
Звіт
про стан виконання плану роботи Державної служби якості освіти України

на 2022 рік

м
з/п

Зміст завдання Термін виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання Стан виконання завдання

Підготовка пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти

Розроблення (доопрацювання) проєктів наказів,
забезпечення їх супроводу проходження в Міністерстві

освіти і науки України та подання на державну реєстрацію
в установленому порядку: Виконано частково

11 "Порядок проведення інституційного аудиту закладів, що грудень департамент інституційного аудиту Видано наказ та здійснено державну

забезпечують надання професійної (професійно-технічної)
реєстрацію Відповідно до Плану підготовки проєктів нормативно-правових актів, Службою розробленоі

освіти"
надіслано листом від 23.02.2022 Ме 01/01- 05-а/399 до Міністерства освіти і науки України проєкт

наказу «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів професійної
освіти».

Наразі проєкт регуляторного акта знаходиться у МОН нарозгляді.

1.2 |"Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) У вересень департамент контролю у сфері вищої, Видано наказ та здійснено державну Виконано частково

сфері дошкільної, позашкільної, професійної фахової передвищої освіти і освіти ресстрацію З 21.06.2022 проєкт наказу погоджено Мінекономіки, Державною регуляторною службою (серпень

(професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти" дорослих
2022), У Вер уї Ради України з прав (листопад 2022).

Підписано наказ МОН (від 22.11.2022 Ме1050) Направлено до Міністерства юстиції України для

державної реєстрації, лист МОН від 23.11.2022 Ме1/14344-22, надійшов до Мін'юстиції 23.11.2022

(наразі повернуто без державної реєстрації на доопрацювання за правилами нормотворчості).

13 "Про затвердження Норядку преведення- інституційного аудиту |. вересень департамент контролю у сфері вищої, Видано наказ та здійснено державну Виконано частково
У зв'язку з виданням наказу МОН від 13. 10.2022 Ме 915 «Про внесення зміни до Плану діяльності

закладів фахової передвищої освіти" фахової передвищої освіти і освіти реєстрацію

дорослих
Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки

України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства

освіти і науки України від 24.11.2021 М» 1264 (зі змінами)» у листопаді 2022 року завершено

повторне громадське обговорення (зауваження відсутні), доопрацьований проєкт наказу проходить

погодження у ЦОВВ.

1.4 |"Про затвердження Порядку організації та проведення протягом року управління Видано наказ та здійснено державну Виконано частково

особистого прийому громадян у Державній службі якості організаційно-документального реєстрацію Розроблено проєкт Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній

освіти України"
забезпечення службі якості освіти України, який наразі узгоджується з керівниками структурних підрозділів.

1.5 |"Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру протягом року управління Видано наказ та здійснено державну
Виконано частково

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що організаційно-документального реєстрацію Розроблено проєкт наказу МОН "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або

надаються за запитом на інформацію або за адвокатським забезпечення друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба

запитом, розпорядником якої є Державна служба освіти якості
освіти якості України абоїї територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат".

України таїї територіальні органи"
Зазначений проєкт знаходиться на погоджені в Уповноваженого ВРУ з прав людини (лист МОН від

06.12.2022 Ме 1/14914-22).

1.6 |"Про затвердження Порядку роботи із запитами на протягом року управління Видано наказ та здійснено державну
Виконано

інформацію, розпорядником якої є Державна служба якості організаційно-документального реєстрацію Видано наказ Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2022 року Ме 943 "Про

освіти України, її територіальні органи та Форми для подання забезпечення затвердження Порядку складання, подання, роботиіз запитами на інформацію, розпорядником якої

запиту на отримання публічної інформації"
є Державна служба якості освіти або її територіальні органи", зареєстрований у Міністерстві

юстиції України 13 грудня 2022 року за Ле 1589/38925.
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Забезпечення об'єктивності оцінювання освітніхі
управлінських процесів закладів загальної середньої освіти

через удосконалення інструментарію для проведення
інституційного аудиту

серпень департамент інституційного аудиту
України

Розміщено на сайті Служби

Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано частково

Під часдії воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022

р. Ле303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду

в умовах воєнного стану» планові та позапланові аудити не проводилися. У зв'язку з цим у квітні та

червні проведено апробацію інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і

самооцінювання освітніх та управлінських пронесів ЕуаїнЕд у 26 З33СО країни (окрім Донецької,

Луганської та Херсонської областей). Угрудні здійснюється апробація процедури

самоооцінювання за напрямом "Управлінські процеси закладу освіти" з використаннням ІАС у 277

З33СО. Враховуючи те, що під час інституційного аудиту та самоооцінювання використовуються

єдина методика й інструментарій для оцінювання освітніх і управлінських процесів, поданння на

затвердження Голови Служби наказу щодо удосконаленння інструментарію для проведенння

інституційного аудиту буде здійснено після завершення апробації оцінювання освітніх І

управлінських процесів. - н-н-

Проведення пілотного інституційного аудиту У спеціальному
закладі загальної середньої освіти

березень-квітень департамент інституційного аудиту Підготовленозвіт про проведення пілотного
інституційного аудиту

Виконано частково
Відповідно до наказу Служби від 03.12.2021 Ме 01 -11/91 у січні 2022 року спільно з

територіальними органами на базі З спеціальних шкіл (м. Київ, м. Житомир) та 2

навчально-реабілітаційних центрів (м. Чернівці, м. Київ) здійснено апробацію орієнтовних

критеріїв та індикаторів оцінювання освітніх і управлінських процесів, що будуть використані під

час інституційного аудиту в спеціальних закладах освіти та навчально-реабілітаційних пентрах.

За результатами апробації внесено зміни до вищезазначених критеріїв та індикаторів.

Пілотний інституційний зудит у спеціальному закладі освіти не проведено, оскільки у період дії

воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. Ме 303

«Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах

воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду
(контролю).

1.3.|Проведення пілотного інституційного аудиту У закладі жовтень-листопад|департамент інституційного аудиту Підготовлено звіт про проведення пілотного Не виконано

загальної середньої освіти, який забезпечує здобуття повної інституційного аудиту Це завдання не могло бути виконано у 2022 році через обставини, що об'єктивно унеможливили

загальної середньої освіти за дистанційною формою
його виконання, оскільки пілотний інституційний аудит є заходом державного нагляду (контролю).

А відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ІЗ березня 2022 р. Ле303 «Про

припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах

воєнного стану»під час дії воєнного стану припинено проведення планових та позапланових

заходів державного нагляду (контролю).

1.4. |Проведення апробації інструментарію оцінювання освітніх 1 квітень-грудень|департамент інституційного зудиту

управлінських процесів та пілотних інституційних аудитів у

закладах загальної середньої освіти з використанням
інфрмаційної системи Емаїнед (у тестовому режимі) департамент акредитації та

моніторингу

відділ інформаційних технологі: й та

Підготовлено звіт про проведення апробації
інструментарію та пілотних інституційних
аудитів з використанням інформаційної

системи Емаїцед

Взято участь у 10095 пілотних інституційних

аудитів закладів загальної середньої освіти,
захисту інфо

фор
визначених наказом Служби

Виконано частково
Відповідно до наказів Голови Служби від 01.04.2022 Ме01-10/33, 11.04.2022 Ме01-10/37, 15.04.2022

Ме01-10/41 "Про апробацію інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і

самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти" у квітні поточного року

проведено апробацію інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і

самооцінювання освітніх та управлінських процесів ЕмаїчЕд у закладах загальної середньої освіти

м. Львова (початкова школа «Світанок» Львівської міської ради, Класична гімназія при Львівському

національному університеті імені Івана Франка, Ліцей Ме38 Львівської міської ради).

3723 червня по 01 липня 2022 року відповідто до наказу Голови Служби від-21.06.2022М»10-10/58|"Щодо апробації проведення процедури самооцінювання якості освітніх та управлінських процесів

закладу освіти з використанням інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і
самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти " таку апробацію здійснено

на базі ще 23 закладів загальної середньої освіти України (окрім Донецької, Луганської,

Херсонської областей).

У грудні 2022 року відповідно до наказу Голови Служби від 09.12.2022 Ме01-10/135 у 271 закладах

загальної середньої освіти проведено апробацію самооцінювання освітніх та управлінських

процесів за напрямом "Управлінські процеси закладу освіти" з використанням ІАС ЕмаїнЕд.

За результатами апробації інструментарію підготовлено звіт про її проведення та підготовлені

пропозиції щодо внесення змін до критеріїв та індикаторів. Пілотний інституційний аудит не

проведено, оскільки під час дії воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2022 р. Ме303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного

ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових

заходів державного нагляду (контролю).



1.5. |Формування пулу освітніх експертів для проведення
інституційного аудиту закладів, що забезпечують налання

загальної середньої освіти

протягом року департамент інституційного аудиту

територіальні органи Служби

Внесено зміни до реєстру експертів Виконано
Внесено зміни до реєстру експертів. Реєстр доповнено 1437 експертами, які пройшли навчання у

2022 ро.

1.6. Організація навчання (вебінарів, круглих столів) для
працівників територіальних органів Служби та освітніх

загальної середньої освіти
експертів із питань проведення інституційного аудиту закладів

протягом року департамент інституційного аудиту Проведено не менше 10 заходів Виконано

Службою упродовж року проведено 15 вебінарів для працівників територіальних органів та

освітніх експертів з питань проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

7. |Запровадження інституційного аудиту в закладах
дошкільної та позашкільної освіти

2.1. |Розроблення методики та інструментарію проведення
інституційного аудиту закладів о

упродовж трьох
місяців після

департамент інституційного зудиту Видано наказ Державної служби якості освіти
України

затвердження
Порядку

проведення
інституційного

аудиту закладів
дошкільної освіти

Розміщено на сайті Служби

Виконано частково
Службою підготовлені проєкт наказу МОН щодо затвердження Порядку проведення інституційного

"аудитузакладів дошкільної освіти. Зазначений проєкт подано до Міністерства, пройшов громадське

обговорення, за результатами якого оприлюднено звіт.

Проєкт буде подано на погодження до зацікавлених ЦОВВ після прийняття Закону України «Про

дошкільну освіту» та нормалізації ситуації в країні.

Наразі за представленими у проєкті напрямами оцінювання, вимогами, критеріями та індикаторами

Службою розроблено методику та інструментарій проведення оцінювання освітніх й управлінських

процесів закладів дошкільної освіти під час інституційних аудитів та самооцінювання.

2.2. |Розроблення методики та інструментарію проведення
інституційного зудиту закладів позашкільної освіти

упродовж трьох
місяців після
затвердження

Порядку
проведення

інституційного
аудиту закладів

позашкільної
освіти

департамент інституційного аудиту Видано наказ Державної служби якості освіти
України

Розміщено на сайті Служби

Виконано частково
Службою підготовлені проєкт наказу МОН щодо затвердження Порядку проведення інституційного

аудиту закладів позашкільної освіти. Зазначений проєкт подано до Міністерства, пройшов

громадське обговорення, за результатами якого оприлюднено звіт. Проте листом ДРСвід 10.03.2022

М» 87 повідомлено про відмову в погодженні проєкту даного регуляторного акту.

Проєкт буде подано на погодження до зацікавлених ЦОВВ після прийняття Закону України «Про

позашкільну освіту»та нормалізації ситуації в країні.

Наразі за представленими у проєкті напрямами оцінювання, вимогами, критеріями та індикаторами

Службою розроблено методику та інструментарій проведення оцінювання освітніх й управлінських

процесів закладів позашкільної освіти під час інституційних аудитів та самооцінювання.

2.3.|Проведення пілотного інституційного аудиту закладу протягом року департамент інституційного аудиту Проведено не менше 2-х пілотних Не виконано

дошкільної освіти (після інституційних аудитів Через відсутність затвердженого МОН Порядку проведення інституційного аудиту закладів

затвердження
дошкільної освіти.

Порядку та
Методики

пре )

2.4. Проведення пілотного інституційного аудитузакладу протягом року департамент інституційного аудиту Проведено не менше 2-х пілотних Не виконано

позашкільної освіти (після інституційних аудитів Через ві ь затвердженого ку проведення інституційного аудиту закладів

затвердження
позашкільної освіти.

Порядку та
Методики

проведення)

2.5. |Формування пулу освітніх експертів для проведення
інституційного аудиту закладів дошкільної, позашкільної

освіти

вересень - грудень департамент інституційного аудиту Створено реєстр експертів Розпочато виконання
Розроблено проєкти порядків відбору кандидатів та алгоритми створенння бази експертів для

проведення інституційних аудитів закладів дошкільної та позашкільної освіти. Проте оголошенння

про початок реєстрації кандидатів не розміщувалось через відсутність затверджених наказом мон
Порядків проведення інституційного аудиту закладів дошкільної, позашкільної освіти.



2.6. Організація навчання (вебінарів, круглих столів) для протягом року

працівників територіальних органів Служби та освітніх

ертів із питань проведення інституційного аудиту закладів

дошкільної та позашкільної освіти

департамент інституційного аудиту

територіальні органи Служби

Проведено не менше 20 заходів Не виконано
Навчання працівників територіальних органів не проводилось через відсутність затверджених МОН

Порядків проведення інституційного аудиту закладів дошкільної та позашкільної освіти.

3 |Запровадження інституційного аудиту в закладах
рофесійної (професій нічної)

й

31, |Формування пулу освітніх експертів для проведення протягом року департамент інституційного аудиту Створено реєстр експертів
Розпочато виконання

інститупійного аудиту закладів, шо забезпечують надання
Розроблено проєкт Порядку відбору кандидатів, алгоритм створення бази експертів (від реєстрації

професійної (професійно-технічної) освіти територіальні органи Служби
кандидатів до внесення до бази експертів, у т ч з використанням слектронної системи ІАС ЕмаїнЕд).

Оголошення про початок реєстрації кандидатів не розмішувалось через відсутність затвердженого

наказом МОН Порядку проведення інституційного аудиту у закладах професійної освіти.

3.2. Організація навчання та проведення семінарів, круглих столів протягом року департамент інституційного аудиту Проведено не 10
Не виконано

для працівників територіальних органів із питань проведення
Навчання працівників територіальних органів не проводилось через відсутність затвердженого

інституційного аудиту закладів, що забезпечують надання територіальні органи Служби
наказом МОН Порядку проведення інституційного аудиту у закладах професійної освіти.

професійної (професійно-технічної) освіти Служби та освітніх
експертів

3.3. |Розроблення методики та інструментарію проведення упродовж трьох|департамент інституційного аудиту |Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано частково

інституційного аудиту закладів, що забезпечують надання місяців після України Розроблено методику та інструментарій проведення інституційного аудиту закладів професійної

професійної (професійно-технічної) освіти затвердження
освіти. Оскільки МОН не було затверджено Порядок проведення інституційного аудиту закладів

Порядку
Розміщено на сайті Служби професійної освіти, то наказ Служби про затвердження Методики не видавався. Разом з тим,

проведення
закладам професійної освіти надані рекомендації шодо використання розробленої методики та

інституційного Сфера П(ПТ)О отримала дієвий інструмент інструментарію для проведення самоооцінювання освітнього і управлінського процесів.

аудиту закладів оцінювання освітніх та управлінських

професійної
процесів

(професійно-техніч
ної) освіти

3.4. |Проведення пілотних інституційних аудитів закладів, що жовтень-грудень|департамент інституційного аудиту Проведено не менше 2-х пілотних
Не виконано

забезпечують надання професійної (професійно-технічної) (після
інституційних аудитів Пілотні інституційні аудити не проводились через відсутність затвердженого наказом мон

освіти затвердження
Порядку проведення інституційного аудиту у закладах професійної освіти.

Порядку та
Методики

проведення)

1 Сертифікація педагогічних працівникі.

4.1. |Організація та забезпечення проведення самооцінювання березень- департамент акредитації та Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано

учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності травень моніторингу України Термін виконання перенесено на вересень - жовтень 2022 року (наказ МОН від 01.06.2022 Ме 513).

відділ інформаційних технологій та Розміщено на сайті Служби Наказ Служби М» 01-10/73 від 01.08.2022, розміщено на сайті Служби.

технічного захисту інформації

4.2. |Організація вивчення результатів самооцінювання квітень- департамент акредитації та Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано

педагогічної майстерності учасників сертифікації червень моніторингу України Термін виконання перенесено на вересень - жовтень 2022 року (наказ МОН від 01.06.2022 Ме 513).

Розміщено на сайті Служби Наказ Служби Ле 01/10-93 від 29. 09.2022, розміщено на сайті Служби.

43.|Удоскопалення Методики та інструментарію вивчення травень- департамент акредитації та Видано наказ Державної служби якості освіти |. не - - пн ит ср2:ВИННІ се ого
практичного досвіду роботи учасників сертифікації серпень моніторингу України наказ Служби Хе 01-10/74 від 01.08.2022;

Ме 01-10/89 від 05.09.2022



4.4. |Організація відбору та проведення навчання експертів, які червень- департамент акредитації та Навчанням охоплено 10075 відібраних Виконано

можуть залучатися до вивчення практичного досвіду роботи вересень моніторингу експертів лист Служби Ле 01/01-24а/1118 від 05.09.2022, навчанням охоплено 10095 відібраних експертів

учасників сертифікації територіальні органи Служби

4.5, |Формування загального списку експертів, які можуть липень- лепаптамент акредитації та Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано

залучатися до вивчення практичного досвіду роботи учасників вересень моніторингу України наказ Служби Ме 01-10/92 від 28.09.2022, розмішено на сайті Служби.

сертифікації Розмішено на сайті Служби

4.6. |Формування експертних груп з вивчення практичного досвіду вересень- департамент акредитації та Експертні групи сформовані та закріплені за Виконано

роботи учасників сертифікації та закріплення їх за учасниками листопад моніторингу кожним учасником сертифікації Департаментом сформована і надано списки учасників сертифікації для формування необхідної

сертифікації

кількості експертних груп,

територіальні органи Служби
експертні групи сформовано територіальними органами Служби

4.1.|Організація та проведення вивчення практичного досвіду вересень- департамент акредитації та Службою передано до Українського центру
Виконано

роботи учасників сертифікації листопад моніторингу освіти якості освіти 10075 експертних наказ Служби Ле 01-10/99 від 07.10.2022;

висновків учасників сертифікації Службою передано до Українського центру оцінювання якості освіти 10095 експертних висновків

територіальні органи Служби
учасників сертифікації, акт передачі від 25.11.2022.

4.8. Організація роботи комісії Служби із визначення порогового листопад- департамент акредитації та Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано

балу за результатами вивчення практичного досвіду роботи грудень моніторингу України наказ Служби Ле 01-10/121 від 24.11 -2022,

учасників сертифікації
рішення комісії щодо визначення порогового балу оформлено протоколом Ме 1 від 01.09.2022, лист

Рішення комісії щодо визначення порогового Служби Ме 01/01-22/1578 від 02.12.2022.

балу оформлено протоколом

5 |Моніторинг якості освіти:

5.1. Моніторинг (вивчення) організації та проведення вступної липень- департамент контролю у сфері вищої, Підготовлено та подано Міністру освіти і Виконано

кампанії у закладах фахової передвищої та вищої освіти жовтень фахової передвищої освіти іосвіти|науки Інформаційно-аналітичну довідку за зі зміною терміну у зв'язку зі зміною строків прийому (у зв'язку із введенням воєнного стану)

дорослих результатами вивчення організації та Протягом липня-листопада 2022 року, враховуючи основні положення Закону України Ме2 157-їЇХ

проведення закладами освіти вступної «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти», відповідно до яких прийом на

кампанії 2022 року навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра та прийом на навчання

до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році здійснювався в особливому порядку,

Розміщено на сайті Служби визначеному Міністерством освіти і науки України, Службою здійснено вивчення організації та

проведення вступної кампанії закладами освіти та їхніми відокремленими структурними

підрозділами з урахуванням умов дії воєнного стану на території України (загалом проаналізовано

організацію вступної кампанії у 1152 закладах фахової передвищої та вищої освіти).

За результатами вивчення підготовлено та подано Міністру освіти ії науки інформаційно-аналітичні

матеріали.
Інформаційно-аналітичну довідку розміщено на сайті Служби.

5.2. |Розроблення програми та інструментарію моніторингового січень- департамент акредитації та Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано

дослідження щодо організації дистанційного навчання в березень моніторингу України наказ Служби Ме 01-10/14 від 28.01.2022, розміщено на сайті Служби.
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5.3. |Організація і проведення моніторингового дослідження щодо квітень- департамент акредитації та Підготовлено звіт за результатами
Виконано

організації дистанційного навчання в закладах загальної грудень моніторингу проведеного моніторингового дослідження підготовлено звіт за результатами проведеного моніторингового дослідження.

середньої освіти України територіальні органи Служби



5.4. |Розроблення програми та інструмент арію моніторингового січень- департамент акредитації та Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано

дослідження шодо забезпечення функціонування державної березень моніторингу України наказ Служби Ле 01-10/102 від 21 10.2022, розміщено на сайті Служби

мови в освітньому процесі Розміщено на сайті Служби

5.6. Організація і проведення моніторингового дослідження щодо квітень- департамент акредитації та Підготовлено звіт за результатами
Виконано

забезпечення функціонування державної мови в освітньому грулень моніторингу проведеного моніторингового дослідження підготовлено звіт за результатами проведеного моніторингового дослідження.

пропесі територіальні органи Служби

Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах освіти

Розроблення настанов до внутрішніх систем забезпечення грудень департамент контролю у сфері вищої,|Видано наказ Державної служби якості освіти Не виконано

якості закладів фахової перелвищої освіти фахової передвищої освіти і освіти України Розроблено проєкт настанов до внутрішніх систем забезпечення якості закладів фахової передвищої

дорослих
освіти, знаходяться на доопрацюванні.

Розміщенона сайті Служби

Надання консультаційної допомоги у проведенні протягом року департамент інституційного аудиту Допомогу надано 10075 закладів загальної Виконано

самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладам,

що забезпечують надання дошкільної, загальної середньої,

позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти
територіальні органи Служби

середньої освіти, в яких будуть проведені
інституційні аудити освіти

Надано практичну допомогу не менш як 590

від загальної кількості відповідних закладів
освіти в області

Службою спільно з територіальними органами надано консультаційну допомогу У проведенні

самооцінювання освітніх і управлінських процесів 77 закладам загальної середньої освіти, в яких у

період з січня по травень 2022 року були проведені інституційні аудити (з урахуванням дії

постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. Ме 303 «Про припинення заходів

державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»).

Надано практичну допомогу у проведенні самооцінювання освітніх і управлінських процесів 754

закладам дошкільної; 411 закладам професійної (професійно-технічної); 96 закладам позашкільної

освіти.

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 якості освіти

протягом року департамент інституційного аудиту

територіальні органи Служби

Проведено не менше 20 заходів Виконано
Службою спільно з територіальними органами проведено 48 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.

Організація спільно з Національною академісю педагогічних

наук навчання керівників закладів дошкільної, позашкільної,

"Іпрофесійної (професійно-технічної) та працівників обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань

розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

березень-травень
вересень-листопад

департамент інституційного аудиту

територіальні органи Служби

Навчання з питань розбудови внутрішньої

системи забезпечення якості освіти пройшли
300 керівників закладів дошкільної,

- позашкільної, професійної
(професійно-технічної) (по 100 осіб у кожній

сфері освіти) та 50 працівників обласних

інститутів післядипломної педагогічної освіти

Виконано
Службою таїї територіальними органами спільно з Національною академією педагогічних наук

України проведено навчання з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

"для керівників закладів дошкільної (65 осіб, окрім Донецької, Житомирської, Запорізької,

Луганської, Херсонської, Чернігівської, Київської, Сумської, Харківської, Миколаївської областей та!

м. Києва у частині дошкільної освіти), позашкільної (100 осіб), професійної (професійно-технічної)

освіти (90 осіб) а також 50 осіб із числа працівників обласних пп.

Проведення для працівників місцевих органів виконавчої

влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних

підрозділів з питань освіти (за наявності) спільно з

територіальними органами Служби регіональних семінарів,

круглих столів з питань забезпечення якості освіти на

відповідній території

протягом року департамент інституційного аудиту

територіальні органи Служби

Проведено не менше 5 заходів Виконано
Службою проведено 5 заходів, територіальними органами Служби - 185.



Зав овівя деп. вили та,

Здійснення державного п

щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту
) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту

Реалізація механізму здійснення акредитації
освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

через Єдину державну електронну базу з питань освіти

протягом року департамент контролю у сфері вищої,
фахової передвищої освіти і освіти

дорослих

Впроваджено модуль "Акредитація ФПВО"в
Єдиній державній слектронній базі з питань

освіти

Не виконано
(у зв'язку із введенням воєнного стану)

Пропозиції Служби щодо модернізації програмного забезпечення ЄДЕБО були подані Службою до

МОН,проте в доповнення до технічного завлання шодо модернізації програмного забезпечення

ЄДЕБОна 2022рік (24) (у зв'язку із введенням воєнного стану) вони включені не були.

З урахуванням поточної ситуації, організовано прийом заяв засобами електронного зв'язку (сайт

Служби, електронна пошта). Виконано пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21

березня 2022 р. Ле 338 «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової

передвищої освіти в умовах воєнного стану», відповідно до якого дозволено приймати рішення про

умовну акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, акредитація яких

передбачалася в лютому-липні 2022 року, за заявами закладів освіти, безоплатно та без проведення

акредитаційної експертизи для випуску здобувачів фахової передвищої освіти у 2022 році за
акредитованими освітньо-професійними програмами. Всього прийнято рішення щодо умовної

акредитації (терміном на І рік) 96 освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої
освіти.

Відповідно до порядку, визначеного Положенням про акредитацію освітньо-професійних програм

фахової передвищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від

01.07.2021 Ме749, завершено прийом заяв про наміри акредитувати освітньо-професійну програму

фахової передвищої освіти у 2022/2023 навчальному році. Затверджено графік прийняття заяв про

акредитацію 275 освітньо-професійних програм закладів освіти у сфері фахової передвишої освіти.

Для урегулювання ситуації, яка об'єктивно унеможливлює здійснення акредитаційної експертизи

освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в установленому порядку.

Службою ініційовані та 14 жовтня 2022 року затверджені Кабінстом Міністрів України зміни до

постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. Ме 338 «Деякі питання акредитації

освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану», які

визначають особливості акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти до

закінчення воєнного стану (за заявою закладів освіти умовна акредитація без акредитаційної

експертизи і безоплатно, продовження строку дії наявних сертифікатів, акредитаційна експертиза в

установленому порядку).

З метою розгляду акредитаційних справ та прийняття рішення про акредитацію
освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти відповідно до пункту 1 розділу ЦІ

Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.07.2021 Ме 749 (зареєстровано в

Міністерстві юстиції України ІЗ грудня 2021 р. за Ме 1608/37230), створено Акредитаційну комісію

Служби та затверджено її персональний склад (наказ від 06.10.2022 Ме 01-10/97).

Станом на 30 грудня 2022 року надійшло для розгляду 111 заяв на акредитацію
освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, з них для прийняття рішення про

умовну (відкладену) акредитацію без проведення акредитаційної експертизи та безоплатно - 66

заяв; 36 заяв - для проведення акредитаційної скспертизи у порядку, передбаченому Положенням

про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженого наказом
МОН від 01.07.2021 Ме 749.

Визначення ступенів ризику (відкриті дані) суб'єктів

господарювання у сфері надання освітніх послуг у системі

вищої освіти засобами Єдиної державної слектронної бази з

питань освіти

лютий-жовтень департамент контролю у сфері вищої,

фахової передвищої освіти | освіти

дорослих

Сформовано перелік суб'єктів

господарювання за ступенями ризику від

провадження господарської діяльності у сфері
вищої освіти

Виконано
Відповідно до Закону України від 24.02.2022 Ме 2102-ЇХ «Про затвердження Указу Презилента

України «Про введення воєнного стану в Україні», прийнято рішення та забезпечено технічну

можливість шодо подовження терміну внесення закладами вищої освіти інформації до модуля

«Ступені ризику»в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) до 31.08.2022,

закладам вищої освіти надано додаткові роз'яснення (лист Служби від 10.08.2022 Ме 01/01-22/999,

оприлюднення інформації у ЄДЕБО).

З 01.09.2022 по 30.09.2022 Службою здійснено верифікацію показників діяльності закладів вищої

освіти за відповідними критеріями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21

листопада 2018 року Ме 982.

Перевірено наявність верифікованої інформації в ЄДЕБО та сформовано перелік суб'єктів

господарювання (298 закладів вищої освіти) за ступенями ризику від провадження господарської

діяльності у сфері вищої освіти, який підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Служби після

закінчення дії воєнного стану.



Вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньоїпо ії ив і заб.

че

Вивчення питання щодо організації дистанційного навчання у лютий - березень|департамент інституційного аудиту Узагальнену інформацію надіслано до МОН Виконано

закладах загальної середньої освіти
Службою спільно з територіальними органами (окрім Донецької, Луганської, Херсонської та

територіальні органи Служби Чернігівської) у період з 11 по 15 квітня 2022 р. з урахуванням умов дії в Україні правового режиму

воєнного стану, проведено вивчення питань організації дистанційного навчання в З3СО.

Результати вивчення узагальнено та надіслано МОН (листвід 04.05.2022 Ме01/01-18/585).

Вивчення питання щодо роботи місцевих органів виконавчої березень - квітень|департамент інституційного аулиту|Узагальнену інформацію надіслано до МОН Виконано з порушенням термінів

влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних
У зв'язку з введенням воєнного стану в країні відповідно до Указу Президента України від 24

підрозділів з питань освіти (за наявності) щодо створення територіальні органи Служби лютого 2022 року Ле 64 "Про введення воєнного стану в Україні" проведено у вересні поточного

умов для безбар'єрного доступу та інклюзивного навчання осіб року під час вивчення питання щодо організованого початку 2022/2023 навчального року у закладах

з особливими освітніми потребами у закладах освіти
дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Результати вивчення узагальнено та

надіслано МОН (лист від 13.10.2022 Ме 01/01-18/1277).

Аналіз (вивчення) питання щодо реалізації державної політики квітень департамент інституційного аудиту Про результати поінформовано МОН та Не виконано

в частині забезпечення якості позашкільної освіти у Сумській
Сумську ОДА У зв'язку з введенням воєнного стану в країні відповідно до указу Президента України від 24

області
лютого 2022 року Ме 64 "Про введення воснного стану в Україні". Згідно з наказом Міністерства з

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 Ме 75, зареєстрованим

у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за Ме 453/37789, захід не здійснювався у зв'язку

з тим, що територія Сумської області віднесена до Переліку територіальних громад, які

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій.

Вивчення питання щодо створення у закладах освіти червень-липень|департамент інституційного аудиту|Узагальнену інформацію надіслано до МОН Виконано

внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Службою спільно з територіальними органами у період з 28 жовтня по 04 листопада 2022 року з

територіальні органи Служби урахуванням умов дії в Україні правового режиму воєнного стану проведено вивчення питання

шодо створення у 3З3СО внутрішньої системи забезпечення якості освіти, за результатами якого

поінформовано керівництво Служби та мон.

Вивчення питання щодо стану підготовки закладів загальної|серпень - вересень|департамент інституційного аудиту|Узагальнену інформацію надіслано до МОН Виконано

середньої освіти до роботи у 2022/2023 навчальному році в
Службою спільно з територіальними органами (окрім Донецької, Луганської, Херсонської областей)

частині створення нового освітнього простору НУШ та територіальні органи Служби у вересні 2022 р. з урахуванням умов дії в Україні правового режиму воєнного стану, проведено

безпечного освітнього середовища
вивчення питання щодо організованого початку 2022/2023 навчального року у закладах загальної

середньої освіти та дистанційний збір даних за допомогою інформаційно-аналітичної системи
ЕмаїчЕд.

Результати вивчення узагальнено та надіслано МОН (лист від 13.10.2022 Ме 01/01-1 8/1277).

Вивчення питання щодо стану роботи місцевих органів жовтень-листопад|департамент інституційного аудиту Узагальнену інформацію надіслано ло МОН Виконано

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх
Службою таїї територіальними органами в листопаді 2022 року розпочато здійснення аналізу

структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) щодо територіальні органи Служби діяльності в частині формування ефективної мер
і закладів деїнкільної, загальної середньої та

формування ефективної мережі, що забезпечує якісну та
позашкільної освіти, що забезпечує якісну та доступну світу. Лист Служби з відповідним

доступну освіту
дорученням від 22.11.2022 Ме 01/0 1-24а/1527. Узагальнена інформація буде надіслана до МОН

після затвердження територіальними органами Служби відповідних висновків і рекомендацій, які

складаються у строки, визначені пунктом 14 Порядку здійснення аналізу діяльності органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти,

затвердженого наказом МОН 07 грудня 2021 р. Ме 1313.



Виконано з порушенням термінів

7|Аналіз (вивчення) питання щодо реалізації державної по вересень департамент інституційного аудиту Про результати поінформовано МОН та
в частині забезпечення якості професійної

Закарпатську ОДА Аналіз здійснено у період з 07 по 11 листопада 2022 року. Складено висновки та рекомендації, які

(професійно-технічної) освіти Закарпатської області

надіслані суб'єкту аналізу, голові Закарпатської ВЦА та мон.

Розгляд звернень громадян|1. ТАналіз та підготовка звітності про роботу із зверненнями протягом року управління Надіслано КМУ щоквартальні Довідки щодо
Виконано

громадян
організаційно-документального роботи із зверненнями громадян

Службою розглянуто 165 звернень громадян.

забезпечення
Підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів України щоквартальні Довідки щодо роботи із

Розміщено на сайті Служби зверненнями громадян. Розміщено на сайті Служби

7. Підготовка звітності про роботу із запитами на інформацію протягом року управління Підготовлено щоквартальні звіти про роботу
Виконано

організаційно-документального із запитами на інформацію Службою розглянуто 33 запит на інформацію.

забезпечення
Підготовлено щоквартальні звіти щодо роботи із запитами на інформаці. Розміщено на сайті

Розміщено на сайті Служби
Служби

Міжнародне співробітництво

1 Започаткування проєкту з Чеською агенцією розвитку щодо протягом року відділ комунікацій та міжнародного Забезпечено вирішення організаційних
Виконано

підтримки впровадження інформаційної системи ЕмаїсЕй співробітництва питань шодо проведення заходів; Організовано та проведено дві зустрічі з представниками Посольства Чеської Республіки в України,

Чеського агентства розвитку, Чеської шкільної інспекції, Асоціації з міжнародних питань щодо

структурні підрозділи відповідно до|Підготовлено інформаційні матеріали для започаткування нового проєкту спільно з чеськими партнерами.

компетенції офіційного вебсайту Служби Оприлюднено інформаційні матеріали на вебсайті Служби щодо впровадження інформаційної

системи ЕуаїсЕйд

територіальні органи Служби

2  |Проведення дослідження щодо оцінювання пілотного проєкту протягом року департамент акредитації та Підготовлено звіт за результатами
Виконано

із сертифікації педагогічних працівників у 2021 році (спільно з моніторингу дослідження підготовлено звіт за результатами дослідження, подано до МОН,

проєктом "Фінська підтримка реформи української школи",

лист Служби Меб1/01-18/618 від 16.05.2022.

Фінляндія)
3 |Реалізація проєкту з підвищення інституційної спроможності протягом року департамент акредитації та Організовано навчання для працівників

Виконано

Служби щодо проведення моніторингових досліджень моніторингу Служби щодо проведення моніторингових організовано навчання для працівників Служби щодо проведення моніторингових досліджень.

(спільно з проєктом 5 /Вбе, Тве биррогі то Окгаїпе5 Веїоппв
досліджень

Гог Соусгтапсе Ргоіесі, Канада) Забезпечення діяльності Служби

1 |Формування аналітичного звіту за результатами інституційних|лютий-березень|департамент інституційного аудиту Підготовлено аналітичний звіт Виконано

аудитів, проведених у 2021 році

Службою з урахуванням звітів територіальних органів підготовлено аналітичний звіт за

територіальні органи Служби Розміщено на сайті Служби результатами інституційних аудитів, проведених у 2020-2021 роках, та розміщено його на вебсайті

Вирв:/5де-воуліа/діуаї пів ріапі-а-ямій/

Формування річного плану здійснення заходів державного до 01 грудня департамент контролю у сфері вищої,|Видано наказ Державної служби якості освіти Не виконано

нагляду (контролю)на2023 рік. 2 і 73
фахової передвищої освіти і освіти

дорослих 000000

департамент інституційного аудиту

територіальні органи Служби

України

Введено до ТАС ДРСта розміщено на сайті

Служби

(у зв'язку із введенням воєнного стану)

/ Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. Ме 303 "Про

припинення заходів державного нагляду (контролю) ї державного ринкового нагляду вумовах
воєнного стану"та з метою забезпечення ефективного планування заходів державного нагляду

(контролю) на 2023 рік, відповідно до положень Закону України «Про основні засади державного

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Службою надіслано лист від 19.09.2022 Мо

01/01-21/1183 до Державної регуляторної служби з проханням надати роз'яснення щодо питань

віднесення суб'єктів господарювання до ступенів ризику, формування річних та комплексного

планів заходів державного нагляду (контролю) на 2023 рік в умовах воєнного стану.

Листом ДРС від 29.09.2022 Ме 3515/20-22 Службу поінформовано про те, що розроблено (внесено

листом ДРС від 23.09.2022 Де 3437/20-22 на розгляд до Кабінету Міністрів України) відповідний

проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо

планування заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану», яким між іншим,

пропонується на період дії воєнного стану в Україні призупинити планування заходів державного

нагляду (контролю), передбачених статтею 5 Закону про нагляд (контроль).



3 |Формування плану проведення інституційних аудитів у 2023 до 01 грудня департамент інституційного аудиту Видано наказ Державної служби якості освіти Не виконано

році
України Під час дії воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022

територіальні органи Служби р. Ле303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду

Розміщено на сайті Служби в умовах воєнного стану» припинено про п х
ів

дер о нагляду (контролю),

в тому числі й інституційних аудитів.

4 |Визначення Порядку обробки персональних даних у протягом року управління Видано наказ Державної служби якості освіти Виконано частково
-

Державній службі якості освіти України організаційно-документального України Розроблено проєкт Порядку обробки персональних даних у Державній службі якості освіти

забезпечення
України, який наразі узгоджується з керівниками структурних підрозділів.

Розміщено на сайті Служби

5 |Мопіторинг виконання завлань, визначених Планом роботи протягом року управління Підготовлено звіт про стан виконання плану
Виконано

Служби на 2022 рік.
організаційно-документального роботи Державної служби якості освіти Організовано роботу щодо моніторингу виконання завдань визначених планом Державної служби

забезпечення України за І півріччя 2022 року якості освіти України на 2022 рік (накази Служби від 11.07.2022 Ме 01-10/68, 21.10.2022 Ме

01-10/101) та сформовано звіти про стан виконання плану роботи Служби за І півріччя та за 2022

рік.

Також організовано роботу щодо підготовки Плану роботи Державної служби якості освіти України

на 2023 рік (наказ Служби від 21.1 0.2022 М» 01-10/100) та сформовано відповідний план.

6 |Удосконалення електронного документообігу, зокрема І півріччя управління 10095 ТО перейшли на автоматизований Виконано

організація роботи щодо переходу територіальних органів організаційно-документального режим реєстрації вихідних документів 1009; територіальних органів Служби перейшли на автоматизований режим реєстрації вихідних

Служби на автоматизований режим реєстрації вихідних забезпечення
документів.

документів територіальні органи Служби

7 |Модернізація інформаційно-телекомунікаційної мережі (ІТС) відділ інформаційних технологій та Модернізована локальна обчислювальна Виконано

Служби:
січень-лютий технічного захисту інформації мережа Служби Розроблено проект ІКС Служби. Розроблено структурну схему мережі. Проведено монтаж та

проектування мережі; лютий-травень
налаштування комунікаційного обла Замінено 8 комутаторів, Ї маршрутизатор. На

монтаж та налаштування комунікаційного обладнання; травень-жовтень
центральному маршрутизаторі проведено налаштування міжмережного скрану, налаштовано УРМ

випробування працездатності ІТС та введення в експлуатацію
тунелювання. Підвищилась якість та швидкість доступу користувачів до мережі Інтернет.

5 Підвищення рівня обізнаності працівників Служби у сфері квітень-жовтень|відділ інформаційних технологій та|Ознайомлення користувачів ІТС з основними Виконано

кібергігієни та кібербезпеки
технічного захисту інформації правилами кібергігієни та кібербезпеки Розроблено правила з кібергігієни та кібербезпеки «Основні правила інформаційної та кібергігієни,

кібербезпеки під час інформаційної війни», «Основні правила кібергігієни.

Ознайомлено працівників Служби та територіальних органів з розробленими правилами.

Укладено Меморандум про співпрацю між С. лужбою та Громадською організацією «МІНЗМІН»,

основною метою якого є спільна діяльність задля поширення та підвищення рівня цифрової

грамотності та онлайн безпеки серед працівників Державної служби якості освіти України та

створення умов для впровадження сервісів дистанційного навчання.

Розроблено тренінговий курс на за програмою «Основи кібербезпеки та кібергігієни для державних

службовців» обсягом | кредит ЄТКС, що складає 30 академічних годин. Навчання за тренінговим

курсом розпочато з 01 листопада 2022 року

9 |Впровадження оптимізованих процесів наповнення вебсайту| січень-лютий | відділінформаційних технологій та. Своєчасно висвітлено та оновлено на вебсайті Виконано

Державної служби якості освіти України
технічного захисту інформації

структурні підрозіділи

територіальні органи Служби

10092 інформації Служби 7 Інформація на вебсайті висвітлюється та оновліоється вчасно. Для своєчасного створення нових.

розділів та висвітлення інформації та новин. на вебсайті Служби використовуються системи

файлового обміну та електронна пошта.

16 Навчання роботі в інформаційно-аналітичній системі

зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та

управлінських процесів у закладах освіти (ЕхаїсЕд)

протягом року відділ інформаційних технологій та
технічного захисту інформації

департамент інституційного аудиту

департамент акредитації та
моніторингу

територіальні органи Служби

Щонайменше 1095 працівників департаменту
інституційного аудиту та працівників

територіальних органів Служби працює в

інформаційно-анаїтичній системі зовнішнього

оцінювання і самооцінювання освітніх та

управлінських процесів у закладах освіти
(Емаїшеа)

Виконано
Упродовж року проведено 6 навчальних семінарів з працівниками департаменту та територіальних

органів Служби з питань роботи в інформаційно-аналітичній системі зовнішнього оцінювання і

самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти (ЕмаїшЕа).

2095 співробітників Департаменту можуть працювати у системі (ЕмаїшЕа).



вени

Затвердження антикорупційної програми Державної служби

якості освіти України на 2022 - 2023 роки

Березень сектор з питань запобігання та
виявлення корупції

Видано наказ Державної служби якості освіти

України

Розміщено на сайті Служби

Не виконано
У зв'язку з військовою агресією російської фелерації проти України та введенням воєнного стану з

24.02.2022 в України згідно з Указом Президента України М» 64/2022 та відповідно до роз'яснень

НАЗК від 21.03.2022. Ме 20-13/10165-22 підготовка та прийняття антикорупційної програми, змін до

неї на псріод воснного стану припиняється.

Організація і проведення конкурсів на зайняття посад
В

є. -

державної служби категорій еБ'їлЕ"
протягом року відділ управління персоналом Проведено не менше п'яти конкурсів на

зайняття посал лержавної служби категорій
"Б'ї"В"

Виконано
У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні конкурси для вступу на державну службу

призупинено. Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (в релакції

Закону України від 12 травня 2022 року Мо 2259-ІХ) у періоддії воєнного стану особи

призначаються на посади державної службибез конкурсного відбору, обов'язковість якого

передбачена Законом України «Про державну службу». Упродовж звітного періоду організовано та

проведено добір на 18 вакантних посад державної служби в апараті Служби на період дії воєнного

стану.

Конкурс на посади державної служби, на які призначені особи відповідно до Закону України «Про

правовий режим воєнного стану» оголошується після припинення чи скасування воєнного стану,

але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування

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 Проведено перевірки щодо осіб, які

призначаться на посади державної служби

категорій "Б" "В", відповідно до вимог
законодавства

Не виконано
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (в редакції Закону України

від 12 травня 2022 року Ле 2259-ІХ) спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про

запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають

зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним

корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання

корупції, а також перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб,

які претендують на зайняття посад, щодо яких здій Е:

під час дії воєнного стану не проводяться.

Організація проведення зазначених перевірок здійснюється протягом трьох місяців з дня

припинення чи скасування воєнного стану.

Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності

лержавних службовців Служби

протягом року відділ управління персоналом Забезпечено підвищення рівня професійної
компетентності не менше 8075 державних

службовців Служби

Виконано
Підвищили рівень професійної компетентності 10095 державних службовців Служби.

Організація і ведення військового обліку призовників і

військовозобов'язаних в Службі
протягом року відділ управління персоналом Здійснено ведення військового обліку 10095

військовозобов'язаних в апараті Служби

Виконано
Здійснено ведення військового обліку 10097; військовозобов'язаних в апараті Служби. У звітному

періоді при веденні військового обліку здійснювалися такі заходи:

- здійснено перевірку військово-облікових документів при прийомі громадян на роботу;

- забезпечено облік всіх військовозобов'язаних, які працюють у Службі, у порядку та відповідно до

встановлених зразків;
- підготовлено та направлено до військових комісаріатів 9 повідомлень про прийнятих та

звільнених з роботи працівників;

- здійснено звірку облікових даних 27 особових карток встановленої форми військовозобов'язаних з

обліковими даними військових комісаріатів;

- забезпечено повноту, достовірність та якість обліку всіх військовозобов'язаних і призовників;

-проведена робота щодо бронювання (перебронювання) військовозобов'язаних працівників Служби

та її територіальних органів.

16 |Узагальнення потреб державних службовців у професійному

навчанні відповідно до індивідуальних програм професійного

розвитку

січень відділ управління персоналом Отримано 100925 інформації про потреби у

Служби
професійному начанні державних службовців Відповідно до індивідуальних програм професійного розвитку узагальнено 10095 потреб державних

Виконано

службовців у професійному навчанні та подано до НАДС.



Виконапо

17 ІЗдійснення шоквартального аналізу кількісного і якісного січень, квітень, відділ управління персоналом Підготовлено узагальнену інформацію та

складу лержавних службовців Служби таїї територіальних липень, жовтень подано в установленому порядку до НАДС У січні 2022 р. подано звіт про кількісний та якісний склад державних службовців Служби таїї
орагнів

територіальних органів. Відповідно до листів НАДС узагальнено та подано інформацію про

державних службовців Служби таїї територіальних органів у періол воєнного стану на 01 травня

2022 року, 01 липня 2022 року, 30 вересня 2022 року

18 ІЗабезпечення шоквартального моніторингу виконання завдань квітень, липень, відділ управління персоналом Здійснено моніторингта підготовлено звіти за Виконано

державними слухжбовцями Слу» які займають посади жовтень
його результатами Забезпечено проведення безпосередніми керівниками в І та ЇЇ кварталах 2022 року моніторингу

державної служби категорій "Б"
виконання завдань державними службовцями Служби, які займають посади державної служби

категорій «Б»і «В». Результати моніторингу узагальнено та підготовлено відповідні доповідні

записки Голові Служби Відповідно до наказу від 12.10.2022 Ме 06-01/169-К розпочато визначення

результатів виконання завдань державних службовців апарату Служби.

19 Забезпечення проведення оцінювання службової діяльності, жовтень-грудень відділ управління персоналом Проведено оцінювання та визначено завдання Виконано

визначення завдань і ключових показників результативності,
10097; лержавних службовців Забезпечено проведення оцінювання службової діяльності державних службовців категорій "Б" і

ефективності та якості службової діяльності на наступний рік
"В" та визначено завдання і ключові показники результативності, сфективності та якості службової

лержавних службовців, які займають посади державної

діяльності на 2023 рік.

служби категорій "Б" і "В"

20 Комунікаційний супровід впровадження інформаційної протягом року|відділ комунікацій та міжнародного Підготовлено комунікаційний план,
Виконано частково

системи ЕмаїнЕд
співробітництва інформаційні матеріали для офіційного Підготовлено проєкт комунікаційного плану, на офіційному вебсайті Служби та у соціальних

вебсайту Служби, проведено комунікаційні мережах поширено інформаційні матеріали про апробацію інформаційно-аналітичної системи

структурні підрозділи відповідно до заходи
Емаїцвд.

компетенції Зокрема, спільно з партнерами забезпечено комунікаційний супровід презентації ІАС ЕмаїцЕй

21 |Проведення Тижня якості освіти в межах святкування листопад відділ комунікацій та міжнародного Затверджено контент-план
Виконано

Всесвітнього дня якості співробітництва
Затверджено контент-план.

Підготовлено інформаційні матеріали У період з 14.11-19.11 Службою спільно з територіальними органами проведено інформаційну

структурні підрозділи відповідно до
кампанію, в межах якої здійснено понад 80 інформаційно-просвітницьких та прикладних заходів

компетенції
під гаслом «Якісна освіта -- крок до Перемоги». Опубліковано 35 елементів контенту на сторінці

Служби у соціальній мережі Фейсбук

територіальні органи Служби

22. |Організація звітування керівників територіальних органів червень відділ координації роботи Створено таблиці для збору інформації,
Виконано

Служби за підсумками роботи в І та М півріччі 2022 року листопад територіальних органів узагальнено інформаційні матеріали про Зібрані форми звітування керівників територіальних органів Служби за підсумками роботи в І та
виконання плану роботи та стану справ півріччі 2022 року та подані у спільний доступ керівництву та керівникам самостійних структурних

територіальні органи Служби територіальних органів Служби та подано підрозділів.

керівництву

23 |Організація та проведення семінарів, вебінарів, тренінгів для за окремим відділ координації роботи Проведено 10095 запланованих заходів Виконано

керівників та працівників територіальних органів Служби графіком територіальних органів
Організовано: 12 онлайн-наради з керівниками територіальних органів Служби щодо їхньої

щодо сфективності їхньої діяльності
діяльності під головуванням заступника Голови з питань цифрового розвитку, цифрових

територіальні органи Служби
трансформацій і цифровізації Івана Юрійчука у режимі 7о0от конференцій.

Прийнято участьу 8 заходах, проведених Службою, а саме: тренінгах, конференціях , семінарах.

24 Здійснення систематизації та узагальнення відповідної протягом року відділ координації роботи Розроблені таблиці, зібрані та узагальнені Виконано

інформації, пропозицій територіальних органів Служби щодо

розвитку і удосконалення їхньої діяльності

територіальних органів

територіальні органи Служби

проєкти пропозицій територіальних органів
Служби та подані керівництву Служби

Розроблені таблиці, зібрані та узагальнені в режимі реального часу щодо виконання поставлених

завдань територіальними органами Служби у розрізі регіонів, а саме:

-щотижневих планів;
- моніторингу виконання місцевими органами управління освітою вимог законодавства в умовах дії

правового режиму воєнного стану;

- проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти;

- організації дистанційного навчання тощо.



25|Організація проведення опитування працівників протягом року відділ координації роботи Проведено опитування
Пе виконано

територіальних органів Служби (за окремим графіком та територіальних органів
У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні опитування працівників не здійснено, оскільки

тематикою опитування)
тематика питань стосується особистісноїі групової задоволеності юю.

територіальні органи Служби

26 |Вивчення стану справ з реалізації повноважень покладених на протягом року відліл координації роботи Надано керівництву Аналітичну довідку Виконано

управління територіальних органів Служби (крім фінансових (за потребою) територіальних органів щодо стану справ Узагальнені звіти територіальних органів Служби у розрізі працівників подані керівництву у

та юридичних питань)
форматі таблиць, що розміщені на боові диску.

територіальні органи Служби

27 |Розроблення пропозицій щодо вдосконалення процесу протягом року відділ координації роботи Розроблено проєкт пропозицій Виконано частково

взаємодії Служби з її територіальними органами територіальних органів
Надіслано листи територіальним органам щодо організації їхньої діяльності за окремими

повноваженнями. Проєкт пропозиції не розроблено, оскільки, є тимчасові обмеженняу зв'язку із

територіальні органи Служби введенням в Україні воєнного стану, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та

здійснення заходів взаємодії між Служби з її територіальними органами

28 Узагальнення інформації та підготовка підсумкової наради за грудень відділ координації роботи Підготовлено узагальнюючу інформацію, Виконано

результатами роботи територіальних органів Служби у 2022 територіальних органів складено рейтингові матеріали та здійснено Підготовлено інформацію для керівництва та співвиконання презентації до підсумкової наради

році
організацію наради

(ЕмаїшсЕд).

територіальні органи Служби

29 |Забезпечення та підготовка пропозицій до засідань робочої протягом року відділ координації роботи 1009, ведення та супровід проєктів протоколів Виконано

групи з питань стратегічного планування щодо роботи територіальних органів засідань робочої групи Організовано в режимі Лоот 18 засідань робочої групи з питань стратегічного планування щодо

територіальних органів Служби
роботи територіальних органів Служби.

територіальні органи Служби

30 |Координація роботи щодо оформлення та введення протягом року відділ коорлинації роботи Створено електронну базу щодо стану
Виконано

слектронної бази щодо стану проведення заходів державного територіальних органів проведення заходів державного нагляду Створено електронну базу та ведення актуального дашборду щодо стану проведення заходів

нагляду (контролю) у закладах загальної середньої освіти. (контролю) у закладах освіти у розрізі державного нагляду (контролю) у закладах освіти у розрізі територіальних органів Служби.

департамент інституційного аудиту територіальних органів Служби та надано
оперативний доступ керівникам

територіальні органи Служби

31. |Нормативне закріплення переліку посад територіальних січень - жовтень|головний спеціаліст з мобілізаційної Надано пропозиції Мінекономіки щодо Не виконано

органів Служби, які підлягають бронюванню роботи, цивільного захисту та внесення змін до проєкту розпорядження У зв'язку із воєнним станом в України надано до Мінекономіки погоджені Міноборони пропозиції

життєдіяльності КМУ щодо бронювання військовозобов'язаних апарату Служби таїї територіальних органів, яким

надається відстрочка від призову на військову службупід час мобілізації та воєнного стану (листи

Служби від 28.03.2022 Ме01/01-21/454, 15.08.2022 Ме 01/01-23/1016, 15.08.2022 Ме 01/01-23/1017,

02.09.2022. Ме 01/01-23/1114, 06.09.2022 Ме 01/01-23/1137, 13.09.2022 Ме 01/01-23/1171, 27.09.2022 Ме

01/01-23/1216, 12.10.2022 Ме 01/01-23/1266, 12.10.2022 Ме 01/01-23/1268).

32. |Приведення нормативно-документального забезпечення головний спеціаліст з мобілізаційної
Не виконано

Служби з питань цивільного захисту та життєдіяльності у
відповідність до вимог законодавства:

розроблення інструкцій з охорони праці згідно з посадами

штатного розпису;

розроблення інструкцій з пожежної безпеки у приміщеннях, де
розміщуються працівники Служби

січень

січень

роботи, цивільного захисту та
життєдіяльності Затверджено 10095 інструкцій по штатним

одиницям Служби

Затверджено 10075 інструкцій по
приміщенням Служби

Наразі проводяться заходи з удосконалення інструкцій у частині внесення до них змін у зв'язку із

Разом з тим, розроблено та затверджено Інструкцію щодо дій посадових осіб центрального апарату

Службипри оповіщенні про початок та відбій повітряної тривоги, яка доведена до відома

введенням воєнного стану.

працівників.



Г 33 ІЗаходи шодо організації навчання працівників Служби з

питань цивільного захисту у випадках надзвичайних ситуацій,

які проводяться Інститутом державного управління та

наукових досліджень з цивільного захистут«АопопнЗротНЯ
протягом року головний спеціаліст з мобілізацій

роботи, цивільного захисту та
З

життєдіяльності управління та наукових досліджень з
цивільного захисту слухачами з числа

керівного складу та фахівців, діяльність яких

пов'язана з організацією і здійсненням

заходів з питань цивільного захисту, на 2022

рік

Погоджено проєкт відповідного

розпорядження КМУ

Складсно графік проходження навчань
працівників Службиооо

7717«С««Я«Я
Надано пропозиції до проєкту плану

Виконано частково

комплектування Інституту державного Визначено потребу в проходженні навчання та надіслано заявку на комплектування Інституту

державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту слухачами з числа керівного

складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з. питань

цивільного захисту, на 2023 рік (лист Служби від 01.06.2022 Ме 01/01-21/704).

Листом Служби від 09.09.2022 Ме 01/01-05-6/1161 погоджено проєкт відповідного розпорядження

КМУ.

У січні 2022 року складено графік проходження навчань працівників Служби відповідно до плану

комплектування Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2022 рік.
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бюджетних коштів, аналізу сфективності їх використання;

стану виконання показників бюджету за минулі періоди та

розрахунок оптимальних обсягів витрат на забезпечення

фінансово-господарської діяльності апарату Служби, її
територіальних органів

у терміни,
визначені для

подання зведеної
річної бюджетної

звітності

Протягом січня

Не пізніше, ніж за
10 днів до початку

бюджетного
періоду

До 15 березня

фінансово-економічне управління Складено звіти про виконання паспортів

бюджетних програм, результатів оцінки
ефективності за бюджетними програмами за

2021 рік

Затверджено штатний розпис Служби на 2022

рік

Складено мережу розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету на

2022 рік

Заповнено анксту про виконання головним

бухгалтером своїх повноважень та погоджено

анкети головним бухгалтерам територіальних
органів

Виконано

Складено звіти про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності за

бюджетними програмами за 2021 рік та направлено до Міністерства освіти і науки України (лист

від 23.02.2022. Ме01/01-23/395).

Виконано
Штатний розпис Служби на 2022 рік затверджено та введено в дію наказом від 23 лютого 2022 р.

Ме06-01/42а-К.

Штатний розпис Служби на 2022 рік, надісланий листом від 05.01.2022. М» 01/01-23/15,

Міністерством фінансів України розглянутий після внесення змін до постанови Кабінету Міністрів

України від 18 січня 2017 р. Ле 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", які були

внесені 02 лютого 2022 р.

Виконано

Складено мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на 2022 рік та

направлено ГУ ДКСУ у Київській області 20.12.2021.

Розпочато виконання

Заповнення анкети про виконання головним бухгалтером своїх повноважень та погодження анкет

толовним бухгалтерам територіальних органів призупинено на час дії воєнного стану в Україні та

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни (лист

Міністерства фінансів України від 18.03.2022 Ме 41020-06-05/6355).

35 Здійснення прогнозування, планування, обгрунтування

видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток

діяльності Служби, а також фонду оплати праці із

застосуванням програмно-цільового методу та

середньострокового бюджетного планування у бюджетному

процесі; визначення ризиків, що можуть негативно вплинути

на лосягнення цілей Служби і мають внутрішнє або зовнішнє

походження, їх оцінка та надання пропозицій для вжиття

заходів щодо їх мінімізації

протягом 45 днів із

дня набрання
чинності законом
про Державний
бюджет України

устрок,.
визначений
Головним

розпорядником
бюджетних коштів

протягом 30
календарних днів

після затвердження
розпису

державного
бюджету

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 2022 рік

Складено бюджетну пропозицію до

Бюджетної декларації, бюджетних зап итів на

2023-2025 роки з урахуванням планів

діяльності на середньостроковий період

Складено та затверджено кошториси, плани

асигнувань загального фонду бюджету

апарату Служби, її територіальних органів на

2022 рік з необхідними розрахунками 1

обгрунтуваннями та забезпечення їх подання

до органів Державного казначейства

Виконано

Складено паспорти бюджетних програм 2293010 «Керівництво та управління у сфері забезпечення

якості освіти», 2203020 «Злійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи та

акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти» на 2022 рік відповідно до наказу

Міністерства освіти і науки України від 08 лютого 2022 року Ме138.

Виконано

Складено бюджетну пропозицію до Бюджстної декларації, бюджетних запитів на 2023-2025 роки з

урахуванням планів діяльності на середньостроковий період у строк, визначений Міністерством

освіти і науки України.

Виконано

Складено та затверджено кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету апарату

Служби. її територіальних органів на 2022 рік з необхідними розрахунками і обтрунтуваннями та

забезпечення їх подання до органів Державного протягом січня 2022 року.



36 |Створення єлиної системи програмного комплексу ведення протягом року фінансово-скономічне управління Забезпечено автоматизацію програмного
Виконано частково

бухгалтерського обліку та звітності Державної служби якості
комплексу єдиної системи програмного Ведуться перемовини з узгодження концепції побудови та підключень автоматизованого

освіти України та її територіальних органів
комплексу Державної служби якості освіти|програмного комплексу, готуються договори на підставі розроблених схем взаємодії територіальних

України таїї територіальних органів органів та бази даних серверу.

як

Голова Державної служби якості освіти України
Руслан ГУРАК


