
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від « № /2-/- '^з/Київ

Про усунення порушень, виявлених у ході 
проведення планової перевірки дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 258 "Лебедик" 
Запорізької міської ради Запорізької області

Відповідно до частин сьомої, дев’ятої статті 7 Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», за 
результатами планової перевірки дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
№ 258 «Лебедик» Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя, 
вул. Тбіліська, будинок 19) проведеної комісією у складі:

МАРЧЕНКО Тетяна Миколаївна - заступник начальника управління - 
начальник відділу дошкільної освіти управління роботи із закладами загальної 
середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної 
служби якості освіти (голова комісії);

КУРОЧКА Вікторія Андріївна - головний спеціаліст відділу дошкільної 
освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти 
департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти;

ПРИСТАВКА Світлана Петрівна - головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Запорізькій 
області (за згодою) у період з 17 по 21 лютого 2020 року згідно з наказом Державної 
служби якості освіти України від 14.02.2020 № 01-12/33 «Про планову перевірку 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 258 «Лебедик» Запорізької 
міської ради Запорізької області», на підставі Акту, складеного за результатами 
проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти від 
21.02.2020 № 01-12/33/02-06/1

ЗОБОВ’ЯЗАТИ:

1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 258 «Лебедик» Запорізької 
міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Тбіліська, будинок 19), 
(директор - НОСЕНКО В. А.):



1.1 Усунути недоліки та порушення вимог законодавства, виявлені у ході 
планової перевірки, що зазначені в акті від 21.02.2020 № 01-12/33/02-06/1

До 23.03.2020
1.2. Поінформувати Державну службу якості освіти України про стан усунення 

недоліків і порушень, виявлених під час планової перевірки

До 13.04 .2020

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на директора 
департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України 
ВЕРГУНА Ю. В.

Тимчасово виконуюча обов’язки
Голови



Розпорядження від складено у двох

примірниках:

у справи Державної служби якості освіти України; 
на виконання суб’єкту господарювання.

З цим розпорядженням ознайомився (лась) і один примірник на виконання 
отримав (ла).

З термінами усунення порушень згоден (а).

Директор дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) «Лебедик» Запорізької міської ради, 
Запорізької області в. А. НОСЕНКО

« » 20___ р.

Розпорядження:

1) надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення^Д, . 2й^Дрок\.

2) надіслане за допомогою електронного зв’язку з електронної адреси

електронну адресу___________

3) вручено особисто під розпис
(посада, прізвище та ініціа’іи керівника суд 'єкта господарювання

або іншої уповноваженої особи)

« » 20_р.

на

20___року )
підпис ПІБ


