніше 5 робочих днів роботи 
експертної групи в закладі освіти на підставі: 
аналізу річного звіту керівника закладу освіти 
та інших документів про діяльність закладу 
освіти, інших джерел інформації, не 
заборонених законодавством;… 

Оскільки Законом «Про освіту» гарантовано 
закладам організаційну автономію, у тому 
числі на формування переліку обов’язкової 
документації. Тому у такому переліку може 
не бути документа під назвою «річний звіт 
керівника закладу освіти». Пропонуємо йти 
за методами збору інформації (адже 
аналітична довідка – це узагальнення 
інформації, отриманої такими методами)

УДСЯО у Миколаївській області

Враховано
22. Аналітичні довідки складаються 
експертами і подаються голові 
експертної групи не пізніше 5 робочих 
днів роботи експертної групи в закладі 
освіти на підставі: 
аналізу інформації, отриманої за 
підсумками вивчення документації, з 
інших джерел інформації, не 
заборонених законодавством; … 

22. Аналітичні довідки складаються 
експертами і подаються голові експертної 
групи не пізніше 5 робочих днів роботи 
експертної групи в закладі освіти…

Доповнити словами «після завершення»

УДСЯО у Чернівецькій області

Враховано
22. Аналітичні довідки складаються 
експертами і подаються голові 
експертної групи не пізніше 5 робочих 
днів після завершення роботи 
експертної групи в закладі освіти…

22. Аналітичні довідки складаються 
експертами і подаються голові експертної 
групи не пізніше 5 робочих днів  роботи 
експертної групи в закладі освіти на підставі:
аналізу річного звіту керівника закладу освіти 
та інших документів про діяльність закладу 
освіти, інших джерел інформації, не 
заборонених законодавством;

Річний звіт керівника закладу позашкільної 
освіти не передбачений чинним 
законодавством

аналізу документів про діяльність закладу 
освіти, інших джерел інформації, не 
заборонених законодавством;

УДСЯО у Черкаській області

Враховано
«не пізніше 5 робочих днів з дня 
завершення роботи експертної групи»

23. Звіт складається головою експертної 
групи на підставі акта перевірки, аналітичних 
довідок та інших матеріалів інституційного 

Пропонуємо видалити і не передбачати 
складання звіту. Оскільки:
1) це не передбачено законодавством;

Враховано



аудиту протягом 10 робочих днів після 
завершення роботи експертної групи в закладі 
освіти. Звіт має містити інформацію про 
узагальнення результатів інституційного 
аудиту з напрямів оцінювання, зазначених у 
пункті 6 цього Порядку. У звіті також 
зазначаються узагальнені результати 
використання методів збору інформації, 
аналіз якої здійснювався під час 
інституційного аудиту.

2) це дублювання висновку;
3) зміст абзацу щодо «узагальнених 
результатів використання методів збору 
інформації, аналіз якої здійснювався під час 
інституційного аудиту» не відповідає змісту 
форми звіту (зокрема, для ЗЗСО), отже 
можна говорити про невиконання вимог 
Порядку під час перевірки, наприклад 
Державною регуляторною службою 
України.

УДСЯО у Миколаївській області
23. Звіт складається головою експертної групи 
на підставі акта перевірки, аналітичних 
довідок та інших матеріалів інституційного 
аудиту протягом 10 робочих днів після 
завершення роботи експертної групи в закладі 
освіти.

Необхідно виключити з п.п.3, 23 та 27 про 
звіт, оскільки звіт є зайвою формою 
документації, яка не додає нічого корисного 
ні для Служби та її територіального органу, 
ні для закладу освіти та його засновника та 
ніде не використовується. Є акт, висновки, 
рекомендації, інші матеріали, які містять 
інформацію про проведення інституційного 
аудиту.

УДСЯО у Черкаській області

Враховано

25. Висновок і рекомендації надсилаються 
керівнику та засновнику закладу освіти не 
пізніше 10 робочих днів після завершення 
роботи експертної групи в закладі освіти 
рекомендованим листом або за допомогою 
електронного поштового зв’язку (у 
незмінному вигляді, з підтвердженням 
отримання).

Висновок і рекомендації надсилаються 
керівнику та засновнику закладу освіти не 
пізніше 10 (змінити на 15) робочих днів з 
дня завершення роботи експертної групи в 
закладі освіти рекомендованим листом або за 
допомогою електронного поштового зв’язку 
(у незмінному вигляді, з підтвердженням 
отримання).

УДСЯО у Черкаській області

Враховано

25. Висновок і рекомендації надсилаються 
керівнику та засновнику закладу освіти не 
пізніше 10 робочих днів після завершення 
роботи експертної групи в закладі освіти 
рекомендованим листом або за допомогою 
електронного поштового зв’язку (у 

«Висновок і рекомендації надсилаються 
керівнику та засновнику закладу освіти не 
пізніше 15 робочих днів після завершення 
роботи експертної групи закладу освіти 
рекомендованим листом або за допомогою 
електронного поштового зв’язку                                                       

Враховано



незмінному вигляді, з підтвердженням 
отримання). 

(у незмінному вигляді, з підтвердженням 
отримання)».

УДСЯО у Полтавській області
25. Висновок і рекомендації надсилаються 
керівнику та засновнику закладу освіти не 
пізніше 10 робочих днів після завершення 
роботи експертної групи в закладі освіти 
рекомендованим листом або за допомогою 
електронного поштового зв’язку (у 
незмінному вигляді, з підтвердженням 
отримання).

25. Висновок і рекомендації надсилаються 
керівнику та засновнику закладу освіти не 
пізніше 15 робочих днів після завершення 
роботи експертної групи в закладі освіти 
рекомендованим листом або за допомогою 
електронного поштового зв’язку (у 
незмінному вигляді, з підтвердженням 
отримання).

УДСЯО у Миколаївській області

Враховано

27. Опис справи передбачає зазначений 
нижче перелік документів/матеріалів (їх 
копій): 
 
…… інші документи та матеріали, оформлені 
під час інституційного аудиту (у тому числі 
матеріали аудіо-, фото- та відеофіксації, 
форми, що заповнювалися експертами під час 
проведення спостережень, опитувань, 
вивчення документації).

Необхідно уточнити, що мається на увазі під 
«іншими документами та матеріалами». Для 
забезпечення уніфікованого підходу до 
формування єдиних справ. 
Вважаємо, що залучення до єдиної справи 
документів, які не є розпорядчими, вимоги 
до яких не унормовано нормативними 
документами не варто додавати до єдиної 
справи.

УДСЯО у Миколаївській області

Відхилено
Мають фіксуватись у описі як джерело 
відповідно до якого проведено 
інституційний аудит

П. 28 Порядку Врахувати специфіку мистецької школи та 
звернути увагу на п. 28, де йдеться про фото 
і відеофіксацію

заклад “Вінницька дитяча школа мистецтв 
“Вишенька”

Враховано

Критерії та індикатори
До п.1.1.1. Матеріально-технічна база закладу освіти 

відповідає його типу та напрямам 
позашкільної освіти, який він забезпечує 
додати наявність у закладі освіти 
(туристсько-краєзнавчий, військово-
патріотичний, фізкультурно-спортивний) 
штучних паспортизованих навчально-
тренувальних полігонів для занять 
відповідним напрямом позашкільної освіти.

Відхилено
Міститься в запропонованому проєкті 
акта



Івано-Франківський обласний державний 
центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді
2.1.1.1.Навчальні програми за напрямами 
позашкільної освіти забезпечують потреби 
здобувачів освіти, визначають організацію 
освітнього процесу для досягнення 
очікуваних результатів навчання

Навчальні програми, які використовуються у 
закладі позашкільної освіти, мають гриф 
МОНУ або затверджені відповідними 
інстанціями після їх розгляду і апробації. 
Заклад відповідає не за їх зміст/наповнення, 
а за їх реалізацію.

УДСЯО у Чернівецькій області

Враховано
2.1.1.1. Організація освітнього процесу 
забезпечує виконання навчальних 
програм за напрямами позашкільної 
освіти. 

У п. 2.2.1.2. Частка здобувачів освіти, які беруть участь у 
творчих, спортивних або інших заходах 
(відповідно до напряму позашкільної освіти) 
на рівні закладу освіти, територіальної 
громади, району, області, міста Києва, 
Севастополя, всеукраїнському, 
міжнародному рівнях необхідно 
розмежувати участь вихованців у заходах , 
що проводяться на кожному рівні: шкільні – 
на рівні ТГ – міста – району – області – 
всеукраїнському – міжнародному

Івано-Франківський обласний державний 
центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді

Відхилено
Міститься в запропонованому проєкті 

акта

2.2.1.4. Частка здобувачів освіти, які отримали 
у закладі позашкільної освіти документи про 
позашкільну освіту

Не всі заклади позашкільної освіти видають 
документ про позашкільну освіту. У певних 
типів ЗПО такий документ не має  визнання і 
застосування.

УДСЯО у Чернівецькій області

Враховано
2.2.1.4. Частка здобувачів освіти, які 
отримали у закладі позашкільної освіти 
документи про позашкільну освіту (за 
потреби/ у разі наявності)

2.2.2. Справедливе та об’єктивне оцінювання 
результатів навчання (у разі включення 
критеріїв….до внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти у закладі освіти)

Навіть якщо критерії не внесені, оцінювання 
проводиться (вербальне, формувальне), тому 
варто дослідити оцінювання в будь - якому 
випадку

УДСЯО у Чернівецькій області

Враховано
2.2.2. Справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання



2. Досягнення здобувачами освіти результатів 
навчання (набуття компетентностей)

2.1.1.1. 
Передбачено лише опитування. Необхідно 
доповнити вивченням документації, 
оскільки  індикатором 2.1.1.1. оцінюються 
навчальні програми

УДСЯО у Черкаській області

Враховано

3. Педагогічна діяльність педагогічних 
працівників, навчально-тренувальна і 
спортивна робота тренерів-викладачів

3.1.1.4. 
Доповнити вивченням документації, яка 
має бути вивчена відповідно до індикатору 
оцінювання 3.1.1.4. (експериментальні 
програми).

УДСЯО у Черкаській області

Враховано

4. Управлінські процеси закладу освіти 4.1.4.1. та 4.2.1.4.
Після слів «педагогічна рада» – додати 
«слова тренерська рада»

УДСЯО у Черкаській області

Враховано

6. Оцінювання освітніх і управлінських 
процесів та внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти закладу освіти 
здійснюється за такими напрямами:
2) досягнення здобувачами освіти результатів 
навчання (набуття компетентностей):
-розвиток здібностей здобувачів освіти, 
набуття ними знань, умінь і навичок за 
інтересами;
-відстеження результатів навчання здобувачів 
освіти;

До переліку нормативних документів 
необхідно додати наказ МОН від 05.01.2021 
№ 17 «Про затвердження Типової освітньої 
програми закладу позашкільної освіти»

УДСЯО у Миколаївській області

Враховано
«2) досягнення здобувачами освіти 
результатів навчання, передбачених 
навчальною програмою:
-розвиток здібностей здобувачів освіти, 
набуття ними компетентностей;
-відстеження результатів навчання 
здобувачів освіти»

Форма акта
1. Підстави для провадження діяльності з 
надання освітніх послуг у сфері позашкільної 
освіти (наявність ліцензії, статуту, 
положення про структурний(і) підрозділ(и))

Відсутні норми законодавства щодо 
положень про структурні підрозділи 
закладів позашкільної освіти, 
обов’язковості ліцензування діяльності. 
Установчі документи закладу розроблено 
відповідно до Конституції та законів 
України, нормативно-правових актів

УДСЯО у Миколаївській області

Враховано частково
Положення передбачено ЗУ «Про 
позашкільну освіту»
Підстави для провадження діяльності з 
надання освітніх послуг у сфері 
позашкільної освіти (статут або 
положення, ліцензія (за наявності))



Усі пункти, які містять словесні конструкції, 
що  починаються з «Вимоги до» апріорі 
неможливо перевірити, оскільки невизначені 
за змістом,  незрозумілим є кінцевий 
результат: наявність вимог чи їхнє 
дотримання? Отже, акт, складений за такими 
питаннями може бути оскаржений у суді.
Пропонуємо замінити на чіткі 
формулювання згідно з метою перевірки, 
наприклад: «дотримання вимог…»

УДСЯО у Миколаївській області

Відхилено
адже неможливо однозначно відповісти 
«так» або «ні»

25. Порядок отримання благодійних 
(добровільних) внесків і подертв від 
юридичних і фізичних осіб

Вилучити. Порядок отримання не 
внормовується освітнім законодавством, 
тобто не відноситься до повноважень 
Служби

УДСЯО у Миколаївській області

Відхилено
Інституційний аудит не обмежується 
виключно освітнім законодавством


