Звіт
про стан виконання плане роботи Державної служби якості освіти України
за 2021 рік
№

Зміст завдання

і/ п

і

і.і

1.3

Термін
Відповідальні за
Стан виконання заходу
виконання
виконання
Підготовка пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти

Розроблення (доопрацювання) проектів наказів,
забезпечення
їх супроводу проходження в
Міністерстві освіти і науки України та подання на
державну реєстрацію в установленому порядку:
«Про затвердження Порядку проведення
позапланових перевірок закладів освіти»

квітень

департамент інституційного
аудиту

Виконано частково
Робота над проектом наказу МОИ «Про затвердження Порядку проведення позапланових перевірок закладів освіти»
розпочата у 11 півріччі 2020 року 3 М серпня 2020 року проект зазначеного документа був розміщений для
громадського обговорення на сайті МОН.
3 27 жовтня 2020 року на сайті МОН для громадського обговорення був розміщений проект наказу МОЇ І «Про внесення
змін до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».
У січні 2021 року, після врахування усіх пропозицій та доопрацювання, зазначені проекти наказів були надіслані для
розгляду до МОН, за результатами якого Міністерством було змінено підхід до формування проектів документів, а саме
затвердження окремих документів - Порядок проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти та
Порядок проведення позапланових перевірок суб'єктів освітньої діяльності.
Видано наказ МОН від 30.04.2021 № 493 «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної
середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2021 за№ 809/36431 (набрав чинності 06
липня 202 і р.), яким затверджено Порядок проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти.
Спужбою розробпено проект наказу МОН «Про затвердження Порядку проведення позапланових перевірок с\,б ,єктів
освітньої діяльності», який у квітні 2021 р. надіслано до МОН (лист від 28.04.2021 № 01/01-05-а/691).

«Про затвердження Порядку аналізу діяльності
місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, їх структурних
підрозділів з питань освіти»

червень

департамент інституційної о
аудиту'

ізикопано частково
Розроблено проект Порядку здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого

Розроблення процедур, методики та інструментарію
проведення інституційного аудиту' у закладах
дошкільної, позашкільної та професійної
(професійно-технічної) освіти

вересень

громадське обговорення проекту Порядку, враховано пропозиції громадськості та подано на зат вердження МОН
відповідний проект наказу (лист від 27.04.2021 № 01/01 -05-а/675). Наразі проект наказу Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування. їх структурних підрозділів з питань освіти» пройшов погодження заінтересованих сторін та
знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України
департамент інституційного
аудиту

Виконано
Розроблено процедуру, проекти методики та інструментарію проведення інституційного аудиту у закладах дошкільної,
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти. За результатами апробації здійснюється узагальнення та
доопрацювання інструментарію та процедури проведення інституційного аудиту у закладах освіти.

1.4 "Про затвердження Порядку проведення
інституцій ного аудиту закладів фахової передвищої
освіти"

липень

1.5 "Про затвердження Положення про акредитацію
освітньо-професійних програм фахової передвищої
освіти"

липень

1.6 Підготовка та внесення на розгляд Міністра освіти і жовтень-грудень
науки України пропозицій стосовно внесення змін
до Положення про сертифікацію педагогічних
працівників, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України

департамент контролю у
сфері вищої, фахової
передвищої освіти і освіти
дорослих
департамент контролю у
сфері витої, фахової
передвищої освіти і освіти
дорослих
департамент акредит ації та
моніторингу'

Виконано частково
Розроблено проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку проведення інституцій ного
аудиту закладів фахової передвищої освіти" та наразі розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки
України ятя громадського обговорення.
Виконано з порушенням термінів
Видано Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2021 № 749. зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 13 грудня 2021 року за № 1608/37230, набрав чинності 24.12.2021.
Не виконано
Упродовж року зміни не вносилися.

Розвиток зовнішньої системи забезпечення якості освіти
і

І

]

Інстшпуційний аудит закладів загальної середньої
освіти
Проведення
планових
інституційних аудитів
закладів загальної середньої освіти відповідно до
плану проведення інституційних аудитів закладів
загальної середньої
освіти
на 2021
рік,
затвердженого наказом Служби від ЗО листопада
2020 р.
№01-11/70

протягом року

1.2 Проведення позапланових інституцій них аудитів
закладів загальної середньої освіти (за зверненнями
керівників та засновників закладів освіта)

протягом року

1.3 Апробація технології проведення інституційних
аудитів у закладах загальної середньої освіти в
тестовому режимі інформаційної системи "ЕуаІиесГ
для
автоматизації
технології
проведення
інститу ці й них аудиті в

протягом року

1.4 Формування пулу освітніх експертів для проведення
інституцій ного аудиту' у закладах загальної
середньої освіти

протягом року

департамент іііституціиного
Виконано частково
аудиту
Здійснено 21 плановий інституціГший аудит закладів загальної середньої освіти (заклади з високим ступенем ризику) (із
265 запланованих у 202! році) у зв'язку із дією мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю)
територіальні органи
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, запровадженого Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
від 17 03 2020 № 533 ЇХ
департамент інституцій ного
Виконано
аудиту
11роведе но 271 інституційним аудит закладів загальної середньої освіти в позаплановому порядку, із них 47 - за
ініціативою засновників. 224 —керівників шкіл.
територіальні органи
департамент інститути иного
аудиту
територіальні органи

департамент інституціиного
аудиту'
територіальні органи

1.5 Організація навчання та проведення семінарів,
круглих столів із питань проведення інституцій ного
аудиту закладів загальної середньої освіти для
ірацівників територіальних органів Служби та
освітніх експеотів

протягом року

департамент інститути иного
аудиту
територіальні органи

Виконано
Організовано навчання для працівників департаменту інституці иного аудиту та територіальних органів Служби (шість
навчальних курсів від розробника системи «EvaluEd» та навчання, організоване Чеською шкільною інспекцією за
підтримки Асоціації з міжнародних питань).
Проведено 20 симуляцій (організація проведення інституцій ного аудиту) з використанням системи Fvalued.
Виконано
Сформовано пул освітніх експертів: зареєстровано 9945 осіб, з них пройшли навчання 1703 (для їх підготовки, з
урахуванням заходів, проведених Службою та її територіальними органами, проведено 95 вебінарів. семінарів.
круглих столів тощо).
Виконано
Проведено 1 15 семінарів для працівників територіальних органів Служби та о с в і т н і х експертів, у юму числі
використання під час аудитів інформаційної системи «Evalued».

й

щодо

1.6 Апробація у пілотних закладах дошкільної,
позашкільної, професійної (професійно-технічної)
освіти процедур, методики та інструментарію
проведення інституцій ного аудиту

2
2.1

2.2

2.3

Сертифікація педагогічних працівників:
Забезпечення проведення експертного оцінювання
професійних
компетентностей
учасників
сертифікації шляхом вивчення їхнього практичного
досвіду роботи
Внесення змін до методики та інструментарію
експертного
оцінювання
професійних
компетентностей учасників сертифікації шляхом
вивчення їхнього практичного досвіду роботи,
затверджених наказом Служби від 01 березня 2019
р. № 01-11/9 (в редакції наказу Служби від 06
жовтня 2020 р. № 01-1 1/54)

жовте ньл истонад

департамент іпетиту ці йного
аудиту
територіальні органи

протягом року

січень травень

департамент акредитації та
моніторингу
територіальні органи
департамент акредитації та
моніторингу

Виконано
У травні 2021 року (наказ Служби від 19.05.2021 № 01-12/20) проведено апробацію інструментарію для
самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах дошкільної освіти на базі закладу дошкільної освіти (ясласадок) комбінованого типу "Теремок" Броварської міської ради Київської області.
У червні 2021 року (наказ Служби від 25.05.21 № 01-12/23) проведено апробацію інструментарію для оцінювання
освітніх і управлінських процесів у закладах позашкільної освіти на базі Національного еколого-натуралістичного
центру.
Упродовж 25 жовтня - 25 листопада апробацію проведено утрьох закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
За результатами апробації здійснюється узагальнення та доопрацювання інструментарію та процедури проведення
інституційноїо аудиту' у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
Виконано
Спільно з територіячьними органами Служби забезпечено проведення експертного оцінювання професійних
компетентностей 1109 учасників сертифікації.
Виконано з порушенням термінів
Видано наказ Служби від і8.08.202і № Оі-І і/55 «Про внесення змін до Методики експертного оцінювання
професійних компетентностей учасників сертифікації».

територіальні органи

Удосконалення процедур відбору та формування
списку—екепері 1В---для— експертного—оцінювання
профес ійн И X
ко М11сто ншосте й
учасн и ків
сертифікації шляхом вивчення їхнього практичного
досвіду роботи

січень гравень

2.4

Організація та проведення навчання експертів дія
експертного
оцінювання
професійних
компетентностей учасників сертифікації шляхом
вивчення їхнього практичного досвіду роботи

березень вересень

департамент акредитації та
моніторингу

Виконано
Розроблено програму підготовки експертів, проведено їх тестування за результатами навчання, підготовлено 1352
експерти.

2.5

Формування експертних груп та закріплення їх за
учасниками сертифікації

протягом року

департамент акредитації та
моніторингу

2.6

Організація та проведення вивчення практичного
досвіду роботи учасників сертифікації

вересеньлистопал

департамент акредитації та
моніторингу

Виконано
Експертні групи сформовані з числа експертів, включених до загального списку експертів, затвердженого наказом
Служби від 17.09.2021 № 01-11/62.
Виконано
Видано накази Служби від 17.09.2021 № Оі-І 1/62 та від 09.11.2021 № 01-11/84, організовано вивчення практичного
досвіду роботи 1109 учасників сертифікації, експертні висновки учасників сертифікації передано до УЦОЯО (лист від
01.12.2021 № 04/01 -23/12/1).

2.7

Організація роботи комісії Служби із визначення
порогового бачу за результатами вивчення
ірактичного досвіду роботи учасників сертифікації

листопадір удень

департамент акредитації та
моніторингу

департамент акредитації та
моніторингу

Виконано з порушенням термінів
Видано наказ Служби від 17.09.2021 № 01 -1 1/62 «Про затвердження заі ального списку експертів, які можуть
залучатися до проведення сертифікації у 202! році».

територіальні органи

Виконано
Видано наказ Служби від 01.12.2021 № 01-1 1/46-а, підготовлено протокол Лі*! засідання комісії від 09.12.2021
передано до УЦОЯО.

3
3.1

Моніторинг якості освіти:
Моніторинг (оптування) стану використання
технологій дистанційного навчання у закладах
фахової передвшдої та вищої освіти

3.2

березень травень

департамент контролю у
сфері вищої. Фахової
..
. .
передвищої освіти з освіти
дорослих

Виконано
3 12 до 20 квітня 202 1 року проведено анонімне онлан »-опитування здобувані в вищої та фахової передвищої освіти,
педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також представників адміністрацій закладів вищої та фахової
передвищої освіти всіх типів та форм власності з метою оцінки рівня задоволеності учасників освітнього процесу
організацією та якістю дистанційного навчання у 2020/2021 навчальному році, визначення проблемних питань якості
освітніх послуг в період карантину, а також визначення динаміки процесів, що пов'язані із використанням технологій
дистанційного навчаня в умовах загальнонаціонального карантину. В опитуванні взяли участь 9 184 особи.
За результатами дослідження підготовлено та оприлюднено інформаційно-аналітичну довідку на офіційному вебсайті
Служби; поінформовано Міністра освіти і науки України (лист від 19.05.2021 № 01/01-19/763). Матеріали використані
15.06.2021 на Круглому столі у Київській школі економіки у формі доповіді на тему "Трансформація освітніх підходів
у закладах вищої освіти України в умовах пандемії СОУЮ-19 (результати оп туван ь щодо стану використання
технологій дистанційного навчання)". Результати дослідження опубліковано в інформаційно-аналітичному збірнику
Міністерства освіти і науки України «Освіта в Незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність» для
забезпечення проведення урочистої Всеукраїнської серпневої конференції 2021 року в рамках заходів МОН із
відзначення 30-річчя Незалежності України.

Моніторинг (вивчення) організації та проведення
вступної кампанії у закладах фахової передвшдої та
вищої освіти

липеньжовтень

департамент контролю у
сфері вищої, фахової
передвищої освіти І ОСВІ'ГИ
дорослих

Викопано
За результатами моніторингу організації та проведення закладами освіти вступної кампанії 2021 року, що здійснювався
протягом липня-жовтня 202 3 року, підготовлено та 01.11.2021 оприлюднено на офіційному вебсайті Служби
інфо р ма ці й но-ан ал іти чну до віяку.
Під час здійснення моніторингу (вивчення) Службою вживались оперативні заходи щодо усунення закладами о с в іт
виявлених недоліків, надання роз'яснень і консультацій вступникам, які звертались.

3.3

Розроблення
та
затвердження
програми
моніторингового дослідження щодо тенденцій
розвитку системи освіти України відповідно до
напрямів, визначених на підставі інформації,
отриманої від обласних державних адміністрацій, на
період 2021-2023 рр.

січень лютий

департамент акредитації та
моніторингу

Виконано частково
Визначені пріоритетні напрямки дослідження, формується програма моніторингового дослідження спільно з проектом
БІЖОе.

і

Надання закладам загальної середньої освіта, де у
202! році буде здійснено плановий інституційний
аудит,
інформаційно-методичної допомоги у
проведенні
самооцінювання
освітніх
і
управлінських процесів

січень травень

2

Проведення регіональних семінарів, круглих столів
для керівників та засновників закладів дошкільної,
загальної середньої, позашкільної та професійної
(професійно-технічної) освіти з питань розбудови
внутрішньої системи забезпечення Я К О С Т І О С В ІТ И

протягом року

Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах освіти
департамент інституційного
Виконало
аудиту
Надано інформаційно-методичну допомогу у проведенні самооцінювання освітніх і управлінських поцесів для 292
закладів освіти, в яких у 2021 рот проведено інституцій ний аудит (з урахуванням проведених територіальними
територіальні органи
органами Служби).

де партаме нт інститу ці йно го
аудиту
територіальні органи

Виконано
Проведено 357 регіональних семінарів, круглих столів для керівників та засновників закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти з питань розбудови внутрішньої системи
забезпечення якості освіти
(з урахуванням заходів проведених територіальними органами Служби).

Проведення для працівників місцевих органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування регіональних семінарів, круглих
столів з питань забезпечення якості освіти на
відповідній території
4

і і
1

2

протягом року

департамент інституційного
аудиту'
територіальні органи

Організація спільно з інститутами післядипломноі січень-травень, департамент інституційного
аудиту
педагогічної освіти навчання керівників закладів вересень -груде н ь
дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
професійної (професійно-технічної) освіти з питань
територіальні органи
розбудови внутрішньої системи забезпечення якості
освіти

Виконання річного плану здійснення Державною
протягом року
службою якості освіти України заходів державного
нагляду (контролю) на 2021 рік у сферах надання
освітніх послуг у системі дошкільної, позашкільної,
професійно-технічної та вищої освіти,
затвердженого наказом Служби від 01 грудня 2020
р. № 01 -1 1/72

Проведення позапланових заходів державного
нагляду (контролю) у закладах освіти (за наявност і
підстав, передбачених частиною п’ятою статті 69
Закону України «Про освіту»)

протягом року

Виконано
Проведено для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 78 регіональних
семінарів, круглих столів з питань забезпечення якості освіти на відповідній території
(з урахуванням заходів проведених територіальними органами Служби).

Виконано
Проведено навчання для керівників закладів освіти та працівників обласних інститутів післядипломноі педагогічної
освіти (268 осіб), у тому числі з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах
дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти.

Здійснення державного нагляд) (контролю) за діяльністю закладів освіти
департамент контролю у
Виконано частково
сфері витої, фахової
Службою, спільно з територіальними органами Служби, у зв'язку із дією мораторію на проведення органами
передвишої освіти і освіти
державного нагляду (контролю) планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
дорослих
запровадженого Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України т а інших законів України щодо
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
департамент інституці иного
коронавірусної хвороби (СОУІО-19)» від 17.03.2020 № 533-1Х, проводилися планові заходи державного нагляду
аудиту'
(контролю) виключно у закладах з високим ступенем ризику. Відповідно не було здійснено заходи у закладах
позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, але проведено чотири планових заходи у закладах
територіальні органи
дошкільної освіти (із 82 запланованих) та вісім у закладах вищої освіти (із 44 запланованих). Таким чином здійснено
100% перевірок із можливих.
департамент контролю у
сфері вищої, фахової
передвишої освіти і освіти
дорослих
департамент інституційного
аудиту'

Виконано
Службою здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю):
2 7 -у закладах вищої освіти (1 - на підставі подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу
державного нагляду (контролю) за його бажанням; вісім - за зверненням фізичних осіб про порушення суб’єктом
господарювання її законних прав, і 8 - за дорученням Прем'єр-міністра України про перевірку суб’єктів
господарювання у відповіднім сфері (з питань підготовки іноземних громадян);
26 - у закладах загальної середньої освіти;

територіальні органи

1

Підготовка та зат вердження річного плану
здійснення Державною службою Я К О С Т І О С В ІТ И

листопад

департамент контролю у
сфері вищої, фахово і

чотири - у закладах дошкільної освіти*
два - у закладах позашкільної освіти.
Видано наказ Служби

в ід

Виконано
30.1 1.2021 № 01-11/88, яким затверджено
уК Ш І і рчлЛ Ю / п сі

2022 рік у сферах надання освітніх послуг у системі
вищої освіти

дорослих
департамент інституїцйного
аудиту
територіальні органи

Р іч н и й

план здійснення заходів державного нагляду

р іК .

Внесено до ІЛС ДРС та розміщено на вебсайті Служби.

4
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!

Реалізація функцій для визначення ступенів ризику
(відкриті дані) суб’єктів господарювання у сфері
надання освітніх послуг у системі вищої освіти
засобами Єдиної державної електронної бази з
питань освіти

Реалізація механізму внесення інформації про
результати проведення заходів державного нагляду
(контролю) через Єдину державну електронну базу з
питань освіти

ЛЮ ТИЙ -

жовтень

протягом року

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

Виконано
!6 квітня 2021 року організовано та проведено навчальну нараду (онлайн-семінар) для керівників закладів вищої освіти
та адміністраторів ЄДЕБО (понад 300 учасників) щодо роботи з модулем «Ступені ризику», який запроваджено з метою
визначення ступенів ризику суб’єктів господарювання у сфері надання освітніх послуг у системі вищої освіти засобами
Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Закладами вищої освіти до ЗО квітня 202] року забезпечено внесення необхідної інформації до ЄДЕБО. яку
верифіковано Службою.
Сформовано перелік (рейтинг) закладів вищої освіти (305 позицій, з них 64 - з високим, 210 - середнім та 3 і незначним ступенями ризику) з метою визначення підстав та періодичності проведення планових заходів державного
нагляду (контролю); рейтинг оприлюднено на офіційному вебсайті Служби.
Забезпечено постійне консультування представників закладів вищої освіти щодо питань роботи з модулем «Ступені
ризику» в ЄДЕБО (дзвінки на "гарячу лінію" Служби, звернення на електронну пошту департаменту, відділу).

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

Виконано частково
Здійснено технічне доопрацювання (модернізація) функцій модуля "Заходи ДНК", яка спрямована на додавання файлів
до запису про захід державного нагляду (контролю). Підготовлено вичерпний пакет матеріалів за 2020-202 і рр. для
внесення інформації про результати проведення Службою заходів державного нагляду (контролю) у сфері вищої освіти
через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО) з урахуванням особливостей (параметрів) та структури
модуля у ЄДЕБО. Матеріали у 202! році до зазначеного модуля не внесені.

A ucun роботи місцевих органів виконавчоїв.іади, органів місцевого самоврядування та вивчення питань щодо забезпечення якост і освіти
!Підготовка пропозицій до показників оцінювання
квітень
департамент інституційного
Виконано
Ідіяльності органів місцевого самоврядування щодо
аудиту
Розроблено пропозиції до показників оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування щодо реалізації ними
|реалізації ними державної політики в частині
державної політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території, які ввійшли до Порадника .тля голів
забезпечення якості освіти на відповідній території
територіальні органи
та управлінців освітою територіальних громад, підготовленого спільно з Швейцарсько-українським проектом
«DECIDE» - «Децентралізація для розвитку демократичної освіти».

2

Вивчення стану підготовки закладів дошкільної і серпень-вересень департамент іпетиту ці йного
загальної середньої освіти до роботи у 2021/2022
аудиту
навчальному році та створення у них безпечних
умов для учасників освітнього процесу
територіальні органи

3

Аналіз низання щодо роботи органів місцевого
самоврядування Волинської області з реалізації
ними державної політики в частині забезпечення
якості позашкільної освіти на відповідній території

після
затвердження
відповідного
Порядку

департамент інституційного
аудіпу

Виконано
Відповідно до резолюції Прем'єр-міністра України від 27.04.2021 №17510/2-21 вивчено питання перевірки стану
виконавської дисципліни у Волинській облдержадміністрації та окремих райдержадміністраціях області, яка
проводилась у період з 06 по 16 червня 2021 року у складі урядової робочої групи. Довідку від 16.06.2021 за
резульіаіами перевірки надано до Кабінету Міністрі« у країни для формування узагальненої довідки.

4

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

після
затвердження
відповідного
Порядку

де партамеііт інституці йного
аудиту

Не виконано
Порядок проходить процедуру погодження з відповідними суб'єктами нормотворення згідно з Положенням про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 Ж> 731 (зі змінами).

Виконано
Упродовж серпня-вересня Службою спільно з територіальними органами вивчено питання щодо стану підготовки
закладів освіти до роботи у 2021/2022 навчальному році та створення в них безпечних у'мов для учасників освітнього
процесу. Відвідано 914 закладів освіти, опитано 273 тис. осіб (анкетування учасників освітнього процесу). Складена
довідка та надіслана до МОН (лист від 11.10.2021 №01/01-19/1560).

5

Вивчення питання щодо функціонування сайтів
закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти

лютий березень

де парта мент інс и пу ііі йно і о
аудиту
територіальні органи

6

Вивчення питання щодо забезпечення закладів
загальної середньої освіти доступом до мережі
Інтернет

листопад

департамент інституціиного
аудиту
територіальні органи

1

Робота із зверненнями громадян, підготовка
відповідних
аналітичних
та
статистичних
інформації")

протягом року

2

Організація та проведення особистого прийому
громадян у Службі

протягом року

Виконано
Вивчено 3609 сайтів закладів дошкільної освіти; 4705 - загальної середньої; 1069 - позашкільної освіти. Розроблено
анкети та проведено опитування учасників освітнього процесу (учнів, батьків, учителів та керівників закладів освіти), в
якому взяло участь понад 273 тис. респондентів. Матеріали узагальнено та внесено до аналітичної довідки, яка
надіслана на розгляд Міністру освіти і науки України (лист Служби від 11.10.202! за вих. № 01/01-19/1560).
Виконано
Організовано та здійснено вивчення питання про забезпечення закладів загальної середньої освіти доступом до мережі
Інтернет. Розроблено програму вивчення роботи місцевих органів управління освітою з цього питання та
інструментарій до нього. Матеріали узагальнено та внесено до аналітичної довідки, яка надіслана на розгляд Міністру
освіти і науки України листом від 1 1.10.2021 № 01/01-19/1560.

Розгляд звернень громадян
Виконано
управління організаційноСлужбою розглянуто 335 звернень громадян.
до куме іпал ьного
забезпечення
Підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів України щоквартальні (річна) статистичні інформації про роботу із
звер менцями гро ма;лян.
структурні підрозділи
відповідно до компетенції
управління організацій мо
до ку ментал ьного
забезпечення

Виконано
Керівництвом Служби було прийнято п'ять громадян, які звернулись на особистий прийом.

стру ктур ні підрозд іл и
відповідно до компетенції
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Організація взаємодії Служби та державної
установи
«Урядовий контактний
центр»
із
забезпечення
оперативного
реагування
на
звернення, що надходять на урядову «гарячу лінію»

протягом року

управління організацій по
до кументал ьного
забезпечення

Виконано
Службою опрацьовано 16 звернень громадян, які надійшли па урядову "гарячу лінію".

Забезпечення роботи телефонної «гарячої лінії»
Служби з питань, що належать до компетенції
Служби

протягом року

департамент контролю у
сфері вищої, фахової
передв и щої освіти і освіти
дорослих

Виконано
11а телефонні "гарячі лінії" Служби звернулось понад 7000 осіб. Усім заявникам надамо інформацію стосовно норм
законодавства, що регламентує діяльність закладів освіти, необхідні консультаційні послуги та відповідні роз'яснення, а
також вжито заходів щодо сприяння у позитивному вирішенні порушених заявниками питань.

де парта ме нт інотитуці йно го
аудиту

і

Організація та здійснення протокольних заходів,
пов'язаних з прийомом у Службі іноземних
делегацій, працівників посольств і представництв,
окремих громадян зарубіжних країн

протягом року

Міжнародне співробітництво
Виконано
відділ комунікацій та
Організовано та здійснено протокольні заходи, пов'язані із прийомом у Службі іноземних делегацій, працівників
міжнародного
посольств і представництв, окремих громадян зарубіжних країн, зокрема, з представниками Посольства Чеської
співробітництва
Республіки в Україн і. Чеського агентства розвитку; окремі зустрічі проведено в онлайн-режимі.
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Здійснення та забезпечення організаційних заходів
щодо продовження членства Служби в Постійній
міжнародній конференції центральних і загальних
інснекторатів освіти (SICI), а також участі
керівництва Служби у семінарах SIC!

протягом року

Забезпечення продовження реалізації інструменту
технічної допомоги та обміну інформацією ТАІЕХ у
рамках
використання
зовнішньої
допомоги
Європейської Комісії в діяльності Служби

протягом року

відділ комунікацій та
міжнародного
співробітництва

Виконано
Забезпечено членство Служби у Постійній міжнародній конференції центральних і загальних інспекторатів освіти
(SICI) у 2021 році. Служба та її територіальні органи долучилися до чотирьох вебінарів, двох семінарів SIC! та
Генеральної Асамблеї.

структурні підрозділи
відповідно до компетенції
відділ комунікацій та
міжнародного
співробітництва

Виконано частково
Доопрацьовано та направлено на розгляд Свропейської Комісії дві проектні заявки у межах реалізації інструменту'
технічної допомоги та обміну інформацією ТАІГХ у рамках використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії в
діяльності Слхжби.

структурні підрозділи
відповідно до компетенції
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Реалізація проектів з підтримки освітніх реформ в
Україні у рамках співпраці Державної служби
якості освітн України, Асоціації з міжнародних
питань. Чеської шкільної інспекції і за підтримки
Чеської агенції розвитку в реалізації

протягом року

Залучення донорів/партнерів для реалізації завдань
покладених на Службу, зокрема, з підготовки
освітніх експертів для здійснення шетитушйного
аудиту. проведення сертифікації педагогічних
працівників, впровадження внутрішньої системи
забезпечення якості освіти

протягом року

відділ комунікацій та
міжнародного
співробітн ицтва
структурні підрозділи
відповідно до компетенції

відділ комунікацій та
міжнародного
співробітництва

Виконано
Забезпечено інформаційний супровід заходів в межах реалізації українсько-чеських проектів «Розвиток системи
оцінювання якості освіти у регіонах України». «Забезпечення інформаційної системи для Державної служби якості
освіти України».
Зокрема, організовано у співпраці з Асоціацією з міжнародних питань, Чеською шкільною інспекцією та за підтримки
Чеської агенції розвитку , для працівників Служби та її територіальних органів, керівників закладів освіти, педагогічних
працівників десять онлайн-зустрічей та 15 онлайм-семінарів.
Здійснено організаційні заходи та підготовлено інформаційний матеріал щодо освітньої поїздки керівництва
гериторіальних оріанів Служби до Чеської Республіки (04-07.10.2021) з метою обміну досвідом щодо розвитку системи
Виконано
Організовано підписання семи меморандумів про співпрацю між Службою, громадськими організаціями та
міжнародним и партнерам и.

структурні підрозділи
відповідно до компетенції
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Вивчення досвіду роботи з питань забезпечення
якості осіб їй в країнах Європейського союзу

протягом року

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

Виконано частково
Взято участ ь у ряді міжнародних онлайн-семінарів з чеськими партнерами. У ході однієї із зустрічей досягнуто
домовленості щодо організації чеською стороною восени 2021 року серії семінарів з питань діяльності мережі середніх
промислових шкіл (аналоги закладів фахової передвищої освіти в Україні).

7

1іроведення дослідження щодо оцінювання
пілотного проекту із сертифікації педагогічних
працівників у 2020 році (спільно з проектом
«Фінська підірпмка реформи української ніколи»,
Фінляндія)

протягом року

департамент акредитації та
моніторингу

Виконано
За результатами дослідження видано звіт. Результати дослідження враховано під час внесення змін до методики
вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

8

Реалізація проекту «Ініціатива академічної
протягом року
доброчесності та якості освіти» (Academic IQ) щодо
імппрмрмтянії nnonenvn забезпечення яка немічної
доброчесності (спільно з Американськими Радами з
міжнародної освіти, США)

департамент акредитації та
моніторингу

Виконано
Підготовлено матеріали до спеціального випуску газети «Завуч», присвяченого питанням академічної доброчесності.
підготовлено матеріали до Методичних рекомендацій «Академічна доброчесність V середній освіті».

Забезпечення діяльності Служби
і

Онлайн нарада з питань реалізації
територіальними органами Служби планових
завдань на 202і рік

січень

відділ координації роботи
територіальних органів

Виконано
04.01.2021 проведено онлайн-нараду з керівниками територіальних органів Служби про виконання планових завдань
ТО Служби у 202 і у ході якої:
- презентовано електронну форму збору переліку проблемних питань щодо діяльності управлінь Служби;
- систематизовано щомісячний збір (в режимі реального часу) проблемних питань щодо діяльності управлінь Служби
(протокольне доручення апаратної наради під головуванням Голови Служби (протокол від 22.02.2021 № 6);
- здійснено інформування керівників самостійних структурних підрозділів Служби щодо проблемних питань діяльності
управлінь Служби, які в сою чергу проводили відповідні наради-роз’яснення стосовно вирішення таких питань.
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Здійснення консультативного супроводу,
розроблення інструктивно-методичних матеріалів
із питань діяльності територіальних органів
Служби

протягом року

відділ координації роботи
територіальних органів

Виконано
Видано наказ Служби від 17.05.2021 № 01-11/38 «Про вдосконалення комунікації з закладами загальної середньої
освіти» та підготовлено Інструктивно-методичні матеріали щодо вдосконалення комунікації з закладами загальної
середньої освіти (лист територіальним органам Служби від 09.06.2021 № 01/01-25а/858).

3

Організація звітування керівників територіальних
органів Служби за підсумками роботи у 2021 року

червень,
листопад

відділ координації роботи
тер иторі ал ьн их орі ан ів

Виконано
Організовано нараду керівників територіальних органів, яка відбулась ЗО червня 2021 року
(лист від 17.06.2021 № 01/01 -25а/897), узагальнення звітної інформації до наради.

територіальні органи
4
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граве ні,

Проведення міжрегіонального практичного
семінару з питань навчання осіб,
новопризначених на посади в територіальні
органи Служби
Організація та проведення семінарів, вебінарів,
тренінгів для керівників та працівників

за окремим
графіком

відділ координації роботи
територіальних органів
відділ управління
персоналом
відділ координації роботи
і^ р ш и р іа л іш н л

^ у іа ч и -,

реалізації покладених на ці територіальні органи
повноважень
Ч-Урі ажзашя С і у Д і і К и р і ї и р а і И В Н и і и і З Х Ю Д Ш
«Особистий бренд державного службовця професіонала справи»
і

іл

іі

у

протягом року

відділ координації роботи
територіальних органів
відділ управління
персоналом

Виконано
Організовано семінар-наради керівників, які відбулись з 30 червня по 01 липня 202 1 року.

Виконано
Організовано 100% семінарів ятя керівників та працівників територіальних органів, в тому числі вебінари Постійної
міжнародної конференції центральних і заіальнііл інепекюранв оевни ^ооеі), воркшопи ^онлаин) від лсаиешу и і іьгч.,
вебінарах МЦФР тощо, здійснюється розсипка та контроль за опрацюванням запрошень в територіальних органах;
участь в організації семінар-нарад:
30 червня - 1 липня; 21-22 липня; 15-17 вересня; 3-7 жовтня; 13 серпня; 06-10
грудня; 14 грудня.
Виконано
29 березня 2021 року проведено анкетування щодо мотивації співробітників територіальних органів до роботи в
Службі. Взяли участь 328 респондентів. Результати оприлюднені на нараді керівників управлінь Служби 30 червня
2021 року. Здійснено обговорення результатів з 11 керівниками територіальних органів Служби.

7

8

9

10

Вивчення Сіаму справ з реалізації
територіальними органами Служби покладених на
них повноважень

щоквартально

Узагальнення інформації та підготовка
аналітичних матеріалів щодо діяльності
територіальних органів Служби

протягом року

Онлайн-конференція за підсумками роботи
територіальних органів Служби в 2021 році

протягом року

Забезпечення та підготовка пропозицій до засідань
робочої групи з мигань стратегічного планування
роботи територіальних органів Служби

відділ координації роботи
територіал ь тіих орт ан ів
відділ координації роботи
територіальних органів

грудень

відділ координації роботи
територіальних органів
відділ координації роботи
територіальних органів
відповідно до покладених
завдань і повноважень

Виконано
Здійснено аналіз виконання щотижневих планів роботи.
(інформація оприлюднюється на апаратних нарадах Служби та нарадах керівників територіальних органів).
Виконано
Узагальнено звітну інформацію за результатами діяльності територіальних органів за 2021 рік т а підготовлено
аналітичні матеріали, що були надані керівництву Служби.
Виконано
Організовано ряд апаратних нарад і керівниками територіальних органів в режимі ZOOM-конференцій.
Виконано
Забезпечено та організовано 10 засідань робочої групи з питань стратегічного планування роботи територіальних
органів Служби. Узагальнено по восьми напрямках роботи пропозицій щодо вдосконалення діяльності територіальних
органів Служби.

територіальні органи
(визначені наказом Служби)
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Організація
і здійснення
кадрової роботи,
забезпечення реалізації державної політики з питань
управління персоналом у Службі

протягом року

відділ управління
персоналом

Виконано
Організовано та здійснено кадрову роботу', в основу якої покладено принципи демократичного добору і просування по
службі за діловими якостями та професійною компетентністю, здійснено заходи щодо забезпечення реалізації
державної політики з питань управління персоналом у Службі.
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Здійснення заходів контролю щодо виконання
завдань.
визначених
Президентом
України.
Кабінетом
Міністрів України. Національним
агентством України з питань державної служби, у
сфері кадрової політики, дотримання вимог Законів
України «Про державну службу». «Про запобігання
корупції», КЗиП України, інших законодавчих
актів, що стосуються проходження працівниками
Служби державної служби, трудових відносин

протягом року

відділ управління
персоналом

Виконано
Здійснено заходи контролю з дотриманням вимог чинного законодавства щодо проходження працівниками державної
служби, трудових відносин.

ІЗ

Забезпечення проведення конкурсу (добору) на
зайняття посад державної служби в апараті Служби
з дотриманням вимог законодавства

протягом року

відділ управління
персоналом

Виконано
Організовано та проведено шість конкурсів та три добори на 61 вакантну посаду державної служби.
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Забезпечення проведення конкурсу (добору) на
зайняття посад керівників і заступників керівників
територіальних органів Служби з дотриманням
вимог законодавства

протягом року

відділ управління
персоналом

Виконано
Організовано та проведено два конкурси та один добір на 24 вакантні посади державної служби.

Забезпечення організації проведення спеціальної
перевірки стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад. які
передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального
становища, посад з підвищеним корупційним
ризиком та перевірки відповідно до Закону України
"Про очищення влади"

протягом року

відділ управління
персоналом

Виконано
За звітний період здійснено проведення таких перевірок та підготовлено і 24 запити до відповідних органів.

16 Організація підвищення кваліфікації працівників,
складання та моніторинг виконання індивідуальних
програм
підвищення
рівня
професійної
компетентності державних службовців

протягом року

відділ управління
персоналом

Виконано
За звітний період 96% державних службовців підвищили кваліфікацію за професійними та загальними
короткостроковими програмами підвищення кваліфікації.

і

протягом року

відділ управління
персоналом

Виконано
Здійснювалася робота щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників, проведена звірка облікових даних
військовозобов’язаних, підготовка та надання звітів до Шевченківського районного у місті Києві територіального
центру соціальної підтримки та комплектування. На обліку в Службі перебуває 23 військовозобов'язаних.
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Організація роботи щодо визначення завдань та
ключових показників, здійснення моніторингу їх
виконання, проведення оцінювання результатів
службової діяльності
державних службовців
відповідно до вимог законодавства

протягом року

відділ управління
персоналом

Виконано
Організована робота щодо визначення завдань та ключових показників.
Забезпечено щоквартальне проведення керівниками структурних підрозділів Служби моніторингу виконання завдань і
ключових показників державними службовцями, які займаю іь посади державної служби категорій "Б" або "В", та
індивідуальних нроірам підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.
Отримані дані щодо станс моніторингу узагальнені га подані Голові Служби.
Проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорій "Б" і "В" (наказ Служби від
12.10.2021 № 06-01/198/К).
Наказом Служби від 07.12.2021 № 06-01/239/К затверджені висновки щодо оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців.
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Здійснення моніторингу іа контролю за виконанням
самостійними структурними підрозділами апарату'
Служби, завдань, визначених законами України,
постановами Верховної Гади України, указами
Президента України, икіами та дорученнями
Президента України, акіами Кабінету Міністрів
України, дорученнями Прем’єр-міністра України,
листами
Адміністрації
Президента
України,
доручень Міністра освіти і науки України, а також
завлань визначених позпопятчимп документами та
дорученнями керівниці ва Служби, рішеннями
колегіального
органу
Служи,
щодо
яких
встановлено строки і\ виконання

протягом року

управління організаційнодо кум єні а; зьізото
забезпечення

Виконано
Щопонеділка готувалися переліки контрольних документів і доручень, які піддягають виконанню, а також довідки про
результати виконання контрольних документів самостійними структурними підрозділами.

15

! ] 7 Організація і ведення обліку призовників
військовозобов'язаних в апараті Служби

.
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Організація
документообігу.
забезпечення
інформаційної взаємодії з органами виконавчої
влади та іншими державними установами виключно
з
використанням
системи
електронного
документообігу Служби, інтегрованої до системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади,
здійснення інформаційно-довідкової роботи 3
електронними документами, ведення та актуалізація
електронних довідників у СЕД Служби

протягом року

управління організаційнодокументального
забезпечення

Виконано
Опрацьовано:
3401 вхідної кореспонденції:
2393 вихідної кореспонденції:
245 наказів;
42 розпорядження.
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Формування планів та звітів про роботу-' Служби,
здійснення моніторингу виконання планів роботи
Служби

протягом року

управління організаційнодокумсі пального
забезпечення

Виконано
Організовано роботу щодо моніторингу стану виконання завдань, передбачених планом роботи Державної служби
якості освіти України на 2021 рік (накази Служби від 19.07.2021 № 01-1 1/47 та від 27.10.2021 № 01-11/76) та
сформовано звіти про стан виконання плану роботи Служби за І півріччя та за 2021 рік.
Також організовано роботу щодо підготовки Плану роботи Державної служби якості освіти України на 2022 рік (наказ
Служби від 27. і 0.2021 .№ 0 і -1 1/77) та сформовано відповідний І Ілан.

структурі ІІ зі ідрозди ли
відповідно до компетенції
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Ведення архівної справи, зокрема, систематизація
та зберігання документів у діловодстві.

протягом року

2 1 організація ма і ср за іьно- і еані ч но і о заоезгіечення, а
межах фінансування на поточний рік. апарату
Державної служби якості освіти України дія
створення належних умов діяльності

протягом року
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Забезпечення
проведення
засідань
колегії згідно з планом
проведення
Державної служби якості освіти України та
підготовка відповідних матеріалів
засідань колегії
Служби

управління організаційнодокументального
забезпечення
управління орі анізаційнодокументального
забезпечення

упра вл іння о р і а н іза ці йпо
до куме іл ад ьно то
забезпечення

Виконано
Проведено систематизацію архівних справ.
Виконано
Здійснювалася організація матеріально-технічного забезпечена апарату Служби

Виконано
Забезпечено проведення трьох засідань колегії Державної служби якості освіти України.

сіру ктур ні пі дрозд іл и

25
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Забезпечення проведення засідань Громадської ради згідно з планом
при Службі та підготовка відповідних матеріалів
проведення
засідань
Громадської
ради при Службі

Здійснення
комунікаційних
заходів
щодо
висвітлення основних питань діяльності Служби та

протягом року

відділ комунікацій та
міжнародного
співробітництва

Виконано
Затверджено склад Громадської ради при Службі (наказ Служби від 12.07.2021 № 01-1 1/46).
1Іровслсно три засідання Громадської ради при Службі (протоколи від 07.07.2021; 30.09.2021; 14.12.202 1)

структурні підрозділи
відповідно до компетенції
відділ комунікацій та
міжнародної о

структур 1 1 і п ідрозд ІДИ
КОМПСі ОНЦі і

оЇДііОпіДНО до

Виконано
Створено іі опубліковано і 00 новин та 50 анонсів подій щодо основних питань діяльності Служби та її територіальних
оріанік. Забезпечено інформаційне наповнення нового офіційного вебсайту Служби.
Сторінка Служби у соціальній мережі Фуйсбук містить понад 240 дописів, на каналі Ю губ Служби - 56 відеодописів.
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Впровадження та підтримка нової версії офіційного
вебсайту Державної служби якості освіти України

протягом року

відділ інформаційних
технологій та технічного
захисну інформації
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Здійснення моніторингу стану виконання заходів
антикору пційної програми Державної служби якості
освіти України на 2020-2021 роки

протягом року

сектор з питань запобігання
та виявлення корупції

29

І Іадання методичної та консультативної допомоги з
питань додержання законодавства щодо запобігання
корупції

протягом року

сектор з питань запобігання
та виявлення корупції

Виконано
Проведено для працівників апарату Служби чотири навчальних заходів з основних положень анти коруп цій ного
законодавства.
Надано 17 роз’яснень, консультацій стосовно дотримання антикорупційного законодавства;
Проведено 70 інструктажів працівникам Служби з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства перед
здійсненням заходів державного нагляду (контролю).

ЗО

Організація та контроль за здійсненням заходів з
мобілізаційної підготовки та мобілізації, цивільного
захисту
та
забезпечення
життєдіяльності
працівників Сл ужб із

протягом року

головний спеціаліст з
мобілізаційної роботи,
цивільного захисту та
ж иттєдіял ьно сті

Виконано
Утворено службу охорони праці, цивільного захисту та життєдіяльності та затверджено:
"Положення про службу охорони праці, цивільного захисту та життєдіяльності Державної служби якості освіти
України";
"Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, цивільного захисту та
життєдіяльності у Державній службі якості освіти України" (наказ Служби від 29.10.2021 №» 01-11/79).
Проводиться робота з мобілізаційної нідгтовки та бронювання працівників Служби.
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Юридична
експертиза
проектів
договорів
(контрактів), проектів організаційно-розпорядчих
документів, проектів нормативно-правових актів

протягом року

відділ юридичного
забезпечення

Виконано
Розроблено чотири проекти нормативно-правових актів Служби, серед яких: проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін у додаток ! до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399»;
проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про ви значення кількості заступників Голови Державної служби
якості освіти України», проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального
проекту з впровадження інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і са.моонінювання освітніх та
управлінських процесів у закладах освіти», проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення».
Проведено юридичну експертизу чотирьох проектів актів Кабінету Міністрів України, 10 проектів наказів Міністерства
освіти і науки України, а також підготовлено експертні висновки, та надано пропозиції і зауваження, які враховано їх
розробниками.
Організовано робочу , пов'я зану з укладенням 56 договорів, прийнято участь у їх підготовці та здійсненні заходів,
спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту7прав і законних інтересів Служби.
Здійснено підготовку проекта спільного нака зу Міністерства освіти і науки України та Служби «Про безоплатну
передачу державного майна зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до сфери управління Державної
служби якост і освіти України», а також проведено об'єктивне і повне дослідження підготовлених структурними
підрозділами апарату Служби проектів організаційно-розпорядчих до кумєн. і ів за результатами якого здійснено
перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства України 337 проектів наказів та розпоряджень Служби.

Викопано
Впроваджено нову версію офіційного вебсайту Державної служби якості освіти України та здійснюється його
підтримка.
Виконано
Викопано 10 заходів щодо усунення корупційних ризиків, передбачених антикорупційною програмою Державної
служби якості освіти України.
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Забезпечення самопрелставництва Служби.
службових та посадових осіб в судах України

її

протягом року

відділ юридичного
забезпечення

Виконано
Забезпечено самопредставшщтво інтересів Служби, її службових та посадових осіб в судах України:
1 Окружний адміністративний суд міста Киева. Справа: № 640/2!282/20 Позивач: Національний авіаційний університет України
Предмет позову Про визнання протиправним та скасування рішення.
2. Касаційний адміністративний суд. Справа: 640/14623/20 1Іозивач: Бабан Сергій Михайлович Предмет позову: Скасування
наказу про проведення позапланової перевірки;
3. Оболонський районний суд міста Киева. Справа:756/2982/21 і іозивач: Гайдар Ганна Вікторівна Предмет позову: Про визнання
недійсним 11 равочину;
4. Окружний адміністративний суд міста Києва. Справа: 640/30697/20 Позивач: Вечерова Євгенія Миколаївна Предмет позову:
Про визнання оездіяльпост! протиправною та зобовязання вчинити дії;
5. Шостий апеляційний адміністративний суд; Касаційний адміністративний суд. Справа: 640/12485/20 Позивач: Бабан Сергій
Михайлович СШ №153 Предмет позову: Про визнання протиправним та скасування рішення;
6. Одеський окружний адміністративний суд; П'ятий апеляційний адміністративний суд; Касаційний адміністративний суд.
Справа: 420/13653/20 Позивач: Вечерова Євгенія Миколаївна Предмет позову: Про визнання бездіяльності протиправною та
зобов’язання вчинити дії;
7. Окружний адміністративний суд міста Києва. Справа: 640.8 140/21 Позивач: Управління освіти Костянтишвської міської ради
Предмет позову: Про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії:
навчальний заклад «Софіївський професійний ліцей» Предмет позову: Про визнання протиправним та скасування рішення;
9 Дніпропетровський окружний адміністративний суд.Справа: 160/17700/21 Позивач: Камишан Інна Сергіївна Предмет позову:
Про визнання протиправним та скасування наказу.
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Координація діяльності територіальних органів
Служби, підприємств, установ, організацій, що
здійсненні
правового
забезпечення
самопрелставництва в судах України

протягом року

відділ юридичного
заоезпечекня

га

Виконано
У межах реалізації пілотиосо проекту з координації та методичного керівництва юридичних служб територіальних органів
Служби встановленого наказом Служби від 01 липня 2020 року № 01-! 1/25 (із змінами внесеними наказом Служби від 30.07.2021
р № 01 -11/51)забезпечено:
надання представникам територіальних органів Служби рекомендацій, а також довідкових матеріалів (презен тацій) з питань
опрацювання представниками юридичних служб територіальних органів Служби матеріалів адміністративних справ Служби:
підготовку представниками юридичних служб територіальних органів Служби правових позицій, процесуальних документів, заяв
з процесуальних питань, а також заяв по суті справи;
проведення в управліннях Служби 25 онлайн-семінарів в межах яких, за безпосередньої участі працівників відділу,
обговорювалися проблемні питання здійснюваних Службою та її територіальними органами заходів державного нагляду
(контролю), а також порядок складення посадовими особами Служби та її територіальних органів протоколів про адміністративні
пра во поруімення;
воля та \ часть представників юридичних служб управлінь Служби у Київській. С у м с ь к і й та Дніпропетровській областях в межах
цивільних.'’адміністративних справ: № 367 2527/20, № 367/2527/20 га № 160/17700/21.
проведення представниками юридичних служб територіальних органів Служби роботи пов'язаної з наданням пропозицій та
зауважень до розроблених Службою нормативно-правових актів (чотири проекти актів Кабінету Міністрів України, 10 проектів
наказів Міністерства освіти і науки України).
Виконано
Забезпечено ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Служби.

л4

Ведення
бухгалтерського
обліку
господарської діяльності Служби

фінансово-

протягом року

фінансово-економічне
управління
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Планування та фінансування бюджетних видатків
Державної служби якості освіти України

протягом року

фінансово-економ ічне
управління

Виконано
Надані головному розпорядникку пропозиції до Бюджетної декларації. Службою поданий бюджетний запит до МОН.
Служба та її територіальні органи профінансовані в повному обсязі, забезпечено раціональне, ефективне та цільове
ви кор иста пня коштів

7(\

Складання бюджетної та фінансової звітності про
виконання бюджету Служби

щоквартально

фі і^знсозо~економ 1 *1 ііе
управління

Ви конино
Звішіст ь складена в повному обсязі згідно з законодавством України та у встановленим термін
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Проведення державних закупівель товарів, робіт та
послуг відповідно до плану закупівель Служби

Голова Державної служби якості освіти України

протягом року

фінансово-економічне
управління

Виконано
1Іроведено державні закіпівлі товарів, робіт та послуг необхідні для функціонування Служби

Руслан ГУ РАК

