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НАКАЗ 

від  4 листопада 2019   року      № 703/о 

 
Про проведення внутрішнього  

аудиту закладів освіти 

 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня  

2011 № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення 
підрозділів внутрішнього аудиту», з метою виконання функцій, покладених 
на управління освіти  
 
НАКАЗУЮ:  

 
1. Провести внутрішній аудит діяльності закладів освіти, 

підпорядкованих управлінню у 2019-2020 н.р. згідно з додатком. 
2. Відповідальними за проведення внутрішнього аудиту призначити:  

Серопяна Є.О. – заступника начальника управління;  
Васильєву О.К. – начальника відділу юридичного та фінансового 
забезпечення управління;  
Кумпан С.Г. – начальника відділу інспектування навчальних закладів.  

3. Відповідальним працівникам: 
3.1. Забезпечити складання програми проведення внутрішнього аудиту 

по кожному закладу, який підлягає перевірці;  
3.2. Забезпечити  ознайомлення керівників закладів з програмою 

дослідження не пізніше тижневого строку до початку перевірки;  
3.3. Злучати до проведення внутрішнього аудиту працівників управління 

та його структурних підрозділів, відповідно до їх функціональних 
обов’язків;  

3.4. За результатами проведеного аудиту складати відповідний акт, який 
надавати для підпису керівнику закладу в десятиденний термін;  

3.5. Подавати начальнику управління освіти Акт на ознайомлення та 
прийняття управлінського рішення, у відповідності до результатів 
аудиту, в двотижневий термін після проведення перевірки.   

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 
Начальник управління освіти    Лариса  КОСТЕНКО 

 
Олена Васильєва 24 58 08  

 



Додаток  до наказу  
від «4» листопада 2019 року  
№ 703/о 
 

 
 
Список закладів освіти, які підлягають внутрішньому аудиту у 2019-2020 н.р. 

 
1 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Орлятко» 

комбінованого типу 
2 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Теремок» 

комбінованого типу 
3 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 «Вогник»                  

ім.. В.О. Сухомлинського,  комбінованого типу 
4 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 «Зірочка» 
5 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 43 «Горобинка» 

комбінованого типу 
6 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 48 «Журавочка» 
7 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67 «Дельфін» 

комбінованого типу 
8 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 71 «Катеринка» 

комбінованого типу 
9 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА 

ПУШКІНА МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 
10 Гімназія № 9   

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
11 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 
12 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 
юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
13 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОЗАЦЬКА ГІМНАЗІЯ МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 
14 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАЛАШІВСЬКА ГІМНАЗІЯ 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 
15 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 –центр дитячої та 
юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 
16 Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 
 І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Начальник управління освіти  
_________Лариса Костенко  
«___» _______ ___ 

 
 
 

Примірна програма проведення внутрішнього аудиту  

№ 
з/п 

Питання, що 
підлягають 

дослідженню  

Терміни 
проведення 
дослідження  

Кадрове забезпечення  Висновки за 
результатами 
дослідження  

(відповідає/не 
відповідає 
вимогам) 

Зауваження 

Відповідальний Залучені 
працівники  

  

   Серопян Є.О.    

   Васильєва О.К.    

   Кумпан С.Г.     

Рекомендації:  


