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Державної служби якості освіти України
на 2022 рік
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Зміст завдання
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Відповідальні за виконання

Т ер м ін в и к о н а н н я

Підготовка пропозицій щодо забезпечення формування державної політ ики у сфері освіти
Розроблення (доопрацювання) проектів наказів, забезпечення
їх супроводу проходження в Міністерстві освіти і науки
України за подання на державну реєстрацію в установленому
порядку:
грудені,
"Порядок проведення інституційного аудиту закладів, що
департамент інституційного аудиту
Видано наказ та здійснено державну
з я п р ч і ї р и у ї л т к и я п я и н я п п г ч Ь р г і й u n ï f n n n m p r ' i u и п - т р у н і и н п ’Л п г и і х и "

1.2

Індикатор виконання

"Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-

П Р Р Р Т П Я І іІ іЛ

вересень

департамент контролю у сфері вищої,
гК
а
ф и

V ГХ Г> ГХ1
/ и д и и і

П Р П Р П О и іІ І Л І
і іч .р ч ^ / л ,и » іш ,ч з і

ТЛ О 1 " Г 13
\ a v u i і п

І Г Ч Г 'О І 'Т ’ТЗ
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Видано наказ та здійснено державну
ГЧ£*С, Г ‘ гТГХС» І 1 1 ІГЛ
р ч ^ч ^ ч ,/ 1 р СТ ІД 1 1 ч т

дорослих
1.3

"Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту
закладів фахової передвищої освіти"

і .4

"Про затвердження Порядку організації та проведення особистого
прийому громадян у Державній службі якості освіти України"

вересень

протягом року

департамент контролю у сфері вищої,
фахової передвищої освіти і освіти
дорослих
управління організаційнодокументального забезпечення

Видано наказ та здійснено державну
реєстрацію
Видано наказ та здійснено державну
реєстрацію

1.5

"Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за
запитом на інформацію або за адвокатським запитом,
розпорядником якої є Державна служба освіти якості України та її
територіальні органи"

протягом року

управління організацііінодокументального забезпечення

Видано наказ та здійснено державну
реєстрацію

1і .О
'л

"Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію,
розпорядником якої с Державна служба якості освіти України, її
територіальні органи та Форми для подання запиту на отримання
пу б л ічно ї інфо р ма ції"

протягом року

управління організаційнодокументального забезпечення

Видано наказ та здійснено державну
реєстрацію

1

Розвиток зовнішньої сист еми забезпечення якост і освіти
Удосконалення Методики та процедури інституційного
аудиту закладів загальної середньої освіти

1.1. Забезпечення об'єктивності оцінювання освітніх і управлінських
процесів закладів загальної середньої освіти через удосконалення
інструментарію для проведення інституційного аудиту

серпень

департамент інституційного аудиту

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено на сайті Служби

! о.

і

Проведення пілотного інституційного аудиту у спеціальному
закладі загальної сепедньої о с в і т и
і .3. Проведення пілотного інституційного аудиту у закладі загальної
середньої освіти, який забезпечує здобуття повної загальної
середньої освіти за дистанційною формою

березень-квітень

департамент інституційного аудиту

жовтень-л нетопал

департаментінституційного аудиту

1.4.

квітен ь-грудень

департамент інституційного аудиту

Підготовлено звіт про проведення апробації
інструментарію та пілотних інституційннх
аудніів з використанням інформаційної
системи ї ї valued

департамент акредитації га
моніторингу

Взято участь у 100% пілотних
інституційннх аудитів закладів загальної
середньої освіти, визначених наказом
Служби

Проведення апробації інструментарію оцінювання освітніх і
управлінських процесів та пілотних іпстптуційннх аудитів у
закладах загальної середньої освіти з використанням інфрмаційної
системи Емаїиесі (у тестовому режимі)

відділ інформаційних технологій та
технічного захист) інформації

Підготовлено звіт про проведення
пілотного інституційного аудиту
Підготовлено звіт про проведення
пілотного інституційного аудиту

Формування пулу освітніх експертів для проведення
інституцінного аудиту' закладів, що забезпечують надання
загальної середньої освіти

п р о т я г о м рою .'

1 .6 .

Організація навчання (вебінарів, круглих столів) для працівників
територіальних органів Служби та освітніх експертів із питань
проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої
освіти

протягом року

департамент інституційного аудиту

Проведено не менше 10 заходів

2

Запровадж ення інституціішого аудиту в закладах дошкільної
т а помішкіл ьної освіти
упродовж трьох
місяців після
затвердження
ІІорядку проведення
інституційного
аудиту закладів
ДОІIIКІЛЫІОЇ ос віти

департамент інституційного аудиту

Видано наказ Державної служби якості
освіти України

упродовж трьох
лііСлЦіК ЇІЇСЛя
затвердження
Порядку проведення
інституційного
аудиту закладів
позашкільної освіти

департамент інституційного аудиту

1 .5 .

2 .1 .

7 2.

2 .3 .

Розроблення методик!! та інструментарію проведення
інституційного аудиту закладів дошкільної освіти

Розроблення методики та інструментарію проведення
інституційного аудиту закладів позашкільної оевпи

Проведення пілотного інституційного аудиту закладу дошкільної
ОСВІТИ

департамент інституційного аудиту

Внесено зміни до реестру експертів

територіальні органи Служби

протягом року

(п ісл я

Розміщено на сайті Служби

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено на сайті Служби

Департамент інституційного аудиту

Проведено не менше 2-х пілотних
інституцій них аудитів

Департамент інституційного аудиту

Проведено не менше 2-х пілотних
інституцій них аудит ів

затвердж ення
П о р я д к у та
М етодики
проведення)

2.4.

Проведення пілотного інституційного аудиту закладу
позашкільної освіти

п р отя гом р о к у (п ісл я
затвердж ення

1І о р я д к у та
М етодики
проведення)

2 .5 .

Формування пулу освітніх експертів для проведення
інституційного аудит)' закладів дошкільної, позашкільної освіти

вересень - грудень

Департамент інституційного аудиту

Створено реестр експертів

2 .6 .

Організація навчання (вебінарів, круглих столів) для працівників
територіальних органів Служби та освітніх експертів із питань
проведення інституціПного аудиту закладів дошкільної та
позашкільної освіти

протягом року

Департамент інституційного аудиту

Проведено не менше 20 заходів

Д

1ериторіальні органи Служби

Запровадж ення інституційного аудиту в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти

3.1. Формування пулу освітніх експертів для проведення
інституціііного аудиту закладів, що забезпечують надання
професійної (професійно-технічної) освіти

протягом року

3.2. Організація навчання та проведення семінарів, круглих столів для
працівників територіальних органів із питань проведення
інституціііного аудиту закладів, що забезпечують надання
професійної (професійно-технічної) освіти Служби та освітніх
експертів
■">о
Д.Д.
Розроблення методики та інегрументацію проведення
інстптуціПииі о аудіііу закладів, що забезпечують надання
професійної (професійно-технічної) ОСВІТИ

протягом року

3 .4 .

Проведення пілотних інстигуційних аудитів закладів, що
забезпечують надання професійної (професійно-технічної) освіти

департамент інституційного аудиту

Створено реестр експертів

територіальні органи Служби
департамент інституційного аудиту

Проведено не менше 10 заходів

територіальні органи Служби

упродовж трьох
місяців після
затвердження
Порядку проведення
ІПСІ'и іуційного
аудиту закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти

де па рт амент і нет иту ціЯпого ауд иту

жон іен ь-гр у д ен ь

департамент інсти ту ці много аудиту

(після з а т в е р д ж е н н я
П о р я д к у та
М етодики
проведення)

Видано наказ Державної служон
освіти України

якості

Розміщено па сани Служби
Сфера П(ІІТ)0 отримала дієвий інструмент
оцінювання освітніх та управлінських
процесів

Проведено не менше 2-х пілотних
інституційних аудитів

4 Сер ти <!>іи/щ ія п. едагогічиих прац іони ків:
4.!. Організація та проведення самооцінювання учасниками
сертифікації власної педагогічної майстерності
березеньіравень

4.2. Організація вивчення результатів самооцінювання педагогічної
майстерності учасників сертифікації

квітеиьчервень

департамент акредитації та
моніторингу

Видано наказ Державної служби якості
освіти України

відділ інформаційних технологій та
технічного захисту інформації

Розміщено на сайті Служби

департамент акредитації та
моніторинг)

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено на сайті Служби

4.3. Удосконалення Методики та інструментарію вивчення
практичного досвіду роботи учасників сертифікації
4.4. Організація відбору та проведення навчання експертів, які можуть
залучатися до вивчення практичного досвіду роботи учасників
сертифікації
4 .5 .

Формування загального списку експертів, які можуть залучатися
до вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації

і равен ьсерпень
червеньвересень

лиііеньвересень

департамент акредитації та
МОЇ і іторннгу
департамент акредтації іа
моніторингу

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Навчанням охоплено 100% відібраних
експертів

департамент акредитації та
моніторингу

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено на сайті Служби

4.6.

Формування експертних груп з вивчення практичного досвіду
роботи учасників сертифікації та закріплення їх за учасниками
сертифікації

вересеиг
листо паз

департамент акредитації та
моніторингу

Експерті групи сформовані та закріплені
за кожним учасником сертифікації

територіальні органи Служби
4.7. Організація та проведення вивчення практичного досвкцу роботи
учасників сертифікації

вересе ньлиеіопал

департамент акредитації та
моніторингу
територіальні органи Служби

Службою передано до Українського центру
освіти якості освіти 100% експертних
висновків учасників сертифікації

4.8.

>
5.1.

Організація роботи комісії Служби із визначення порогового балу
за результатами вивчення практичного досвіду роботи учасників
сертифікації

М оніт оринг якост і освіти:
Моніторинг (вивчення) організації та проведення вступної
кампанії у закладах фахової нередвиїцоїта вищої освіти

департамент акредитації та
моніторингу
лисі онад
груден ь

липеньжовтень

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Рішення комісії щодо визначення
порогового балу оформлено протоколом

департамент контролю у сфері вищої. Підготовлено та подано Міністру освіти і
науки Інформаційно-аналітичну довідку за
фахової передвищої освіти і освіти
результатами вивчення організації та
дорослих
проведення закладами освіти вступної
кампанії 2022 року
Розміщено на сайті Служби

5 2.

Розроблення програми та інструментарію моніторингового
дослідження щодо організації дистанційного навчання "в закладах
загальної середньої освіти України

січень-березень

департамент акредитації та
моніторингу

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено на сайті Служби

5.3. Організація і проведення моніторингового дослідження щодо
організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої
освіти України

кні гені,груд

5.4. Розроблення програми та інструментарію моніторингового
дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови
в освітньому процесі

січеньберезень

СІП »

департамент акредитації та
моніторингу

Підготовлено звіт за результатами
проведеного моніторингового дослідження

територіальні органи Служби
департамент акредитації та
моніторингу

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено на сайті Служби

5.6. Організація і проведення моніторингового дослідження щодо
щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому
процесі

КВІ ]еньгрудень

департамент акредитації та
моніторингу
територіальні органи Служби

Підготовлено звіт за результатами
проведеного моніторингового дослідження

Ро ів н о ю к в н у т р іш н ь о ї сист ем и за б е зп е че н н я я к о с т і освіт и в за к л а д а х о св іт и

1

Розроблення настанов до внутрішніх систем забезпечення якості
закладів фахової передвічної освіти

грулемь

департамент контролю у сфері вищої,
фахової передвшцої освіти і освіти
дорослих

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено па сайті Служби

Надання консультаційної допомоги у проведенні самооцінювання
освітніх і управлінських процесів закладам, що забезпечують
надання дошкі іьної, загальної середньої, позашкільної та
л рофес і н:іої (профес ійііо- і ех н іч ної) освіти

протягом року

департамент інституцііімого аудиту
територіальні органи Служби

Допомогу надано 100% закладів загальної
середньої освіти, в яких будуть проведені
інститмпійні аудити освіти
Надано практичну допомогу не менш як 5%
від загальної кількосіі відповідних закладів
осві ти в області

1

5

Проведення регіональних семінарів, круглих столів для керівників
та засновників закладів дошкільної, загатьноїсередньої,
позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти з
питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

протягом року

Організація с п і л ь н о з Національною академією педагогічних наук
навчання керівників закладів дошкільної, позашкільної,
професійної (професійно-технічної) та працівників обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань розбудови
внутрішньої системи забезпечення якості освіти

березень-травень
нсресепь-листомад

Проведення для працівників місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування. їх структурних підрозділів з
питань освіти (за наявності) спільно з територіальними органами
Служби регіональних семінарів, круглих столів з питань
забезпечення якості освіти па відповідній території

департамент інституційного аудиту

Проведено не менше 20 заходів

територіальні органи Служби

департамент інституційного аудиту
територіальні органи Служби

протягом року

департамент інституційного аудиту
територіальні органи Служби

1Іавчання з питань розбудови внутрішньої
системи забезпечення якості освіти
пройшли 300 керівників закладів
дошкільної, позашкільної, професійної
(професійно-технічної) (по 100 осіб у
кожнії! сфері освіти) та 50 працівників
обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти
Проведено не менше 5 заходів

Здійснення д е р ж а ки ого нагляду (конт ро по) ш д іял ь н іст ю закладів о св іт и щ о до дот рим ання ним и вим ог законодавства про освіт у

\

Реалізація механізму здійснення акредитації освітньо-професійних
програм фахової перед вищої освіти через Єдину державну
електронну базу з питань освіти

протягом року

депар тамент контролю у сфері вищої,
фахової псредвиїцої освіти і освіти
дорослих

Впроваджено модуль "Акредитація ФГ1ВО" в
Єдиній державній електронній базі з питань
освіти

7

Визначення ступенів ризику (відкрій і дані) суб'єктів
господарювання у сфері надання освітніх послугу системі вищої
освіти засобами Єдиної державної електронної бази з питань освіти

.1КУГИй-жонюнь

департамент контролю у сфері вищої,
фахової передвищої освіти і освіти
дорослих

Сформовано перелік суб'єктів господарювання за
ступенями ризику від провадження господарської
діяльності у сфері вищої освіти

В ивчення р о б о т и органів м ісцевого сам оврядування і р е а л із а ц ії ним и о с в іт н ь о ї політ ики в ч а ст и н і забезпечення я к о ст і освіт и

і

Вивчення питання щодо організації дистанційного навчання у
закладах загальної середньої освіти

лю тий - березень

департамент інст иту пі йно го ауд иту

Узагальнену інформацію надіслано до МОН

територіальні органи Служби
2

о

А

Вивчення питання щодо роботи місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування. їх структурних підрозділів з
питань освіти (за наявності) щодо створення умов для
безбар'єрного доступу та інклюзивного навчання осіб з особливими
Аналіз (вивчення) питання щодо реалізації державної політики в
частині забезпечення якості позашкільної освіти у Сумській області
Вивчення питання щодо створення у закладах освіти внутрішньої
системи забезпечення якості освіти

б е р е з е н ь - к в іт е н ь

департамент інституцій ного аудиту

Узагальнену інформацію надіслано до МОН

територіальні органи Служби
к в іт е н ь

департамент інституцій ного аудиту

черв ен ь-.іи н ен ь

департамент інституцій ного аудиту

! Іро результати поінформовано МОН та Сумську
ОДА
Узагальнену інформацію надіслано до МОН

територіальні органи Служби
5

Вивчення питання шоло стану підготовки закладів загальної
середньоїосвіч и до ро б о т у 2022/2023 навчальному ропі в частині
створення нового освіт нього простору ПУПІ та безпечного
ое віт нього серед о в ит а

с ер п ен ь - вересень

депарілмент інеї итушпної о аудиту
територіальні органи Служби

Узагальнену інформацію надіслано до МОН

6

7

Вивчення питання щодо стану роботи місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх
структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) щодо
формування ефективної мережі, що забезпечте якісну та доступну
освіту

жонтемЬ-листопал

Аналіз (вивчення) питання щодо реалізації державної політики в
частині забезпечення якості професійної (професійно-технічної)
освіти Закарпатської області

вересень

ДСПарТДМСП і

Ііі С Т И Т У Ці її НОі О аул И

1у

Узагальнену інформацію надіслано до
МО! 1

територіальні органи Служби

департамент інституційного аудиту

Про результати поінформовано МОН га
Закарпатську ОДА

Розгляд 'звернень гром адян

1

Аналіз та підготовка звітності про роботу із зверненнями
громадян

протягом року

2

1Іідготовка звітності про робот}' із запитами на інформацію

протягом року

управління оргаї їізаціппо
ло ку мс нтал ь н о го забез пе че ніія

1Іадіслано КМУ щоквартальні Довідки
щодо роботи із зверненнями громадян
Розміщено на сайті Служби

управління о р га н іза цій но
д о ку ме іітал ьн о го забезпечення

Підготовлено щоквартальні звіти про
роботу із запитами на інформацію
Розміщено на сайті Служби

.М і.ж народне с п ів р о б іт н и ц т в о

1

Започаткування проекту з Чеською агенцією розвитку щодо
підтримки впровадження інформаційної системи ІАаІиЕсі

протягом року

відділ комунікацій та міжнародного
співробітництва

Забезпечено вирішення організаційних
питань щодо проведення заходів,

структурні підрозділи відповідно до
компетенції

Підготовлено інформаційні матеріали для
офіційного вебсайту Служби

територіальні органи Служби
2

Проведення дослідження щодо оцінювання пілотпого проекту із
сертифікації педагогічних працівників у 2021 році (спільно з
проектом "Фінська підтримка реформи української школи",
Фінляндія)

протягом року

департамент акредитації та
моніторингу

Підготовлено звіт за результатами
дослідження

3

Реалізація проекту з підвищення інституційної спроможності
Служби щодо проведення моніторинг'ОВИХ досліджень (спільно 3
проектом SljRGe, 1he Support to Ukraine's Reforms for Governance
Project, Канада)

11р о т я г о м роKV

де п а рта мєні а кред итац ії та
моніторингу

організовано навчання для працівників
Служби щодо проведення моніторннговнх
досліджень

З а д е т е ч е н и я д ія л ь н о ст і С л у ж б и
І

2

Формування аналітичного звіту за результатами інстнтуціГших
аудит ів, проведених у 2021 році

Формування річного плану здійснення заходів державного
нагляду (контролю) па 2023 рік

лютим-березень

іо 01 *-р\

департамент інституцій ного аудиту

Підготовлено аналітичний звіт

територіальні органи Служби

Розміщено на сайті Служби

депаріамент контролю у сфері вищої,
фахової иередвищої освіти і освіти
дорослих

Видано наказ Державної служби якості
освіти України

департамент інстнтуціпного аудиту

Введено до І.АС ДРС та розміщено на сайті
Служби

територіальні органи Служби
3

Формування плану проведення ііістптуційнпх аудитів у 2023 році

л о ()1 Гру.'ШЯ

департамент інститут иного аудиту

Видано наказ Державної служби якості
освіти України

територіальні органи Служби
Розміщено на сан і і Служби
4

Визначення Порядку обробки персональних даних у Державній
службі якості освіти України

протягом рОКУ

у правл ін ня орган ізаці йнодокументального забезпечення

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено на сайті Служби

5

Моніторинг виконання завдань, визначених Планом роботи
Служби на 2022 рік.

6

Удосконалення електронного документообігу, зокрема організація
роботи щодо переходу територіальних органів Служби на
автоматизований режим реєстрації вихідних документ ів

п р о т я го м року

1 півріччя

управління організаційнодокументального забезпечення

Підготовлено звіт про стан виконання
плану роботи Державної служби якості
освіти України за І півріччя 2022 року

у ї]ра вл і н ня о р гай іза ці пмо
до ку м о нтал ьно го забез печення

100% ТО перейшли на автоматизований
режим реєстрації вихідних документів

територіальні органи Служби

7

8

9

Модерн нація інформаційно-телекомунікаційної мережі (Ті С)
Служби:
проектування мережі;
монтаж та налаштування комунікаційного обладнання;
випробування працездатності ITC та введення в експлуатацію
Підвищення рівня обізнаності працівників Служби}' сфері
кібергігієни та кібербезпекн

В ІД Д І Л І і іф О р М с І Ц Ї і іН И

а

ТСХНОЛОІ

ІЙ

1 'А

технічного захисту інформації

Модернізована локальна обчислювальна
мережа Служби

С ІЧ С Н Ь -Л ІО Т И Й

лютнй-травен ь
'і'' р а в с і ї ь - ж о н т с і іь

квітомь - ж с ж і еиь

Впровадження оптнмізованнх процесів наповнення вебсайту
Державної служби якості освіти України

відділ інформаційних технологій та
технічного захисту інформації
відділ інформаційних технологій та
технічного захисту інформації

С ІЧ С М Ь -.ІЮ Т ІІЙ

Ознайомлення користувачів ІТС з
основними правилами кібергігієни та
кібербезпекн
Своєчасно висвітлено та оновлено на
вебсайті і00% інформації Служби

структури і п ідрозід іл и
територіальні органи Служби

10

Навчання роботі в інформаційно-аналітичній системі зовнішнього
оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів
у закладах освіти (BvaluEd)

відділ інформаційних технологій та
технічного захисту інформації
департамент інституціПного аудиту
п ротягом року

департамент акредитації та
моніторингу

Щонайменше 10% працівників
департаменту інституцінного аудиту та
працівників територіальних органів
Служби працює в інформаційно-апаітпчній
системі зовнішнього оцінювання і
самооцінювання освітніх та управлінських
процесів у закладах освіти (ЕтаІиЕб)

територіальні органи Служби
11

Затвердження антикорупційної програми Державної служби
якості освіти України на 2022 - 2023 роки

Березень

сектор з питань запобігання та
виявлення корупції

Видано наказ Державної служби якості
освіти України
Розміщено на сайті Служби

12

Організація і проведення конкурсів на зайняття посад державної
служби категорій "Б" і "В"

протягом року

відділ управління персоналом

Проведено не менше п'яти конкурсів на
зайняття посад державної служби категорій
"Б"і"В"

п

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують
на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або
особливо відповідального становища, посад з підвищеним
коруиційиим ризиком та перевірки відповідно до Закону України
"Про очищення влади"

протягом року

відділ управління персоналом

Проведено перевірки щодо осіб, які
призначаться на посади державної служби
категорій "В" і "В", відповідно до вимог
законодавства

14

Забезпечення підвищення рівня
державних службовців Служби

протягом року

відділ управління персоналом

15

Організація і ведення військового
військовозобов'язаних в Службі

протягом року

відділ управління персоналом

Забезпечено підвищення рівня професійної
компетентності не менше 80% державних
службовців Служби
Здійснено ведення військового обліку 100%
військовозобов'язаних в апараті Служби

16

Узагальнення потреб державних службовців у професійному
навчанні відповідно до індивідуальних програм професійного
розвитку

січень

відділ управління персоналом

17

Здійснення щоквартального аналізу кількісного і якісного складу
державних службовців Служби га її територіальних орагнів

січень, квітень,
липень, жовтень

відділ управління персоналом

ЇХ

Забезпечення щоквартальною моніторингу виконання завдань
державними службовцями Служби, які займають посади
державної служби категорій "Б" і "В"

квітень, липень,
жовтень

відділ управління персоналом

Здійснено монітори ні та підготовлено звіти
за його результатами

19

Забезпечення проведення оцінювання службової діяльності,
визначення завдань і ключових показників результативності,
ефективності га якості службової діяльності па наступний рік
державних службовців, які займають посади державної служби
категорій "В" і "В"

ж о в і ень-грудепь

відділ управління персоналом

Проведено оцінювання та визначено
завдання 100% державних службовців

20

Комунікаційний супровід впровадження інформаційної системи
ЕмаіиЕсі

протягом року

відділ комунікацій та міжнародного
співробітни цтва

Підготовлено комунікаційний план,
інформаційні матеріали для офіційного
вебсайту Служби, проведено комунікаційні
заходи

професійної компетентності

обліку

призовників

і

структурні підрозділи ВІДПОВІДНО до
компетенції

Отримано 100% інформації про потреби у
професійному начанні державних
службовців Служби
Підготовлено узагальнену інформацію за
подано в установленому порядку до НАДС

2і

Проведення
Тижня якості
Всесвітнього дня якості

освіти

в

межах

святкування

листопад

відділ комунікацій та міжнародного
співробітництва

Затверджено коптенл-план
Підготовлено інформаційні матеріали

структурні підрозділи відповідно до
компетенції
територіальні органи Служби
22

Організація звітування керівників територіальних органів Служби
за підсумками роботи в І та 11 півріччі 2022 року

червень
лісі опал

відділ координації роботи
те р нто р іал ь н их о р га ііів
територіальні органи Служби

23

Організація та проведення семінарів, вебіпарів, тренінгів для
керівників та працівників територіальних органів Служби щодо
ефекі ивності їхньої діяльності

за окр ем и м гр аф ік о м

відділ координації роботи
територіальних органів

Створено таблиці для збору інформації,
узагальнено інформаційні матеріали про
виконання плану роботи та стану справ
територіальних органів Служби та подано
керівництву
1Іроведено 100% запланованих заходів

територіальні органи Служби
21
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Здійснення систематизації та узагальнення відповідної інформації,
пропозицій територіальних органів Служби щодо розвитку і
удосконалення їхньої діяльності

протягом року

Організація проведення опитування працівників територіальних
органні Служби (за окремим графіком та тематикою опитування)

протягом року

Вивчення стану справ з реалізації повноважень покладених на
управління територіальних органів Служби (крім фінансових та
юридичних питань)

протягом року
(за потребою)

відділ координації робот!-!
територіальних органів
територіальні органи Служби
відділ координації роботи
те оито ріал ьн 11х о р га пів

Розроблені таблиці, зібрані та узагальнені
проекти пропозицій територіальних органів
Служби та подані керівництву Служби
Проведено опитування

територіальні органи Служби
26

відділ координації роботи
те ріїї о ріал ь н и х ор га ні в

1Іадано керівництву Аналітичну довідку
щодо стану справ

територіальні органи Служии
27

Розроблення пропозицій щодо вдосконалення процесу взаємодії
Служби з її територіальними органами

протягом року

відділ координації роботи
територіальних органів
територіальні органи Служби

Розроблено проєкт пропозицій

і

"1о

[Узагальнення інформації та підготовка підсумкової наради за
результатами роботи територіальних органів Служби у 2022 році

грудень

Забезпечення та підготовка пропозиції! до засідань робочої групи
з питань стратегічного планування щодо роботи територіальних
органів Служби

ПрОТЯі ОМрОку

відділ координації роботи
терп горіальни.х органів

Підготовлено узагальнюючу інформацію,
складено центи мгов і матеріали та здійснено
організацію наради

територіальні органи Служби
29

відділ координації роботи
територіальних органів

100% ведення та супровід проектів
протоколів засідань робочої групи

територіальні органи Служби
зо

Координація р о б о т щодо оформлення та введення електронної
6*йзи щодо стану проведення заходів державного нагляду
(контролю) у закладах загальної середньої освіти.

протягом року

відділ координації роботи
те р ито р іал ь н их о р га11ів
департамент і петитуцінного аудиту

Створено електронну базу щодо стану
проведення заходів державного нагляду
(контролю) у закладах освіти у розрізі
територіальних органів Служби та надано
оперативний доступ керівникам

територіальні органи Служби
31

Нормативне закріплення переліку посад територіальних органів

січеь - жовтень

С л ч ж б н . які п ід л я га ю т ь б р о н ю в а н н ю
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Приведення нормативно-документального забезпечення Служби з
питань цивільного захисту та життєдіяльності у відповідність до
вимог законодавства*

головний спеціаліст з мобілізаційної
роботи, цшильного захисту та
життєдіяльності
с іч ен ь

розроблення інструкцій з охорони
штатного розпису;

голови 11П спеціаліст з мобілізаційної
---------- і ц г в і <м і ' О і о дахіїу., V
життєдіяльності

Надано пропозиції Мінекономіки щодо
внесення змін до проекту розпорядження
КМУ

Затверджено 100% інструкцій по штатним
одиницям Служби

праці згідно з посадами

розроблення інструкцій з пожежної безпеки у приміщеннях, де
розміщуються працівники Службі!

січень

Затверджено 100% інструкцій по
приміщенням Служби

34

Заходи щодо організації навмання працівників Служби з питань
цивільного захисту у випадках надзвичайних ситуацій, які
проводяться інститутом державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту

протягом року

головний спеціаліста мобілізаційної
роботи, цивільного захисту та
життєдіяльності

Надано пропозиції до проекту плану
комплектування інституту державного
управління та наукових досліджень з
цивільного захисту слухачами з числа
керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов'язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, на
2022 рік
Погоджено проект відповідного
розпорядження КМУ
Складено графік проходження навчань
працівників Служби

34

Здійснення моніторингу за напрямами використання бюджетних у терміни, визначені
для подання зведеної
коштів, аналізу ефективності їх використання;
стану виконання показників бюджету за минулі періоди та річної ОІОД-/КЄІ мої
звітності
розрахунок оптимальних обсягів в т р а т на забезпечення
фінансово-господарської
діяльності
апарату
Служби.
її
1Іроіягом січня
територіальних органів
Не пізніше, ніж за 10
днів до початку
бюджет ного пері оду
До 15 березня

фінансово-економічне управління

Складено звігп про виконання паспортів
бюджетних програм, результатів оцінки
ефективності забюджетними програмами
за 2021 рік

Затверджено штатний розпис Служби на
2022 рік
Складено мережу розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету
на 2022 рік
Заповнено анкету про виконання головним
бухгалтером своїх повноважень та
погоджено анкети головним бухгалтерам
територіальних органів

і—„О
її—

Здіііснення прогнозування, планування, обгрунтування видатків на
матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності Служби,
а також фонду оплати праці із застосуванням програмно-цільового
методу та середиьострокового бюджетного планування у
бюджетному процесі; визначення ризиків, що можуть негативно
вплинути на досягнення цілей Служби і мають внутрішнє або
зовнішнє походження. їх оцінка та надання пропозицій для вжиття
заходів щодо їх мінімізації

протягом 45 днів із
дня набрання
чинноем законом про
}1сржавиий бю; іже і
України

фі паї їсово-сконом Ічне управління

у сі рок, визначений
І одовиим
розпорядником
бюджетішх коштів

Складено бюджетну пропозицію до
Бюджетної декларації, бюджетних запитів
на 2023-2025 роки з урахуванням планів
діяльності на середііьостроковий період

протягом ЗО
календарних днів
ПІСЛЯ 3а !верлжепня
розпису лсржавиого
бюджету

’6

Створення єдиної системи програмного комплексу ведення
бухгалтерського обліку та звітності Державної служби якості
освіти Україні! та її територіальних органів

Голова Державної служби «кості освіти України

протягом року

Складено паспорти бюджетних програм
2203010 «Керівництво та управління у
сфері забезпечення якості освіти», 2203020
«Здійснення сертифікації педагогічних
працівників, експертизи та акредитації
освітніх програм у сфері забезпечення
якості освіти» на 2022 рік

Складено та затверджено кошториси, плани
асигнувань загального фонду бюджету
апарату Служби. її територіальних органів
на 2022 рік з необхідними розрахунками і
обгрунтуваннями та забезпечення їх
подання до органів Державного
казначейства

фінансово-економічне управління

Забезпечено автоматизацію програмного
комплексу єдиної системи програмного
комплексу Лспжавної служби якості освіти
України та її територіальних органів

Руслан ГУ РАК

