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Підготовка пропозицій про внесення змін до законів У країни

«Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» щодо

сертифікації педагогічних працівників

протягом року департамент акредитації
та моніторингу
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Підготовка пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти

1 Підготовка пропозицій про внесення змін і доповнень до протягом року|департамент контролю у Підготовлено пропозиції,

законів України «Про освіту». «Про вищу освіту». «Про фахову сфері вищої, фахової забезпечено їх погодженняз
передвищу освіту», окрема щодо уточнення (доповнення) передвищої освіти і Міністерством освіти і науки

повноважень Державної служби якості освіти у відповідних освіти дорослих У країни, забезпечено

сферах освіти супроводження

З
Підготовлено пропозиції,

забезпечено їх погодженняз
Міністерством освітиі науки

У країни, забезпечено
супроводження



- Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь

ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої

освіти та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю) Державною службою
якості освіти"

січень - серпень департамент контролю у
сфері вищої, фахової
передвищоїосвіти і

освіти дорослих

Розроблено проєкт постанови,
забезпечено його супровід

Розроблення проєкту наказу Міністерства освіти і науки
України «Про внесення змін до Положення про акредитацію
освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти»,
забезпечення його супроводу проходження в Міністерстві
освіти ї науки України та подання на державну реєстраціюв

січень - грудень департамент контролю у
сфері вищої, фахової
передви щоїосвіти і

освіти дорослих

Розроблено проєкт наказу МОН,
забезпечено його супровід

проходження в Міністерстві освіти 1

науки України та подання на
державну реєстрацію в

установленому порядку
установленому порядку

Доопрацювання проєкту наказу Міністерства освіти і науки
України "Про затвердження Порядкуорганізації та проведення
особистого прийому громадян у Державній службі якості освіти

У країни"

протягом року управління організаційно-
документального

забезпечення

Видано наказ та здійснено
державну реєстрацію

о Розроблення проєкту Концепції розвитку сертифікації
пелагогічних працівників до 2029 року

протягом року департамент акредитації
та моніторингу

Підготовлено проєкт Концепції та.
забезпечено його супровід

проходження в Міністерстві освітиі
науки України

Розвиток зовнішньої системи забезпечення якості освіти

Моніторинг якості освітньоїдіяльності та якості освіти

Моніторингове дослідження (вивчення питання) якості/

освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти в

умовах воєнного стану

протягом року департамент
інституційного аудиту

територіальні органи
Служби

Підготовлено та подано Міністру
освіти і науки України узагальнену

інформацію



7.2. |Моніторингове дослідження (вивчення питання) щодо березень департамені Підготовлено та подано Міністру

організації освітнього процесу з навчального предмету "Захист інституційного аудиту |освіти і науки України узагальнену

України"у закладах загальної середньої освіти інформацію
територіальні органи

|

Служби

7.3. |Моніторингове дослідження (вивчення питання) щодо квітень департамент Підготовлено та подано Міністру

забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти інституційного аудиту |освіти і науки України узагальнену
інформацію

територіальні органи
Служби

7.4. |Моніторингове дослідження (вивчення питання) щодо травень департамент Підготовлено та подано Міністру

забезпечення доступу до якісної позашкільної освіти інституційного аудиту  освітиії науки України узагальнену
інформацію

територіальні органи
Служби

7.5 ІМаоніторингове лослілження (вивчення питання) толо серпень- лепартамент Підготовлено та подано Міністру

підготовки закладів дошкільної, загальної середньої, вересень інституційного аудиту |освітиі науки України узагальнену

позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти до інформацію

роботи у 2023/2024 н. р. та створення у них безпечних умов для територіальні органи

учасників освітнього процесу Служби

7.6. |Моніторингове лослідження (вивчення питання) впровадження жовтень- департамент Підготовлено та подано Міністру

нового державного стандарту Нової української школи у 5-6 листопад інституційного аудиту |освітиі науки України узагальнену

класах інформацію
територіальні органи



територіальні органи
Служби

7.7 |Моніторингове дослідження (вивчення питання) діяльності упродовж дії департамент Підготовлено та подано Міністру

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого правового режиму|інституційного аудиту освіти і науки України узагальнену

самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти воєнного стану інформацію

щодо забезпечення державних гарантій учасникам освітнього територіальні органи

процесу під час воєнного стану, визначених частиною першою Служби

статті 57/1 Закону України "Про освіту"

7.8 ІМоніторинг (вивчення) організації та проведення вступної липень - департамент контролю у|Підготовлено та подано Міністру

кампанії у закладах фахової передвищої та вищої освіти листопад сфері вищої, фахової освіти і науки України
передвищої освітиі інформаційно-аналітичну довідку.

освіти дорослих Розміщено на сайті Служби

7.9 |Моніторинг якості організації освітнього процесу у закладах протягом року.|департамент контролю У Підготовлено та подано Міністру

фахової передвищої та вищоїосвіти (онлайн опитування щоквартально сфері вищої, фахової освіти і науки України

учасників освітнього процесу) передвищої освітиі інформаційно-аналітичні матеріали.
освіти дорослих Розміщено на сайті Служби

7.10. ІМоніторингове дослідження (вивчення) результатів залученості січень - департамент акредитації Підготовлено інформаційно-

сертифікованих педагогічних працівників до забезпечення березень та моніторингу аналітичний звіт.

системи якості освіти (навчально-методична ліяльність, Розмішено на сайті Служби

експертна, наставництво тощо) територіальні органи
Служби

71

Моніторинг
щодозабезпечення функціонування державної: травень- | департамент акредитації Підготовлено інформаційно-

мови в освітньому процесі грудень та моніторингу аналітичний звіт.
Розміщено на сайті Служби



7.12. Організація проведення моніторингів на регіональному рівні протягом року|департамент акредитації|Організовано навчання працівників
та моніторингу територіальних органів,

відповідальних за проведення
відділ координації роботи моніторингів (10070)

територіальних органів

територіальні органи
Служби

8 |Розроблення методики та інструментарію проведення упродовж трьох|департамент контролюу Видано наказ Служби.
інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти місяців після сфері вищої, фахової Розміщено на сайті Служби

затвердження передвищої освітиі
Порядку освіти дорослих

проведення
інституційного

аудиту закладів
фахової

передвищої освіти

9 |Акредитація освітньо-професійних програм фахової
передвищоїосвіти

9.1 Організація навчання (вебінарів, круглих столів) для протягом року|департамент контролю у|Проведено не менше 20 заходів

працівників територіальних органів Служби, експертів та
закладів освіти, які забезпечують підготовку у сфері фахової
передвищоїосвіти із питань проведення акредитації освітньо-
професійних програм фахової передвищої освіти

сфері вищої, фахової
передвищої освіти 1

освіти дорослих

територіальні органи
Служби

-3



форм анкет для проведення самооцінювання учасниками
сертифікації власної педагогічної май стерності

травень.
вересень -

жовтень
захисту інформації

9.2. ІЗабезпечення виконання складових акредитації освітньо- протягом року,|департамент контролю у Вчасно та якісно розглянуто 100 9о

професійних програм фахової передвищої освіти: у визначені строки| сфері вищої, фахової заяв закладів освіти

не - --- після надходження передвищої освіти і

-здійснення попереднього аналізу акредитаційної справи на відповідних заяв освіти дорослих
предмет повноти поданих документів, відповідності їх змісту
до назви освітньо-професійної програми; територіальні органи
-організаційний супровід переоформлення сертифікатів про Служби

акредитацію;
-опрацювання підготовлених експертною групою чек-листів.

9.3. Підготовка кейсу роз'яснень лля закладів освіти, які протягом року департамент контролю у|Підготовлено не менше 20 заходів

забезпечують підготовкуу сфері фахової передвищої освіти, у сфері вищої. фахової

форматі «Питання-відповідь» з актуальних (поширених) передви щої освіти і

питань акредитації освітньо-професійних програм фахової освіти дорослих

передвищої освіти
територіальні органи

Служби

10 |Сертифікація педагогічних працівників:
10.1 |Розроблення анкети самооцінювання та методичних червень- департамент акредитації Видано наказ Служби

рекомендацій щодо їх заповнення (вчителі української мови та вересень та моніторингу Розміщено на сайті Служби

літератури. рівень базової середньої освіти)
10.2 |Розроблення анкети самооцінювання та методичних червень - департамент акредитації Видано наказ Служби

рекомендацій щодо їх заповнення (вчителі математики. рівень вересень та моніторингу Розміщено на сайті Служби

базової середньої освіти)
110.3 Розроблення в ІАС ЕмаїчЕа робочого процесу (воркфлоу) та березень- відділінформанійних Зібрано та збережено в базі даних

ІАС ЕмаїшЕй 10095 відповідей анкет
для проведення самооцінювання
учасниками сертифікації власної

педагогічної майстерності



10.4 |Організація проведення самооцінювання учасниками ічень- департамент акредитації Вилано наказ Служби

сертифікації власної педагогічної майстерностіз липень та моніторингу

використанням інформаційно-аналітичної системи ЕмаїсЕа

(вчителі початкових класів)
10.5 |Організація проведення самооцінювання учасниками вересень - департамент акредитації Видано наказ Служби

сертифікації власної педагогічної майстерності з листопад та моніторингу

використанням інформаційно-аналітичної системи Емаїнна

(вчителі української мовита літератури, рівень базової

середньоїосвіти)
10.6 |Організація проведення самооцінювання учасниками вересень- департамент акредитації Видано наказ Служби

сертифікації власної педагогічної майстерностіз листопад та моніторингу

використанням інформаційно-аналітичної системи Емаїшг а

(вчителі математики, рівень базової середньої освіти)

10.7 Організація вивчення результатів самооцінювання педагогічної квітень - департамент акредитації Видано наказ Служби

майстерності учасників сертифікації (вчителі початкових травень та моніторингу Розміщено на сайті Служби

класів)
10.5 Організація вивчення результатів самооцінювання педагогічної вересень - департамент акредитації Видано накази Служби

майстерності учасників сертифікації (вчителі української мови жовтень та моніторингу Розміщено на сайті Служби

та літератури, рівень базової середньої освіти)

10.9 |Організація вивчення результатів самооцінювання педагогічної вересень - департамент акредитації Вилано накази Служби

майстерності учасників сертифікації (вчителі математики, жовтень та моніторингу Розміщено на сайті Служби

рівень базової середньої еевіти)
10.10 |Внесення змін до Методики експертного оцінювання березень - департамент акредитації Видано наказ Служби.

професійних компетентностей учасників сертифікації(вчителів вересень та моніторингу Розміщено на сайті Служби

початкових класів)
10.11 Розроблення Методики експертного оцінювання професійних березень - департамент акредитації Видано накази Служби

компетентностей учасників сертифікації (вчителі української
мови та літератури, рівень базової середньої освіти)

та моніторингу Розміщено на сайті Служби



10.17 Розроблення Методики експертного оцінювання професійних
компетентностей учасників сертифікації (вчителі математики.
рівень базової середньої освіти)

березень-
вересень

департамент акредитації
та моніторингу

Вилано накази Служби
Розміщено на сайті Служби

10.13 Розроблення програми навчання капдидатів у експерти (вчителі
українськоїмовиталітератури, рівень базової середньої освіти)

травень-
вересень

департамент акредитації
та моніторингу,

Навчально-методичний
центр з питань якості

освіти

Програма
Розміщена на сайті

Навчально-методичного центру з
питань якості освіти

10.14 Розроблення програми навчання кандидатів у експерти (вчителі
математики, рівень базової середньої освіти)

травень-
вересень

департамент акредитації
та моніторингу

Програма
Розміщена на сайті

Павчально-методичного центрузпитань якоетгоевітТи
центр з питань якості

освіти

Організація відбору та проведення навчання експертів, які
можуть залучатися довивченняпрактичного досвіду роботи
учасників сертифікації (вчителі початкових класів)

лютий-
травень

департамент акредитації
та моніторингу

територіальні органи
Служби

Видано сертифікати про успішне -
проходження навчання

10.16 Організація відбору та проведення навчання експертів. які
можуть залучатися до вивчення практичного досвіду роботи
учасників сертифікації (вчителі української мови та літератури,
рівень базової середньої освіти)

лютий-
вересень

департамент акредитації
та моніторингу

територіальні органи
Служби

Видано сертифікати про успішне
проходження навчання



10.17| Організація відбору та проведення навчання експертів, які лютий - департамент акредитації Видано сертифікати про успішне
можуть залучатися до вивчення практичного досвіду роботи вересень та моніторингу проходження навчання
учасників сертифікації(вчителі математики, рівень базової
середньоїосвіти) територіальні органи

Служби

10.15 Формування загального списку експертів. які можуть лютий- департамент акредитації Видано наказ Служби
залучатися до вивчення практичного досвіду роботи учасників вересень та моніторингу
сертифікації (вчителі початкових класів)

територіальні органи
Служби

10.19 |Формування загального списку експертів. які можуть лютий - департамент акредитації Видано наказ Служби
залучатися до вивчення практичного досвіду роботи учасників вересень та моніторингу
сертифікації(вчителі української мови та літератури, рівснь
базової середньоїосвіти) територіальні органи

Служби

10.20 Формування загального списку експертів, які можуть лютий - департамент акредитації Видано наказ Служби
залучатися до вивчення практичного досвіду роботи учасників вересень та моніторингу
сертифікації (вчителі математики, рівень базової середньої
освіти) територіальні органи

Служби

10.21 |Організація та провелення вивчення практичного досвіду квітень - департамент акрелитації Передано 10025 експертних
роботи учасників сертифікації (вчителі початкових класів) листопад та моніторингу

гериторіальні органи
Служби

висновів оцінювання професійних
компетентностей учасників

сертифікації до Українського
центру оцінювання якості освіти



порогового балуза результатами вивчення практичного досвіду
роботи учасників сертифікації (вчителі математики, рівень
базової середньоїосвіти)

та моніторингу

10.22 (Організація проведення вивчення практичного досвіду роботи жовтень - департамент акредитації Перелано 1007Уо експертних
учасників сертифікації(вчителі української мови та літератури. листопад та моніторингу висновів оцінювання професійних

рівень базової середньої освіти) компетентностей учасників
територіальні органи сертифікації до Українського

Служби центру оцінювання якості освіти

10.23 Організація проведення вивчення практичного досвіду роботи жовтень- департамент акредитації Передано 10075 експертних
учасників сертифікації (вчителі математики, рівень базової листопад та моніторингу висновів оцінювання професійних

середньої освіти) компетентностей учасників
територіальні органи сертифікації до Українського

Служби центру оцінювання якості освіти

10.24 Організація та забезпечення роботи комісії Із визначення липень- департамент акредитації Видано наказ Служби

порогового балуза результатами вивчення практичного досвіду грудень та моніторингу

роботи учасників сертифікації (вчителі початкових класів)

10.25 Організація та забезпечення роботи комісії із визначення грудень департамент акредитації Видано наказ Служби

порогового балу за результатами вивчення практичного досвіду та моніторингу

роботи учасників сертифікації (вчителі української мови та
літератури, рівень базової середньої освіти)

10.26 Організація та забезпечення роботи комісії із визначення грудень департамент акредитації Видано наказ Служби



1 Акредитація громадських фахових об'єднань

Організація та проведення акредитації громадських фахових
об'єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне
оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів

загальної середньої освіти

протягом року департамент акредитації
та моніторингу

Організовано та проведено
акредитацію 1007о заяв та доданих

до них документів, поданих до
Служби громадськими фаховими

об'єднаннями, іншими юридичними.
особами щодо їхньої спроможності
здійснювати незалежне оцінювання
якості освіти та освітньої діяльності

в закладах загальної середньої
освіти

Організація роботи комісії Служби з акредитації громадських
фахових об'єднань, інших юридичних осіб, що здїйснюють

незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності

закладів загальної середньої освіти

січень департамент акрелитації
та моніторингу

Вилано наказ Служби

Організація відбору та проведення навчання експертів, як!

можуть залучатися до здійснення громадської акредитації
чаклалів загальної середньої освіти

січень,
серпень

лепартамент акредитації
та моніторингу

Навчанням охоплено 10095

відібраних експертів

Формування загального списку експертів, які можуть

залучатися до незалежного оцінювання під час здійснення

громадської акредитації закладів загальної середн ьої освіти

січень -
лютий,

серпень -
вересень

департамент акредитації
та моніторингу

Видано наказ Служби

Проведення регіональних семінарів, круглих столів із питань
|Ізабезпечення якості освіти на відповідній території для

працівників місцевих органів виконавчоївлади, органів
місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань
освіти (за наявності)

протягом року департамент
інституційного аудиту

територіальні органи
Служби

Проведено не менше 5 заходів та
10095 заходів від запитів керівників
місцевих органів виконавчої влади,|
органів місцевого самоврядування,
їх структурних пілрозділів з питань

освіти (за наявності)



13 ТУчастьу навчанні для працівників територіальних органів протягом року департамент Проведено не менше 10 заходів

Служби та освітніх експертів із питань проведення інституційного аудиту

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

14. |Організація навчання (вебінарів, круглих столів) для протягом року департамент Проведено не менше 5 заходів (У

працівників територіальних органів Службита освітніх (після інституційного аудиту кожній сфері освіти) та 10070

експертів із питань проведення інституційного аудиту закладів затвердження заходів від запитів керівників

дошкільної, позашкільної та професійно-технічної відповідних закладів освіти та територіальних

(професійної) освіти Порядків органів Служби

проведення
інституційного

аудиту)

Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах освіти

15 Проведення регіональних семінарів, круглих столів для протягом року департамент контролюу Проведено не менше 20 заходів

керівників та засновників закладів фахової передвищої освіти з сфері вищої, фахової

питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості передвищої освіти і

освіти освіти дорослих іо
16. Надання консультаційної допомоги у проведенні протягом року департамент Налано консультаційну допомогу

самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладам, що інституційного аудиту 10095 закладів освіти (окремо по

забезпечують надання дошкільної та позашкільної освіти кожній сфері освіти), керівпики
територіальні органи яких звернулись до Служби та/або

Служби територіальних органів

17 Надання консультаційної допомоги у проведенні протягом року департамент Надано консультаційну допомогу

самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладам, то інституційного аудиту 10095 заклалів освіти. керівники

абезпечують надання професійної (професійно-технічної)-
освіти

якиА зЗБОрІЗуИОо
плрех С пхгугбая
л-ОеУ к3517 лАиугІ



експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної

середньоїосвіти
та моніторингу

18 ІНалання консультаційної допомоги у проведенні протягом року департамент Надано консультаційну допомогу

самооцінювання освітніх і управлінських процесів (за інституційного аудиту 10095 закладів освіти, керівники

допомогою ІАС ЕмаїЇїчЧЕд) закладам, що забезпечують надання яких звернулись до Служби та/або

загальної середньої освіти відділ інформаційних територіальних органів
технологій та технічного

захисту інформанії

територіальні органи
Служби

19. Організація та проведення регіональних семінарів, круглих протягом року департамент Проведено не менше 5 заходів (У

столів. вебінарів для керівників. працівників. закладів інституційного аудиту кожній сфері освіти) та 10090

дошкільної, загальної середньої. позашкільної та професійної заходів від запитів керівників

(професійно-техпічної) освіти з питань розбудови та територіальніоргани | та/або засновників закладів освіти.
|

впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти Служби

20 Організація спільно з Нашональною академією педагогічних протягом року департамент Взято участь у навчаннях

наук навчань керівників. працівників закладів дошкільної, інституційного аудиту

загальної середньої, позашкільної освіти та працівників
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з

питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості

освіти

21 |Освітні програми

21.1 |Організація і забезпечення роботи комісії з проведення протягом року департамент акредитації Видано накази Служби за
результатами проведеної

експертизи



юю о Проведення консультації із замовниками експертизи освітніх

програм, розроблених не на основі типових освітніх програм,
щодо особливостей впутрішнього оцінювання якості освітніх

програм

протягом року департамент акредитації
та моніторингу

Провелено консультаціїІз
замовниками експертизи освітніх

програм

2 Проведення навчання працівників територіальних управлінь

Служби. які під час другого стапу експертизи освітньої

програми. розробленої не на основі типової освітньої програми,

будуть залучатися до зовнішнього оцінювання її якості

департамент акредитації Проведено навчання працівників
територіальних органів Служби

відділ координації роботи
територіальних органів

територіальні органи
Служби

Проведення регіональних семінарів / вебінарів для керівників

та засновників закладів загальної середньої освіти щодо
особливостей розробки освітніх програм, розроблених не на

основі типових освітніх програм

протягом року департамент акредитації
та моніторингу

територіальні органи
Служби

Провелено не менше 20 заходів

Ана.ліз діяльності місцевих органів виконавчоївлади, органів місцевого сам іоврядування, їх структурних підрозділів з питань
Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань

освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання
вимог закоподавства з питань освітиі забезпечення якості

Їїпрофесійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області

департамент
інституційного аудиту

Підготовлено висновки і надано
рекомендації Полтавській ОДА

о й Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань
освіти в частині створення умов для безбар'єрного доступута
якісного навчання осіб з особливими освітніми потребами у

Чернігівській області

департамент
інституційного аудиту

Підготовлено висновки і надано
рекомендації Чернігівській ОДА



Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади. органів
місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань
освіти (за наявності) щодо реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання в системі освіти Чернівецької області

травень департамент
інституційного аудиту

Підготовлено висновки і надано
рекомендації Чернівецькій ОДА

о Сл Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань
освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання
вимог законодавстваз питань освіти і забезпечення якості

професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької
області

жовтень дсепартамені
інституційного аудиту

Підготовлено висновкиі надано
рекомендації Хмельницькій ОДА

26 Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів

в чй дф «Ф 4 З КЗ ре що

листопад департамент
інституційного аудиту

Підготовлено висновки і надано
рекомендації Рівненській ОДА

вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості
дошкільної освіти Рівненської області

Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань
освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання
вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості
позашкільної освіти у Черкаській області

листопад департамент
інституційного аудиту

Підготовлено висновкиі налано
рекомендації Черкаській ОДА

Розгляд звернень громадян

Аналіз та підготовка звітності про роботу із зверненнями
громадян

протягом року управління організаційно-
документального

забезпечення

Надіслано КМУ щоквартальні
Довідки щодо роботи 13
зверненнями громадян

Розміщено на сайті Служби



протягом року управління організаційно-
документального

забезпечення

Підготовлено щоквартальні звіти
про роботу із запитами на

інформацію

Розміщено на сайті Служби

управління організаційно-
документального

забезпечення

структурні підрозділи
відповідно до компетенції

Забезпечено особистий прийом

громадян відповідно до компетенції

департамент контролю У

сфері вищої, фахової
передви щої освіти |

освіти лорослих

департамент
інституційного аудиту

департамент акредитації
та моніторингу

Розглянуто 100 9о звернень на
телефонні «гарячі лінії» Служби з

питань. що належать до компетен
Служби

29 |Підготовка звітності про роботу із запитами на інформацію

30 Організація та проведення особистого прийому громадян у протягом року

Службі

31. Забезпечення роботи телефонних «гарячих ліній» Служби з протягом року

питань, що належать до компетенції Служби

32. Підготовка кейсу роо'яснень для громалськості У форматі протягом року

«Питання-відповіль» з актуальних (поширених) питань, що

порушуються у зверисннях громадян стосовно провадження
освітньої діяльності у закладах вищої. фахової передвищої
освіти і освіти дорослих

департамент контролю у
сфері вищої. фахової
передви щоїосвіти і

освіти дорослих

територіальні органи
Служби

Підготовлено не менше 20 питань



Міжнародне співробітництво

Україні технологій та технічного
захисту інформації

33 |Протокольне та організаційне забезпечення заходів протягом року відділ комунікацій та Підготовлено довідкові та

міжнародного характеруза участю керівництва та міжнародного інформаційні матеріали.

співробітників Служби співробітництва Забезпечено організацію заходів

34 Вивчення досвіду європейських країн щодо питань протягом року відділ комунікацій та Підготовлено публікації, дописи,

забезпечення якості освіти міжнародного інформаційні матеріали для
співробітництва вебсайту Служби та соціальних

мереж

Забезпечення діяльності Служби
35 Розроблення Стратегії інформаційної та кібербезпеки січень - відділ інформаційних Видано наказ Служби

Державної служби якості освіти України вересень технологій та технічного
захисту інформації

36 |Розроблення Порядку використання захищених носіїв січень - відділ інформаційних Видано наказ Служби

особистих ключів квітень технологій та технічного
захисту інформації

фінансово-економічне
управління

37 Організація та проведення щорічного місяця кібербезпеки в жовтень відділінформаційних)Проведено не менше одного заходу
в межах місяця кібербезпеки

відділ координації роботи
територіальних органів



Актуалізація даних про заклади загальної середньої освіти в

інформаційно-аналітичній системи зовнішнього оцінювання 1

самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах
освіти «ЕмаїчЧЕд» (далі - ІАС Емаїшвга).

протягом року відділ інформаційних
технологій та технічного

захисту інформації

територіальні органи
Служби

На 10095 актуалізовано інформацію
про заклади загальної середньої

освіти

Розроблення інструкцій для користувачів ІАС Емаїн а
(планувальник-аналітик, спеціаліст по роботі з експертами,
керівний склад, Неї!рОехк, керівник закладу освіти)

протягом року відділ інформаційних
технологій та технічного

захисту інформації

Розроблено та завантажено до
ІАС ЕмаїнЕа інструкції

користувачів для користувачів
(планувальник-аналіти кк. спеціаліст

по роботі з експертами, керівний
склад, НеІрПехкК, керівник закладу

освіти)

40 Влровалження інформанпійної системи управління людськими

ресурсами в апараті Служби (НЕМІ)
протягом року відліл інформаційних

технологій та технічного

захисту інформаці!

відділ управління
персоналом

Підключено до інформаційної
системи управління людськими

ресурсами (НЕ МІ5)

Організація і проведення лоборів (конкурсів) на зайняття посад
з: чптуч

протягом року

державної служби категорій Б'Ї1 В'здотриманням вимо!
законодавства

відділ управління
персоналом

Проведено добори (конкурси) на
зайняття посад державної служби

категорій
"Б" 1 "в"



Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища,
посад з підвищеним корупційним ризикомта перевірки
достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених Законом України "Про очищення влади"

протягом року відділ управління
персоналом

Проведено перевірки шодо осіб,які
призначаться на посади державної

служби категорій "Б" 1"В",
підготовлені довідки про

результати спецперевірки, висновок

про результати перевірки
відомостей про особу та довідка про
результати перевірки, передбаченої

Законом України "Про очищення
влади"

ї-. 24 Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності

державних службовців апарату Служби відповідно до
індивідуальних програм підвищення рівня професійної
компетентностілндивідуальних програм професійного розвитку

протягом року відділ управління
персоналом

Забезпечено підвищення рівня
професійної компетентності
шонайменше 807о державних

службовців апарату Служби

44 Організація ) нелення військового обліку призовників |

|(військовозобов язаних в Служб!
протя гом року відліл управління

персоналом
Злійснено велення військового

обліку 10095 військовозобов язаних
в апарат! Служби

Узагальнення потреб державних службовців у професійному
навчанні відповідно до інливілуальних програм професійного

розвитку

січень відділ управління
персоналом

Утримано 10075 інформації про
потреби у професійному начанні

державних службовців Служби

о, Здійспення щоквартального аналізу кількісного | якісного

складу державних службовців Служби та територіальних
органів

січень, квітень,
липень. жовтень

відділ управління Підготовлено узагальнену
шформацію та подано в

установленому порядку до НАДС

47 Забезпечення щоквартального меніторингу виконання завдань
зеачпнн зо всю во ке сх ажеття ли її

державними служоовцямМми служе, якізайимають посадиях ра
державної служби категорій "Б" В

квітень. липень,
жовтень

відділ управління
персоналом

Злійснено моніторинг та
підготовлено звіти за його

результатами



48 Забезпечення проведення оцінювання службової діяльності.
визначення завдань і ключових показників результативності,
ефективності та якості службовоїдіяльності на наступний рік

державних службовців, які займають посади державної служби

категорій "Б" "В"

жовтень-грудень відділ управління
персоналом

Проведено оцінювання та
визначено завдання 10070

державних службовців

49 Забезпечення впорядкованості процедури нагородження протягом року відділ управління Нагороджено працівників апарату

працівників апарату Служби. її територіальних органів персоналом служби, її територіальнихорганів31

дотриманням вимог положень про
нагородження

асан

Здійснення моніторингу за напрямами використання
бюджетних коштів. аналізу ефективності їх використання;
стану виконання показників бюджету за минулі періоди та

розрахунок оптимальних обсягів втрат на забезпечення

фінансово-господарської діяльності апарату Служби, її
гериторіальних органів

у терміни,
визначені для

подання зведеної
річної бюджетної

звітності

протягомсічня

непізнине. ніж за
10 лнів ло початку

бюджетного
періоду

до 15 березня

фінансово-економічне
управління

Складено звіт про виконання
паспортів бюджетних програм.

результатів оцінки ефективності за
бюджетними програмами за 2022

рік

Затверджено штагний розпис
Служби на 2023 рік

Склалено мережу розпорядників та
одержувачів коштів державного

бюджетуна 2023 рік

Заповнено анкету про виконання
головним бухгалтером своїх

повноважень та погоджено анкети
головним бухгалтерам
територіальних органів



З Здійснення прогнозування, планування. обгрунтування ви датків

на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності

Служби, а також фонду оплати працііз застосуванням

програмно-цільового методута середньострокового
бюджетного планування у бюджетному процесі; визначення

тризиків, що можЖУТЬ негативно вплинути на досягнення цілей

С лужби імають внутрішнє або зовнішнє походження, їх оцінка

та надання пропозицій для вжиття захо)/ ів шодо їх мініміза! її

протягом45 днів із

дня набрання
чинності законом
про Державний
бюджетУ країни

у строк.
визначений
Головним

розпорядником
бюджетних коптів

протягом 390

календарних днів
після затвердження

розпису
державного

фінансово-економічне
управління

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 2023 рік

Складено бюджетну пропозицію до

Бюджетної декларації, бюджетних
запитів на 2024-2026 роки з

урахуванням планів діяльності на
середньостроковий період

Складено та затверджено

бюджету кошториси. плани асигнувань
загального фонду оОюджету апарату
С тужби, її територіальних органів

на 2023 рік з необхідними
розрахункамиі обгрунтуваннями та
забезпечення їх полання до органів

Державного казначейства



Організація ведення бухгалтерського обліку спрямованого на

забезпечення контролю за майном Служби, використанням

фінансових матеріальних (нематеріальних) ресурсів та інших

ресурсів відповідно до законодавства

протягом року фінансово-екопомічне
управління

Бухгалтерський облік фінансово-
господарської діяльності Служби

ведеться відповідно до
національних положень

(стандартів) бухгалтерського обліку
та інших нормативно-правових

актів

Проведено розрахунки з оплати
праці

Зарезпечено дотримання
бюджетного законодавства при

взяттіоОюджетних зобов'язань.їх
реєстрації в Головному управлінні
Державної казначейської служби

України у Київській області

Забезнечено контроль за наявністю
і рухом майна, використанням

фінансових і матеріальних
(нематеріальних) ресурсів

вілповідно до затвердженого
кошторису Служби

Провелено річну інвентаризацію
необоротних активів



3 Забезпечення складення фінансової та бюджетної звітності місячна та фінансово-економічне Сформовано та подано через

квартальна управління систему АС 7Є-Звітність" до
звітність Головного управління Державної

відповідно до казначейської служби України у
графіку Київській області фінансову та

бюджетну звітністьвстановленого ГУ
ДКСУу Київській

області

річна фінансова та
бюджетна звітність
- не пізніше ніж 22

січня року. що
настає за звітним

роком

консолідована

відповідно до
графіку

встановленого ГУ
ДКСУу Київській

області

Резроблення Інструкції про порядок виготовлення, обліку, протягом року Управління організаційно- Видано наказ Служби

зберігання. використання та знищення печаток і штампів у локументального
забезпеченняДепжавній службі якості освіти України



Служби з питань цивільного захисту та життєліяльності у

відповідність до вимог законодавства:
розроблення інструкцій з охорони праці згідно з посадами
штатного розпису;
розроблення інструкцій з пожежної безпеки у приміщеннях, дс
розміипуються працівники Служби

мобілізаційної роботи.
пи вільного захисту га

життєдіяльності

55 |Моніторинг виконання завдань, визначених Планом роботи липень, управління організаційно- Підготовлено звіти про стан

Служби на 2023 рік. грудень документального виконання плану роботи Державної
забезпечення служби якості освіти У країни за 1

півріччя 2023 року таза рік

ши
56|Удосконалення електронного документообігу. зокрема протягом року управління організаційно- 1005 ТО перейшли на

організація роботи щодо переходу апарату Службита її документального автоматизований режим реєстрації

гериторіальних органів на автоматизований режим реєстрації забезпечення розпорядчих документів

розпорядчих документів
територіальні органи

Служби

57 Нормативне закріплення переліку посад територіальних органів| протягом року головний спешаліст з Надано пропозиції Мінекономіки

Служби. які підлягають бронюванню мобілізаційної роботи, щодо внесення змін до проєкту
цивільного захисту та розпорядження КМУ

життєдіяльності

58 (Приведення нормативно-документального забезпечення протягом року головний спеціаліст з Затверджено 10095 інструкцій по
штатним олиницям Служби.

Затверджено 10095 інструкцій по
примішенням Служби



39 Заходи щодоорганізації навчання працівників Служби з питань
цивільного захисту у випадках надзвичайних ситуацій, які

проводяться Інститутом державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту

протягом року головний спеціаліст з

мобілізаційної роботи,
цивільного захисту та

життєдіяльності

Надано пропозиції до проєкту
плану комплектування Інституту

державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту

слухачами з числа керівного складу
та фахівпів. діяльність яких
пов'язана з організацією і

здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, на 2023 рік.
Погоджено проєкт відповідного

розпорядження КМУ.
Складено графік проходження
навчань прапівників Служби

бо Організація та проведення публічних заходів за участі
керівнийтва Служби лля висвітлення актуальних питань
діяльності Служби таїї територіальних органів (інісрв ю,
коментарів. пресконференцій. брифінгів та іншихзаходів)

протягом року відділ комунікацій та
міжнародного

співробітництва

структурні підрозділи
Служби

територіальні органи
Служби

Підготовлено та розміщено на
комунікапійних платформах

Служби інтерв'ю, коментарі, статті



61 |Провелення Тижня захисту прав учасників освітнього процесу в травень - відділ комунікацій та Затверджено контент-план.

межах святкування Міжнародного дня захисту дітей червень міжнародного Підготовлено інформаційні
співробітництва матеріали

структурні підрозділи

що

Служби

територіальні органи
Служби

62  |Проведення Тижня якості освіти в межах святкування жовтень- відділ комунікацій та Затверджено контені-план.

Всесвігїпього дня якості листопад міжнародного Підготовлено інформаційні
співробітництва матеріали

структурні підрозділи
Служби

територіальні органи
Служби

63 Організація та проведення семінарів, вебінарів. тренінгів для за окремим відділ координації роботи| Проведено 10075 запланованих

керівників та працівників територіальних органів Служби щодо

ефективності їхньої діяльності
графіком територіальних органів

територіальні органи

заходів

Служби



64 Здійснення систематизації та узагальнення відповідної протягом року |відділ координації роботи Розроблено таблиці, зібрано та

інформації. пропозицій територіальних органів Служби щодо територіальних органів узагальнено проєкти пропозицій

розвиткуі удосконалення їхньої діяльності територіальних органів Служби та
територіальні органи подано керівництву Служби

Служби

65 |Оргапізація проведення опитування працівників протягом року відділ координації роботи Проведено опитування

територіальних органів Служби(за окремим графіком та територіальних органів

тематикою опитування)
територіальні органи

Служби

66 |Вивчення стану справ з реалізації повноважень поклалених на протягом року |відділ координації роботи Надано керівництву Служби

управління територіальних органів Служби (крім фінансових та (за потребою) територіальних органів аналітичну довілку толо стану

юридичних питань) справ
територіальн! органи

Служби

67 |Розроблення пропозицій щодо вдосконалення процесу протягом року |відділ коорлинації роботи Розроблено проєкт пропозицій

взаємолії Службиз її територіальними органами територіальних органів

територіальні органи
Служби



68 Узагальнення інформаціїза результатами роботи
територіальних органів Служби у 2023 році

грудень відділ координації роботи
територіальних органів

територіальні органи
Служби

Розроблено таблиці, зібрано та
узагальнено інформацію

69 Забезпечення та підготовка пропозицій до засідань робочої

групи з питань стратегічного планування щодо роботи
територіальних органів Служби

протягом року відділ координації роботи
територіальних органів

територіальні органи
Служби

10095 ведення та супровід проєктів
протоколів засідань робочої групи

70 Координація роботи щодо оформлення та введення електронної
бази шодо стану проведення заходів державного нагляду
(контролю) у закладах загальної середньої освіти.

протягом року відділ координації роботи
територіальних органів

департамент

Створено електронну базу щодо
стану проведення захолів

державного нагляду (контролю) у

заклалах освіти у розрізі

інституційного аудиту

територіальні органи
Служби

територіальних органів Служби та
надано оперативний доступ

керівникам

Юридична експертиза проєктів договорів (контрактів), проєктів

організаційно-розпорядчих локументів, проєктів нормативно-

правових актів Служби

протягом року відліл юридичного
забезпечення

Проведено юридичну експертизу
10095 проєктів договорів

(контрактів), проєктів організаційно
розпорядчих документів, проєктів

нормативно-правових актів Служби



72. |Забезпечення самопредставництва Служби, її службових та
посадових осіб в судах України

протягом року відділ юридичного
забезпечення

Забезпечено представлення
інтересів та участь Служби, її

службових та посадових осіб у
10095 судових справ

73 Організація навчання «година права» для працівників Служби з

питань правильного застосування, неухильного дотримання та
запобігання невиконанню вимог законодавства, інших
нормативних актів органом виконавчої влади під час виконання
покладених на нього завдань і функцій

протягом року відділ юридичного
забезпечення

Проведено не менше 4 заходів

Голова Державної службн якості освіти УкраїнибетвнюТИ Руслан ГУРАК


