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Закону Украiни <про центральнi органи

пункту 7 ПоложеннrI про ,Щержавну службу якостi освiти
УкраiЪи, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 14 березня 2018 рокУ }lb 168, пунктУ 13 Типового положення про
територiальнi органи MiHicTepcTBa та iншого центрrtльного органу виконавчоi
влаци, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25 травнЯ 2011 рокУ Ns 563, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
влади>>,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити

Положення про управлiння.щержавноi служби якостi освiти
в Одеськiй областi, що додаеться.
2. Начальнику управлiння Щержавноi служби якостi освiти в Одеськiй
областi:
1)

у

триденний строк здiйснити державну реестрацiю управлiння як

юридичноi особи публiчного права;
2) у тижневий строк подати на затвердження структуру та штатний
розпис;
3) здiйснити iншi органiзацiйнi заходи пов'язанi з
функцiонуванням
управлiння як бюджетноi установи.
3. Контроль за виконанIUIм цьог0 наказу з€tлишаю за собою.
Голова

о
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Руслан

ГУРАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ,Щержавноi служби
якостi освiти УкраiЪи

положЕннrI

про управлiпня Щержавноi служби якостi освiти
в Одеськiй областi

I.

1.

Загальнi положення

Управлiння !ержавноТ служби якостi освiти в Одеськiй областi
(далi - управлiння Слryжби) е територiальним органом Щержавноi служби
якостi освiти (далi - Служба) та iй пiдпорядковане.

Повноваження управлiння Служби поширюються

ОдеськоI областi.

на

територiю

2.

Управлiння Служби у своiй дiяпьностi керуетъся Конституцiею та
ЗаКОнаМи УкраiЪи, указами Президента УкраiЪи, постановами Верховноi Ради
УкраiЪи, прийнятими вiдповiдно до Констиryцii та законiв Украiни, актами
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, дор)л{еннями Прем'ер-мiнiстра Украiни,
НаКаЗаМи MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, дорученнями MiHicTpa освiти i
На)aКи, Його заступникiв, накzLзами ,Щержавноi служби якостi освiти,

ОДеськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, рiшеннями Одеськоi обласноi
ради, iншими актами законодавства УкраiЪи, а також цим Положенням.

з.

основними завданнями управлiння Служби

с

реалiзацiя

ПОВноВаЖень ЩержавноТ служби якостi освiти на територii Одеськоi областi.

1.

II. Функцii управлiння Служби

УЗагальнюе практику застосування законодавства з питань, що
Н€LПеЖаТЬ ДО ЙОго компетенцii, готуе та вносить в установленому порядку
пропозицii до Служби щодо його вдоскон€tлення.

2.

Проводить iнституцiйний аудит закладiв освiти.

З.

Надас рекомендацii закладам освiти (KpiM закладiв вищоi освiти)
ЩОДО ОРГаНiзацii та функцiонування внутрiшньоi системи забезпеченнrI якостi
освiти.

4.

Проводить монiторинг якостi ocBiTHboi дiяльностi та якостi освiти
у порядку, визначеному законодавством.

5.

ЗдiйСнюе

у межах

повноваженъ, передбачених законом,

державниЙ нагляд (контроль) за дiяльнiстю закладiв освiти (KpiM вищоi) щодо
Дотримання ними вимог закоFIодавства про ocBiTy та видае обов'язковi до
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виконаннrI ними розпорядження щодо усунення виявлених порушень у
визначенi строки.

6.

Здiйснюс за дор)п{енням Голови Служби контроль за дотриманням
вимог щодо органiзацii зовнiшнього незалежного оцiнювання.

7.

Вивчаероботу органiв мiсцевого самоврядування з реалiзацiiними
ocBiTHboi полiтики в частинi забезпечення якостi освiти на вiдповiднiй
територii згiдно iз законодавством про ocBiry.

8.

Здiйснюе контроль за веденням облiку дiтей шкiльного BiKy в
частинi здiйсненшt структурними пiдроздiлами мiсцевих органiв виконавчоi
влади та органiв мiсцевого самоврядування повноважень, визначених законом.

9.

Бере участь у сертифiкацii педагогiчних працiвникiв вiдповiдно до
законодавства.

10.

Здiйснюс ротляд звернень |ромадян з питань, що належать до
компетенцii управлiння Служби.

11. Забезпечус iнформування громадськостi про

реалiзацiю

державноi полiтики з питань, що н€Lлежать до компетенцii Служби.

12. Виконуе у

межах повноважень функцii з управлiння об'ектами
державноi BJIacHocTi, що наlrежатъ до сфери його управлiння.

13.

Здiйснюе iншi повноваження, визначенi законодавством.

III.

ОрганiзацiядiяльностiуправлiнняСлужби
и з метою органlзац1

забезпечуе в межах повноваженъ, передбачеЕих законом,
здiйснення заходiв -щодозапобiгання корупцiii контролю заirреалiзацiсю;
1)

2)

здiйснюе добiр кадрiв, органiзовуе роботу

з

перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii державних службовцiв

пiдготовки,
;

3)

органiзовуе планово-фiнансову робоry, здiйснюе контроль за

4)

забезпечуе ефективне i цiльове використання бюджетних коштiв;

5)

забезпечуе доступ до публiчноi iнформацii, що перебувас у його

використанням фiнансових i матерiальних pecypciB, забезпечус органiзацiю та
вдоскон€rлення бухгалтерського облiку;

володiннi;

6)

органiзовуе ведення дiловодства та apxiBHe зберiгання документiв
вiдповiдно до встановлених правил;

7)

забезпечуе

виконан}UI завдань з
держави.

у

межах

повноважень,

передбачених законом,
мобiлiзацiйноi готовностi

2.
мас право:

Управлiння Служби для виконання покJIадених на нього завдань

залучати в установленому порядку до виконання окремих робiт,
yracTi у вивченнi окремих питань вчених i фахiвцiв, працiвникiв централъних
та мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування,
закладiв освiти, пiдприемств, установ i органiзацiй (за погодженням з ix
керiвниками);
1)

2)

одержувати безоплатно вiд державних органiв, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми
власностi та ix посадових осiб, а також вiд |ромадян та ix об'еднань
iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на
Службу завдань;

3)

скJIикати наради, утворюватй iойсii та робочi групи, проводити
HayKoBi конференцii, семiнари з питань, що н€LJIежать до його компетенцii;

4)

одержувати пiд час здiйснення заходiв державного нагляду
(контролю), iнституцiйного аудиту пояснення, довiдки, матерi€Lли, документи
та вiдомостi з питань, що виникають пiд час державного нагляду (контролю),
iнституцiйного аудиту у випадках та порядку, визначених законом;

5)

користуватися доступними iнформацiйними базами даних
державних органiв, державною системою урядового зв'язку та iншими
технiчними засобами.

З.

Управлiння Служби пiд час виконання покладених на нього

мiсцевого самоврядування, об'сднаннями |ромадян а також пiдприемствами,
установами, органiзацiями в Одеськiй областi.
4. Управлiння Служби у межах своiх повноважень, на ocHoBi i на
виконання Конституцii та законiв УкраiЪи, aKTiB Президента Украiни, aKTiB
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни,
наказiв та доруIень Служби видае накази органiзацiйно-розпорядчого
характеру.

Акти Управлiння Служби можуть бути cкacoвaнi Головою Служби
повнiстю чи в окремiй частинi, в тому числi за дорученням MiHicTpa освiти i
науки УкраiЪи або MiHicTpoM освiти i науки Украiни в разi вiдмови Голови
Служби скасувати такий акт.

5.

Управлiння Служби очолюе нач€Lпьник, який мае заступникiв.

Начальник та заступники нач€Llrьника Управлiння Служби
до законодавства про державну службу.

6.
1)

Начальник управлiння Служби:

очолюс управлiння Служби, здiйснюе керiвництво його

дiяльнiстю, несе персон€}льну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати
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Служб, у вiдносинах з
виконавчоТ влади, органами мiсцевого самовряд},мннJI,

I"lого дiяльностi, представляе iнтереси управлiння

органами

громадськими органiзацiями, пiдприемствами, установами, органiзачi-шrи;

2)

та

забезпечуе виконання управлiнняrr Оцпби
Конституцii та законiв УкраiЪи, постанов Верховноi Ради УкраiЪи, прийд{-ггю(
вiдповiдно до Конституцii та законiв УкраiЪи, aKTiB Президента УкраiЪи та
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, доргIень Прем'ер-мiнiстра УкраiЪи, наказiв
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, дор}п{ень MiHicTpa освiти i науки
УкраiЪи, його першого заступника та заступникiв, наказiв Служби, дорr{ень
Голови Служби, розпоряджень голови Одеськоi обласноi держадмiнiстрацii;

органiзовуе

5)
3)

вносить Головi
I олов1 Служби
прlоритетlв
Uлужои пропозиц1l щодо визначення прiоритетiв
роботи управлiння Служби i шляхiв виконання покJIадених на нього завдань,
подас на затвердження плани роботи управлiння Служби;

4) звiтуе перед Головою Служби про виконання

покJIадених на

1тrравлiння Служби завдань та планiв роботи;

5)

KBan

органiзовуе роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення
i фiкацii працiвникiв;

6)

призначае на посади та звiльняе з посад керiвникiв структурних
пi:роздiлiв, iнших державних службовцiв та працiвникiв управлiння Спужби,
IIрисвою€ iM ранги державних службовцiв, приймае рiшення щодо ik
заохоченнrI та притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдалъностi (KpiM своiх
зzlступникiв) вiдповiдно до законодавства про державну службу;

8)
9)

пiдписуе накази;
розподiляе обов'язки мiж своiми заступниками;

l0)

затверджуе положення про cTpyKTypHi пiдроздiли управлiння
Служби i посадовi iнструкцii працiвникiв;

11) подае Головi Служби
i кошторис;

на затвердження структуру, штатний розпис

|2)

проводить особистий прийом громадян;

13)

скJIикае та проводить наради з питань, що н€LlIежать

управлiння Служби;

14)

до компетенцii

дае у межах повноважень обов'язковi для виконання державними

службовцями i працiвниками управлiння Служби доручення;

15) здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно до законодавстRа.

7.

Працiвники управлiння Служби,

якi вiдповiдно до

посадовоi
iпструкцii здiйснюють функцiТ державного нагляду (контролю), з проведення
iпстиryцiйного аудиту в Одеськiй областi, за наказом Голови Служби моЖУТЬ
здйснювати державний нагляд (контроль) на територii, не вiднесенiй до iх
повновЕDкень.

8. В управлiннi Служби дJIя погодженого вирiшення питань, що
Еалежать до його компетенцii, обговорення найважливiших напрямiв

дiяrъностi може утворюватися колегiя.

Рiшення колегii можуть бупа реалiзованi шляхом видання

нак€ВУ

rтравлiння Служби.

Дя розгляду наукових рекомендацiй та проведеншI фаховlо<
коЕсультацiй з основних питанъ лiяJIъностi в управлiннi Служби мохgлгь

)пворюклтися iншi постiйнi або тпдчасовi консультативнi, дорадчi та iншi
допомiясri органи.

Рiшення про утворення чи лilсвiдацiю колегii, iншю< постiйншl або
тЕхчасовю( консультативних, дорадшD( та iншос допомiжних органiв, fu
riлькiснпri i персоналъний скJIад, положення про них затверддqrються
вач&tьником управлiння Служби.

9.

Управлiння Служби утримуеться за рахунок державного бюджету.

Чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв управлiння Слгужби
зilвердIсуе Голова Служби в межах граничноi чисельностi працrвникlв,
ЕIrгrЕаченоi Кабiнетом MiHi
аJIьних
iB УкраiЪи

Структура управлiння Служби затверджусться Головою Сrгужби за
* ] _ о.]/hенням iз MiHicTpoM освiти i науки УкраТни.

Штатний розпис та кошторис управлiння Служби затверджуютъся

Го;lовою Служби.

10. Управлiння

лiквiдовуеться,
Служби
утворюеться,
рорганiзовуеться Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи за поданням MiHicTpa освiти i
Еауки Украiни у порядку, передбаченому статтею 21 Закону Украiни <dIPo
центр€tльнi органи виконавчоi влади>.
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1.

Управгliння Служби е юридичною особою гryблiчного права, мае
самостiйний баланс, печатку iз зображенням .Щержавного Герба Украiни та
cBoiM найменуванням, емблему, власнi бrанки, рахунки в органах
казначейства.
1

Начальник управлiння .ЩержавноТ
якостi освiти в Одеськiй областi

Марина MAJIIK

