
ЗВІТ 

про діяльність Державної інспекції 

навчальних закладів України за 2017 рік 

Вступ 

У 2017 році Державна інспекція навчальних закладів України (далі – 

ДІНЗ) спрямовувала свою роботу на реалізацію державної політики у 

сферіздійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 

закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері 

освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, на 

підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, та 

видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності,вивчення роботи місцевих органів 

управління освітою, розроблення нормативно-правового та методичного 

забезпечення державного нагляду (контролю). 

У ході проведення заходів першочергова увага зверталася на 

забезпечення навчальними закладами та місцевими органами управління 

освітою вимог законодавства про освіту, зокрема, законних прав та інтересів 

учасників навчально-виховного процесу, вирішення пріоритетних освітніх 

завдань, визначених Указами Президента України, урядовими дорученнями, 

нормативно-розпорядчими документами Міністерства освіти і науки 

України, дорученнями Міністра освіти і науки України. 

Державне інспектування навчальних закладів.  

Вивчення діяльності місцевих органів управління освітою 

Державна інспекція навчальних закладів України у 2017 році 

працювала в умовах мораторію на проведення планових заходів нагляду 

(контролю), встановленого Законом України «Про тимчасові особливості 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 03 листопада 2016 р. № 1728-VIII до 31 грудня 2017 року. 

Відповідно до Закону перевірки  підприємств, установ та організацій 

органами державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2017 року 

здійснювалися виключно за погодженням Державної регуляторної служби 

України. 

З огляду на викладене, у 2017 році Державною інспекцією навчальних 

закладів України здійснено 27 позапланових заходів державного нагляду 

(контролю), а саме: в системі вищої освітиперевірено13 вищих навчальних 

закладів (у 2016 р. – 105). Всі перевірені заклади вищої освіти державної 

(комунальної) форми власності, у тому числі університети, академії, 

інститути («бакалавр» – «магістр») – 9, у тому числі, які мають статус 

тимчасово переміщених ВНЗ – 3, коледжі, технікуми, училища («молодший 

спеціаліст») – 4. У сфері дошкільної, загальної середньої та професійно-

технічної освіти перевірено – 14 навчальних закладів (2015 р. – 45), (один 
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дошкільний, 10 загальноосвітніх, 3 професійно-технічних навчальних 

закладів).  

Здійснено вивчення окремих питань діяльності 12 місцевих 

органів управління освітою, у ході яких відвідано 40 закладів освіти 

(Одеської області (двічі), Сумської, Івано-Франківської, Закарпатської, 

Чернівецької, Рівненської областей, м. Хмельницький,  Іванківського району, 

м. Ірпінь Київської області, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, 

Печерського району м. Києва). Серед вивчених органів управління освітою 

шість – регіонального рівня. 

Діяльність чотирьох органів управління освітою регіонального 

рівня вивчено у складі комісій Адміністрації Президента України 

(департаменти освіти і науки Одеської, Сумської облдержадміністрацій,  

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

облдержадміністрації, Управління освіти і науки 

Рівненськоїоблдержадміністрації).  

Відповідно до плану роботи вивчено також діяльність 

департаментів освіти і науки Чернівецької та Закарпатської 

облдержадміністраційщодо ефективності управління підпорядкованими 

навчальними закладами у частині забезпечення рівного доступу громадян до 

загальної середньої освіти. Під час цих вивчень відвідано 30 закладів освіти 

у 11 адміністративно-територіальних одиницях (у Чернівецькій області –

чотири райони, Закарпатській – шість районів та м. Берегово). 

На виконання річного плану роботи МОН діяльність трьох місцевих 

органів управління освітою вивчено з питань підготовки підпорядкованих 

закладів освіти до роботи в новому навчальному році (департамент освіти і 

науки Одеської облдержадміністрації та роботи в  управління обласної 

державної адміністрації, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської 

міської ради Хмельницької області, управління освіти і науки Ірпінської 

міської ради Київської області). 

На виконання доручення Міністра освіти і науки України 

Л. М. Гриневич Державною інспекцією навчальних закладів у червні п. р. 

проведено вивчення стану готовності експериментальних закладів загальної 

середньої освіти до впровадження проекту нового Державного стандарту 

початкової освіти, організації навчально-виховного процесу в умовах Нової 

української школи. У ході цього вивчення працівниками ДІНЗ відвідано       

22 заклади загальної середньої освіти  в шести областях (Донецька – 3, 

Закарпатська – 4, Запорізька – 4, Луганська –  2, Одеська – 4, Херсонська – 5). 

Заходи державного нагляду (контролю) та вивчення здійснювалися у 

16 регіонах України (м. Київ, Донецька, Дніпропетровська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Кіровоградська, Київська, 

Сумська, Рівненська, Одеська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 

Чернівецька області). 
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Інфографіка. Перевірка та вивчення закладів освіти 

 
У ході перевірок вищих навчальних закладів встановлено 285 

порушень чинного законодавства з 15 критеріїв оцінки діяльності закладів 

вищої освіти.  

Найбільша кількість порушень виявлено у переважній більшості 

перевірених закладів вищої освіти за п’ятьма найбільш ключовими 

критеріями оцінки діяльності ВНЗ: 

Стан управлінської діяльності у ВНЗ – перевірявся в усіх ВНЗ в 

контексті формування складу вченої (педагогічної) ради закладу вищої 

освіти, повноти виконання ними визначених повноважень, розробки 

внутрішніх регламентуючих документів та забезпечення їх виконання, 

звітування керівника перед трудовим колективом, контролю за виконанням 

прийнятих рішень. 

Всього встановлено 35 порушень, що становить 12% від загальної 

кількості порушень. 

Зазначена кількість виявлених порушень фактично підтверджує думку 

більшості заявників щодо порушення їх законних прав внаслідок 

неефективної управлінської діяльності у ВНЗ. 

Формування контингенту студентів – аналізувалось у 82% 

перевірених ВНЗ, виявлено 43 порушення, що становить 15% від загальної 

кількості виявлених порушень. 

Як правило вказані порушення стосуються поновлення, переведення 

та відрахування студентів без погодження з органами студентського 

самоврядування, несвоєчасності відрахування студентів за академічну 

заборгованість та  несвоєчасну оплату за навчання, складу структурних 
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підрозділів приймальної комісії, різночитання норм  правилах прийому до 

ВНЗ, організації та проведенні фахових вступних випробувань при вступі на 

навчання до магістратури. 

При цьому прослідковується чітка тенденція, що із претензійних 

звернень на «гарячу лінію» ДІНЗ ключовими є  лише дві тематики (непрозоре 

оцінювання фахових вступних випробувань та введення до складу 

приймальної комісії тих осіб, діти яких вступають на навчання до цього 

ВНЗ). 

Щодо прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавр у 2017 році 

звернення відсутні (на нашу думку, у зв’язку з ефективністю системи 

зовнішнього незалежного оцінювання). 

Прийняття, переведення та звільнення з посад працівників – з 

восьми перевірених ВНЗ всі вісім (100%) мають порушення у формуванні 

кадрового складу, який є ключовим питанням у забезпеченні якості вищої 

освіти – 31 порушення (11%): 

− не враховуються вимоги щодо прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників за конкурсом; 

− склад кафедр не відповідає мінімальним вимогам (менше п’яти 

осіб, для яких кафедра є основним місцем роботи, та не менше трьох осіб з 

них, які мають науковий ступінь (вчене звання); 

− продовжується  займання окремими особами двох (та більше) 

посад, які передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій 

або внаслідок  виконання нормативних вимог, значна кількість керівних 

посад залишається вакантними; 

− неврахування профілю освіти викладачів (наявності підвищення 

кваліфікації) при плануванні навчального навантаження. 

Зазначені порушення є передумовою для порушення законних прав 

працівників на створення належних умов праці і стабільно визначаються 

пріоритетними у тематиці звернень громадян (як зазначалось вище вісім 

(64%) з 13 перевірених закладів вищої освіти стосувались вказаних питань). 

Організація курсового та дипломного проектування – загальна 

кількість різнопланових порушень складає 33, що становить 11,5% від 

загальної кількості виявлених протягом року порушень при тому, що  

аналізувалось зазначене питання  лише у кожному другому перевіреному 

ВНЗ (6 ВНЗ): 

− порушують норми (у тому числі власні) закріплення за одним 

керівником і рецензентом кількості дипломних робіт; 

− однотипність та надлишкова узагальненість  тематики дипломних 

проектів, що обумовлює ідентичність окремих частин дипломних проектів; 

− має місце повторення тем дипломних робіт та проектів, що 

обумовлює елементи академічної недоброчесності; 

− недотримання власних вимог до оформлення дипломних робіт та 

неврахування цього при оцінюванні студентів. 
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Ці проблеми суттєво впливають на авторитет ВНЗ та довіру до якості 

підготовки у ВНЗ, є передумовою для корупційних зловживань.  

Організація освітнього процесу аналізувалася у 82% перевірених 

ВНЗ, виявлено 29 порушень, що становить 10% від загальної кількості  

порушень. 

Враховуючи, що організація освітнього процесу, відповідно до вимог 

статті 47 Закону України «Про вищу освіту», регламентується власним 

положенням закладу вищої освіти, то основні порушення стосуються 

формального підходу до  розробки зазначеного документа, що обумовлює 

недостатню прозорість цього напряму роботи, та неврахування (порушення) 

власних вимог. Зокрема, системним є незадовільне ведення звітної 

документації, зокрема журналів навчальних занять,  у яких відсутні записи 

викладачів про проведені заняття, невідповідність розкладу навчальних 

занять  діючим у ВНЗ навчальним планам та  програмам дисциплін, 

порушення порядку та своєчасності перескладання академічної 

заборгованості студентів, не забезпечується можливість студентів 

здійснювати вибір дисциплін у нормативно-визначеному обсязі (25%) тощо. 

Аналіз динаміки змін обсягу порушень за вказаним напрямом 

свідчить, що після відміни загальнодержавних нормативних вимог до 

організації освітнього процесу, у більшості звернень громадян має місце 

інформація про недосконалість його здійснення. 

Полярні тенденції та незначна кількість порушень та недоліків  

засвідчені за критеріями оцінки діяльності ВНЗ: Правові підстави для 

діяльності закладу, структура ВНЗ, при тому, що зазначені критерії 

розглядались у всіх перевірених закладах вищої освіти.  

У зв’язку з тим, що у ході позапланових перевірок розглядаються 

лише ті питання, які стали підставою для проведення заходу державного 

нагляду (контролю), майже не розглядались окремі критерії оцінки 

діяльності ВНЗ –наукова і науково-технічна діяльність і міжнародні зв’язки, 

якість підготовки студентів, особливості підготовки іноземних громадян, 

тому що зазначені критерії стосуються діяльності закладу вищої освіти 

взагалі і не стосуються порушення законних прав однієї, окремо взятої, 

фізичної особи. 

За результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) 

та розгляду звернень громадян  управління поінформувало МОН (109 листів), 

що, на нашу думку, сприяє прийняттю МОН зважених управлінських рішень 

стосовно діяльності закладів вищої освіти та внесення необхідних змін і 

доповнень у нормативно-правову базу. 

У рамках дії вищезгаданого мораторію на планові перевірки 

управлінням контролю у сфері вищої освіти, за погодженням з відповідними 

центральними органами виконавчої влади (МОН та Державна регуляторна 

служба України) здійснено вивчення діяльності закладів вищої освіти 
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Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Харківської областей 

з питань: 

− організація і проведення вступної кампанії до вищих навчальних 

закладів України; 

− організація надання освітніх послуг студентам із числа іноземних 

громадян. 

 

Моніторинг вступної кампанії 

до вищих навчальних закладів України 

З виїздом до місця розташування ВНЗ  вивчено питання у 15 закладах 

вищої освіти. Крім того, в дистанційному режимі за розробленими формами 

проведено опитування ВНЗ Вінницької, Кіровоградської, Тернопільської, 

Черкаської областей. Таким чином, вивченням у різних формах охоплено 

понад 70 ВНЗ незалежно від форми власності та підпорядкування й освітніх 

рівнів. 

Опрацювання матеріалів щодо вступу 2017 року відбувалось також  в 

процесі розгляду звернень громадян, у тому числі, які надходили на 

телефонну „гарячу лінію” ДІНЗ, аналізу інформації у засобах масової 

інформації тощо. Узагальнення наявної інформації дає підстави констатувати 

наступне. 

За період вступної кампанії на телефонну «гарячу лінію» ДІНЗ 

України надійшло 16 звернень від вступників та їх батьків. Порівняно з 

попередніми роками кількість звернень зменшилась (у 2016 – понад 50, у 

2015 – понад 70). 
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Результати вивчення (моніторингу) засвідчили, що у 2017 році, 

незважаючи на певні труднощі, вступники та ВНЗ, у переважній більшості, 

знайшли шляхи і форми комунікації: 

1. Суттєво зменшилась частка вступників, які не виконали умови до 

зарахування після рекомендації на зарахування 

2. Запроваджено систему проведення ВНЗ аналізу пріоритетності 

заяв вступників, які рекомендовані на місця державного замовлення,  (знайти 

«свого» вступника). 

Поряд з тим, у ході вивчення (моніторингу) засвідчено ряд 

традиційних проблем та порушень. 

1. Правила прийому майже у всіх ВНЗ, що вивчалися, мають 

непрозорі, неоднозначні та суперечливі один-одному пункти й вимоги, що не 

дає вступникам чіткої, зрозумілої інформації про реальні умови вступу до 

конкретного вищого навчального закладу. А в окремих випадках Правила 

прийому містять норми, які прямо суперечатьУмовам прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом 

МОН від 15.10.2017 № 1236 (далі – Умови прийому). 

2.Укожному п’ятому ВНЗ не відповідають Положення про 

приймальну комісії ВНЗ (далі – Положення) в окремих ключових вимогах 

Положенню про приймальну комісію вищих навчальних закладів України, 

затвердженого наказом МОН від 15.10.2015 №1085, що суттєво змінює 

порядок організації вступної кампанії. 

3. Дві третини перевірених ВНЗ мають місце порушення вимог як 

Положення про приймальну комісію вищих навчальних закладів України, 

затвердженого наказом МОН від 15.10.2015 №1085, так і власних Положень 

ВНЗ  про приймальну комісію при формування складу приймальної комісії,  

екзаменаційних, атестаційних та апеляційних комісій. 

4. У кожному другому ВНЗ мало місце неналежне та непрозоре 

оприлюднення документів (протоколів засідання приймальної комісії, 

рейтингових списків, програм вступних випробувань тощо). 

5. Основна проблема «перемістилась» в площину проведення фахових 

вступних випробувань при вступі на магістратуру (на бакалаврат за 

скороченим терміном навчання та окремих категорій вступників) в усіх 

перевірених ВНЗ, які  мають магістратуру,через: 

− порушення (недбалість) в оформленні ділової документації; 

− непрозорість в організації проведення фахових вступних 

випробувань та формуванні конкурсного бала внаслідок формальних 

критеріїв оцінювання; 

− складання вступних випробувань до подання заяв. 

6. Незважаючи на неодноразові попередження з боку МОН щодо 

необхідності дотримання термінів укладання та форм договорів про навчання 
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за кошти фізичних та юридичних осіб, у ході вивчення у кожному другому 

ВНЗвідмічено низку порушень. 

 

Всі озвучені проблеми (порушення) дали підстави для 

формування пропозицій МОН, метою яких є покращення та спрощення для 

розуміння ВНЗ та освітньої громадськості процедури прийому для 

забезпечення кращим вступникам можливості отримати якісну освіту. 

Зокрема, пропозиції стосувались внесення в Умови прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 році: уточнення 

порядку нарахування додаткових балів вступникам з числа  призерів (особам, 

нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 2017 або 2018 року з врахуванням профілю 

подальшого навчання та необхідності своєчасного інформування вступників-

переможців про нарахування додаткових балів (напередодні вступної 

кампанії);  роз’яснення вимоги, передбаченої у проекті Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів у 2018 році (розділ VІІІ пункт 9 

абзац 2), унормування  прав вступника на навчання за кошти державного 

замовлення у вибраному ним ВНЗ при невиконанні в цьому ВНЗ 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення;  змін до переліку 

конкурсних предметів при вступі на окремі спеціальності (додаток 4 до 

проекту Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 

2018 році).  

Також пропозиції стосувались розробки нової редакції Типового 

положення про приймальну комісію ВНЗ, з необхідністю передбачити 

роз’яснення щодо механізму формування складу приймальної комісії та її 
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структурних підрозділів для забезпечення щорічної 30% зміни їх складу та 

деталізацію вимог щодо розробки програм вступних випробувань, критеріїв 

їх оцінювання та оформлення облікової та звітної документації. 

Вивчення (моніторингу) організації надання освітніх послуг студентам із 

числа іноземних громадян 

Протягом вересня 2017 року ДІНЗ здійснено вивчення (моніторинг) 

питання щодо організації надання освітніх послуг студентам із числа 

іноземних громадян у ВНЗ п’яти областей (Вінницькій, Дніпропетровській, 

Одеській, Полтавській, Харківській). Всього вивчено діяльність щодо 

підготовки іноземних студентів у 14 ВНЗ. 

Контингент іноземних студентів у розрізі країн, громадян яких 

найбільше навчається в Україні, наведено на рисунку. 

 
 

Під час зазначеного вивчення виявлено недоліки і порушення: 

1. Щодо роботи приймальної комісії встановлені порушення в 

частині оформлення запрошень, проведення співбесід та фахового вступного 

випробування, нострифікації документів удвох третинах ВНЗ, діяльність 

яких вивчалась. 

2. Щодо переведення та відрахування студентів  виявлені 

порушення в частині дотримання термінів та безпідставного поновлення на 

навчання у кожному другому ВНЗ, діяльність яких вивчалась,   

3. Щодо організації освітнього процесу в частині навчально-

методичного забезпечення, ведення облікової документації та проведення 

заліково-екзаменаційних сесій – усі ВНЗ, діяльність яких вивчалась. 

Індія 
34% 

Ізраїль 
11% Узбекістан 

7% 

Марокко 
12% 

Туніс 
2% 

Кувейт 
2% 

 
0% 

 
0% 

Туркменістан 
13% 

 
0% 

Азербайджан 
8% 

Нігерія 
11% 
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4. Щодо кадрового забезпечення встановлено, що більшість 

викладачів всіх  ВНЗ, діяльність яких вивчалась, не мають сертифікатів про 

рівень володіння іноземною  мовою на рівні В2.   

5.  В рамках зазначеного вивчення проведено оцінку розуміння 

студентами мови навчання здійснено шляхом застосування контрольного 

аудіювання та читання (без застосування граматичних завдань та диктантів) 

для студентів другого року навчання. Всього було охоплено тестуванням 

1886 студентів. 

Встановлено, що з 14 ВНЗ, у яких вивчався рівень розуміння 

студентами-іноземцями мови викладання, тільки у трьох має місце 

українська мова як мова викладання (Вінницький національний технічний 

університет, Вінницький національний медичний університет 

імені М. І. Пирогова, Одеський державний екологічний університет). 

В цілому результати виконання студентами з числа іноземних 

громадян засвідчили, що абсолютна більшість іноземних студентів володіють 

мовою навчання.  

1. Повне нерозуміння мови викладання студентами-іноземцями: 

англійської – 3% 

української – 6% 

російської – 8%. 

2. Тільки в чотирьох з 12 ВНЗ російської мовою, як мовою 

навчання, володіють всі студенти. 

Найбільше осіб з числа студентів-іноземців з російською мовою 

навчання, які володіють нею на незадовільному рівні, виявлено у ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  (15%), Національному 

технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (17%), 

Українській інженерно-педагогічній академії (30%). В останній студенти, які 

виявили незадовільне розуміння мови навчання, є громадянами 

Туркменістану. 

3. Погано розуміють мову викладання (задовільно в оціночному 

еквіваленті) кожний другий студент Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна та Українській інженерно-педагогічній 

академії (якісний показник успішності відповідно 52% та 57%). 

Ідентична ситуація має місце стосовно розуміння української мови як 

мови викладання в Одеському державному екологічному університеті, де 

погано володіє мовою навчання кожний третій студент-іноземець, у т.ч. 

зовсім  її не розуміють 12%. 

4. Абсолютне розуміння будь-якої мови викладання встановлено в 

медичних вищих навчальних закладах (Вінниця, Дніпро, Одеса, Харків). 

Винятком є Вищий державний заклад освіти України «Українська 

медична стоматологічна академія», у якій кожний четвертий студент 

засвідчив слабке її розуміння (задовільно  в оціночному еквіваленті), у тому 
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числі  близько 20% англомовних студентів-іноземців засвідчили незадовільне 

розуміння мови викладання. 

З огляду на викладене, можна констатувати, що причиною можливого 

низького рівня підготовки  студентів з числа іноземних громадян лише в 

окремих випадках є рівень розуміння мови викладання. 

Результати вивчення питання щодо організації надання освітніх 

послуг студентам із числа іноземних громадян дозволили сформувати 

наступні пропозиції: 

1. Відновлення процедури ліцензування підготовчого відділення 

для слухачів із числа іноземних громадян; 

2. Відновлення процедури  ліцензування ВНЗ щодо надання 

освітніх послуг іноземним громадянам 

3. Встановити чітку норму кількості годин для вивчення російської 

(української) мов для студентів іноземців. Також встановити щосеместровий  

проміжний контроль у процесі вивчення російської (української) мов. 

4. Збільшити термін переведення студентів на навчання до іншого 

ВНЗ у зв’язку з оформленням документів у Державній міграційній службі 

України;  

5. Посилити відповідальність керівників ВНЗ за викладання 

навчальних дисциплін іноземною мовою викладачами без відповідних 

сертифікатів. 

З метою підвищення якості проведення експертизи діяльності закладів 

вищої освіти  ініційовано  створення при Державній інспекції навчальних 

закладів експертної групи із числа висококваліфікованих фахівців, які мають 

досвід роботи в сфері освіти не менше п’яти років і пройшли відповідну 

підготовку, для реалізації чого організовано та проведено спільно з 

Київським університетом імені Бориса Грінченка цикл семінарів із 

підготовки освітніх експертів. 

Кваліфіковані працівники закладів вищої освіти, які неодноразово 

брали участь у державних заходах нагляду (контролю) за діяльністю закладів 

вищої освіти, які проводились ДІНЗ, взяли участь у трьох семінарах, 

присвячених нормативним питанням заходів нагляду (контролю) та 

практичному застосуванню цих знань.  

Результатом зазначених заходів є видача посвідчення експерта у сфері 

вищої освіти 30 провідним фахівцям ВНЗ. 

Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) та 

вивчень діяльності місцевих органів управління освітою першочергова 

увага приділялась питанням дотримання вимог законодавства про освіту,  

забезпечення законних прав та інтересів учасників освітнього процесу. 

Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) та 

вивчень діяльності місцевих органів управління освітою виявлено факти 

недотримання вимог законодавства в галузі освіти. 
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Комісіями Державної інспекції навчальних закладів зафіксовано 

наступні факти порушень вимог законодавства. 

У діяльності закладів дошкільної освіти: 

− порушення вимог законодавства у частині забезпеченням рівного 

доступу дітей до дошкільної освіти;  

− порушення в організації освітнього процесу; 

− невідповідність діяльності  заявленому типу; 

− порушення прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку; 

− комплектування груп без урахування нормативів наповнюваності, 

зокрема, спеціальних груп;  

− невиконання натуральних норм харчування дітей; 

− надання додаткових освітніх послуг;  

− прийому вихованців та перевищення нормативів наповнюваності 

дошкільних груп;  

− незаконне надання оренди приміщень; 

− залучення добровільних благодійних коштів без належного 

бухгалтерського обліку, встановлення для батьків фіксованої обов’язкової 

щомісячної сплати коштів готівкою, як благодійної допомоги, залучення 

педагогічних працівників до збору цих коштів; 

− недотримання вимог законодавства щодо оформлення установчих 

документів.  

У діяльності закладів загальної середньої освіти: 

− порушення прав неповнолітніх під час прийому на навчання; 

− недотримання вимог щодо рівня, змісту та обсягу освітніх послуг 

для забезпечення Державного стандарту загальної середньої освіти;  

− порушення в організації освітнього процесу; 

− порушення вимог законодавства щодо надання закладами 

загальної середньої освіти платних освітніх послуг; 

− невідповідність навчально-матеріальної бази закладів загальної 

середньої освіти вимогам, передбаченим освітніми стандартами; 

− порушення при атестації педагогічних працівників; 

− внесення до державної статистичної звітності недостовірної 

інформації про діяльність закладу освіти; 

− неналежна організація інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами; 

− неналежна організація індивідуального навчання та екстернату; 

− невідповідність діяльності спеціалізованих загальноосвітніх 

навчальних закладів (ліцеїв, гімназій, колегіумів) заявленому типу; 

− безпідставне проведення конкурсу для прийому учнів до 

загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів навчання (класів школи  І 

ступеня), що входять до складу гімназій та ліцеїв; 
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− безпідставне зарахування учнів на екстернат; 

− порушення у проведенні державної підсумкової  атестації учнів; 

− відсутність належного контролю за відвідуванням учнями 

навчальних занять; 

− залучення до викладання навчальних предметів педагогічних 

працівників, які не мають відповідної освіти; 

− недотримання педагогічними працівниками критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів;  

− порушення вимог щодо функціонування груп продовженого дня;  

− відрахування учнів без наявності відповідних довідок, що 

підтверджують зарахування  дітей до інших закладів освіти; 

− порушення встановленого порядку обліку та видачі документів 

про загальну середню освіту; 

− недостатня робота щодо створення у закладах загальної середньої 

освіти  безпечних та нешкідливих умов для учасників освітнього процесу; 

− оформлення установчих документів та ведення ділової 

документації; 

− розповсюдження релігійної інформації; 

− недотримання педагогічними працівниками норм педагогічної 

етики, жорстоке поводження з дітьми; 

− використання приміщень закладів  не за призначенням; 

− незадовільний стан окремих будівель закладів загальної середньої 

освіти; 

− незаконне надання оренди приміщень закладів освіти. 

Крім того, в ряді закладів загальної середньої освіти встановлені 

факти порушень вимог законодавства щодоотримання, використання та 

обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв. 

Найбільш поширеними порушеннями і недоліками, що виявлені в ході 

перевірок зазначеного питання,  є: 

− примусовий збір благодійних внесків, їх нецільове використання; 

− відсутність або неналежне ведення обліку благодійної допомоги, 

зокрема, у вигляді товарів, робіт, послуг; 

− втручання керівників закладів освіти у діяльність благодійних 

фондів, примусовий збір батьківських коштів на потреби закладу загальної 

середньої освіти. 

− формальне звітування керівників закладів освіти про використання 

благодійних внесків. 

У сфері професійно-технічної освіти мали місце факти: 

− невідповідності матеріально-технічного, навчально-методичного 

та кадрового забезпечення ліцензійним умовам; 
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− залучення до освітнього процесу працівників без відповідної 

фахової освіти та/або відповідної кваліфікації; 

− порушень в організації освітнього процесу, навчально-

виробничої діяльності та виробничої практики; 

− невиконання професійно-технічними навчальними закладами 

державного замовлення на підготовку робітничих кадрів; 

− порушень вимог Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників; 

− здійснення підготовки кваліфікованих робітників з професій, що 

не пройшли державну атестацію;  

− невиконання у повній мірі керівниками визначених повноважень 

(порушення вимог щодо ведення ділової документації, відсутність належного  

контролю за проведенням освітнього процесу і навчально-виробничого 

процесу). 

З огляду на вищезазначене, можливо зробити висновок про типові 

порушення, характерні для закладів системи дошкільної, загальної 

середньої та професійно-технічної освіти, а саме: 

− організації освітнього процесу; 

− відсутності фахової освіти у керівників закладів і педагогічних 

працівників; 

− залучення і використання благодійних (добровільних) коштів;  

− забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання і 

виховання.  

У рамках здійснених вивчень діяльності місцевих органів 

управління освітою встановлено, що ними не вживалися достатні заходи 

для:  

− забезпечення прав дітей на дошкільну освіту; 

− створення належних санітарно-гігієнічних умов для дошкільників 

та учнівської молоді; 

− створення належних умов для досягнення здобувачами освіти 

результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті 

загальної середньої освіти (частина перша статті 33 Закону України «Про 

загальну середню освіту»); 

− забезпечення доступності і безоплатності здобуття повної 

загальної середньої освіти у комунальних навчальних закладах (частина 

першої статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту»); 

− функціонування  груп продовженого дня за кошти місцевих 

бюджетів; 

− забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та 

захисту прав, учнів (вихованців); 
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− забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту за місцем проживання, залучення батьків до участі в 

освітньому процесі; 

− забезпечення закладів освіти  педагогічними працівниками, в 

тому числі керівними кадрами; 

− забезпечення безкоштовного підвезення дітей та педагогічних 

працівників у сільській місцевості. 

За результатами проведених у 2017 році перевірок закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної і професійно-технічної 

освіти та вивчень діяльності місцевих органів управління освітою ДІНЗ 

ініційовано питання щодо усунення порушень вимог законодавства у 

діяльності закладів освіти, захисту прав і законних інтересів учасників 

освітнього процесу.  

З метою вжиття відповідних заходів реагування акти про результати 

перевірок навчальних закладів надані відповідним органам управління 

освітою. Про результати перевірок та вивчень також інформувалося 

керівництво Міністерства освіти і науки України (сім листів), голови 

обласних державних адміністрацій (чотири листи), голови міських рад і 

райдержадміністрацій (два листи), місцеві органи управління освітою 

(22 листи). 

Крім того, ініційовано питання щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб з вини яких були допущені порушення 

законодавства про освіту. Зокрема, за результатами перевірки дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 73 «Червона квіточка» комбінованого 

типу Кіровоградської області притягнуто до дисциплінарної відповідальності 

методиста управління освіти; провідного спеціаліста централізованої 

бухгалтерії управління освіти Кіровоградської міської ради; завідувача, 

вихователя-методиста, головного бухгалтера, медичну сестру закладу 

дошкільної освіти (шість осіб). 

Загалом до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 посадових 

осіб місцевих органів управління освітою та навчальних закладів, у тому 

числі одного керівника закладу загальної середньої освіти і керівника 

регіонального органу управління освітою шляхом звільнення із займаних 

посад.  

За результатами перевірок навчальних закладів вживалися заходи щодо 

поліпшення умов для навчання і виховання учнів та відновлення прав 

учасників освітнього процесу. 

Нормативно-правова діяльність 

Відповідно до плану організації підготовки проектів актів, необхідних 

для забезпечення реалізації Закону України від 3 листопада 2016 р. № 1726-

V-III «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного 
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нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації 

системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у 

2017 році розроблені та подані МОНтакі проекти актів: 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України  від 2 березня 2010 р. № 238»;  

проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 р. № 910 та № 911»;  

проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з 

надання освітніх послугу сфері загальної середньої освіти та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 

Державною інспекцією навчальних закладів»;  

проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з 

надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 

Державною інспекцією навчальних закладів України»;  

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 538».  

На виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних 

для забезпечення реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року 

№ 1726-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 

схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. 

(протокол № 6), підготовлено та подано МОН проект наказу Міністерства 

освіти і науки «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються 

за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки у сфері 

освіти», та про затвердження уніфікованої форми актів складеного за 

результатами проведення планового (позапланового) щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти. 

На виконання підпункту 3 пункту 6 розділу XII Закону України від 

5 вересня 2017 року № 2145-VIII “Про освіту” за ініціативи ДІНЗ прийнято 

постанови Кабінетом Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 947 «Про 

утворення Державної служби якості освіти України», розпорядження 

Кабінетом Міністрів України17 січня 2018 р. № 16-р «Про утворення комісії 

з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів України» та 

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

Державної служби якості освіти України». 

Робота щодо запобігання та протидії корупції в ДІНЗ 

У звітному періоді затверджено Антикорупційну програму ДІНЗ на 

2017 році. Забезпечувалося додержання її виконання. Також здійснювалося 
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виконання стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції. 

Надавалися консультації з електронного декларування та питань, пов’язаних 

з запобіганням корупції.  

Протягом 2017 року в Державній інспекції навчальних закладів 

України порушень працівниками вимог антикорупційного законодавства, 

корупційних ризиків, зокрема, таких як конфлікт інтересів, недоброчесність 

державних службовців, безконтрольність з боку керівництва, за напрямками 

діяльності ДІНЗ не виявлено. 

З метою запобігання та протидії корупції серед службовців Державної 

інспекції навчальних закладів України забезпечено добір і розстановку кадрів 

на засадах неупередженого відбору й просування по службі за діловими та 

професійними якостями. При призначенні на посаду осіб, які не мають 

переваг перед іншими кандидатами на цю посаду, проведено заходи із 

запобігання протегуванню з корисних або інших особистих інтересів.  

На виконання державними службовцями вимог законів України «Про 

державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» 

(положення щодо фінансового контролю) здійснено організаційні заходи 

щодо своєчасного  подання державними службовцями декларацій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік. Протягом 

2017 року на апаратних нарадах розглядалися питання стану виконавської 

дисципліни та виконання законодавства про державну службу, про 

запобігання та  протидії корупції посадовими особами Державної інспекції 

навчальних закладів України, здійснення заходів щодо запобігання 

корупційним правопорушенням, дотримання інспекторами ДІНЗ під час 

проведення перевірок  вимог законів України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції»,  інших  нормативно-правових  актів, які регулюють 

діяльність у сфері боротьби  з корупцією. 

У 2017 році завідувач сектору юридичного забезпечення, запобігання 

та протидії корупції взяла участь у тренінгах «Юридичні аспекти е-

декларування. Відповідальність і порядок перевірки декларацій», 

«Підготовка антикорупційних програм та практичні аспекти оцінки 

корупційних ризиків» (Національне агентство з питань запобігання корупції) 

та пройшла підвищення кваліфікації за програми тематичних семінарів на 

теми: «Мистецтво ведення переговорів», «Стратегічне управління та 

планування» (Національне агентство України з питань державної служби).  

Уповноваженою особою з виявлення та протидії корупції разом з 

керівництвом проведено навчання для працівників ДІНЗ за темами: 

запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушеннями; 

обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності; 

обмеження спільної роботи близьких осіб. 
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Робота із зверненнями громадян та 

запитами на публічну інформацію 

Державною інспекцією навчальних закладів України забезпечувався 

комплекс заходів організаційного та інформаційно-аналітичного характеру з 

метою виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 07.02.2008№ 109/2008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

На апаратних нарадах керівництва Державної інспекції навчальних закладів 

України заслуховується стан виконавської дисципліни, даються відповідні 

доручення та вказівки виконавцям щодо якісного і своєчасного розгляду 

звернень. Керівники структурних підрозділів проводять предметний аналіз 

стану розгляду заяв та скарг громадян. Відпрацьовано порядок реєстрації 

звернень та контроль за їх виконанням. 

З метою забезпечення оперативного реагування на звернення 

громадян та відповідно до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2011 № 589-р «Про схвалення Концепції створення 

Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» за 

розпорядженням Голови Державної інспекції навчальних закладів України 

працює телефонна «гаряча лінія» ДІНЗ. 

Протягом 2017 року на телефон «гарячої лінії» Державної інспекції 

навчальних закладів України звернулось 305 осіб. Серед найпоширеніших 

питань, з якими звертались громадяни, були питання щодо відмови у 

зарахуванні до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, оплати 

праці педагогічних працівників, збору коштів з учасників навчально-

виховного процесу, організації харчування дітей, порушень у навчально-

виховному процесі.  

Усім заявникам надано інформацію стосовно норм законодавства, що 

регламентує діяльність навчальних закладів, необхідні консультаційні 

послуги та відповідні роз’яснення, а також вжито заходів щодо сприяння у 

позитивному вирішенні порушених заявниками питань. Так, наприклад, за 

зверненнями на телефон «гарячої лінії» Державної інспекції навчальних 

закладів України позитивно були вирішені питання щодо видачі студентам  

документів про освіту встановленого зразка, для переведення їх до іншого 

закладу вищої освіти, оприлюднення на сайтах ВНЗ необхідних документів, у  

тому числі ліцензій та сертифікатів про акредитацію, окремі заявники уникли 

небезпеки вступу до навчального закладу, який здійснював свою діяльність 

за відсутності правових підстав. 

Протягом 2017 року до ДІНЗ надійшло 73 запити на публічну 

інформацію (у 2016 р.  – 83). Найбільша кількість запитів надійшла від 

фізичних осіб – 50 (у 2016 р. – 52). 
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Усі інформаційні запити своєчасно розглянуто та надано відповідь в 

установленому порядку відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

Упродовж 2017 року до Державної інспекції навчальних закладів 

України надійшло 497 звернень громадян, у тому числі: через органи влади – 

235 (з них від народних депутатів України – 26, Кабінету Міністрів України – 

15, в т.ч. через «урядову гарячу лінію» – 6), від інших органів, установ, 

організацій – 12, безпосередньо від громадян на адресу Державної інспекції 

навчальних закладів України – 250 (з них колективних звернень за звітний 

період надійшло 77). 

Звернення, що надійшли до Державної інспекції навчальних закладів 

України з питань надання освітніх послуг у сфері освіти, розглянуто в 

повному обсязі, заявникам надано відповіді після всебічного вивчення 

порушених ними питань. Про результати розгляду звернень громадян з 

найважливіших питань поінформовано Міністра освіти і науки України та 

місцеві органи влади. 

Більшість звернень громадян стосувалися порушень прав учасників 

навчально-виховного процесу, зокрема, під час відрахувань учнів, студентів з 

навчальних закладів,зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів, 

проведення конкурсного відбору учнів для зарахування до спеціалізованих 

загальноосвітніх навчальних закладів, неправомірних дій керівників 

навчальних закладів,організації навчально-виховного процесу,недотримання 

Ліцензійних умов надання освітніх послуг, видачі документів про освіту, 

правомірності сплати «благодійних внесків», порушень трудового 

законодавства тощо.  

У 2017 році найбільша кількість звернень надійшла із 

Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, 

Одеської, Харківської, Херсонської, Хмельницької областей та м. Києва. 

Оскільки, відповідно до вимог статті 3 Закону України від 03 

листопада 2016 року № 1728-VІІІ «Про тимчасові особливості здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

перевірки  підприємств, установ та організацій органами державного нагляду 

(контролю) до 31 грудня 2017 року здійснювалися виключно за погодженням 

Державної регуляторної служби України на підставі обґрунтованих звернень 

фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання їхніх законних 

прав, розгляд звернень Державною інспекцією навчальних закладів України 

проводився, як правило, шляхом аналізу матеріалів, наданих навчальними 

закладами, місцевими органами влади на запит ДІНЗ. 

Взаємодія ДІНЗ з громадськістю 

Протягом 2017 року ДІНЗ вживала заходи щодо удосконалення своєї 

діяльності із взаємодії з громадськістю з питань створення належних умов 
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для розвитку громадянського суспільства, як гарантії демократичного 

розвитку держави, запровадження громадського контролю за діяльністю 

влади, посилення впливу зазначених інститутів на прийняття суспільно 

важливих рішень через проведення регулярних публічних, електронних 

консультацій із громадськістюі вивчення соціальної думки з важливих 

питань життя суспільства та держави. 

У зазначений період відповідними наказами та іншими розпорядчими 

документами ДІНЗ унормовані питання щодо: забезпечення відкритості та 

прозорості в роботі ДІНЗ; проведення роз'яснювальної роботи серед 

громадськості щодо цілей, змісту та механізмів реалізації державної політики 

у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 

закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності; налагодження 

партнерських відносин з інститутами громадянського суспільства і залучення 

громадян до формування та реалізації державної політики. 

Разом з тим, з метою забезпечення прозорості та відкритості під час 

прийняття управлінських рішень Державна інспекція на офіційному веб-сайті 

продовжуєздійснювати діалог з громадськістю, зокрема оприлюднює 

відповідні інформаційні матеріали. 

Протягом 2017 року створено нові рубрики: «Регуляторна політика» - 

«Відстеження результативності регуляторних актів»/ «Інформування про 

здійснення регуляторної діяльності» / «Підготовка регуляторних актів» / 

«Інформування про планування з підготовки регуляторних актів» / «Засади 

регуляторної політики» / «Чинні регуляторні акти»;«Діяльність» - «Засади 

державного нагляду (контролю) та вивчення» / «Акти перевірок»; 

«Діяльність»- «Моніторинг освіти». 

ДІНЗ підписано два меморандуми про співпрацю: тристоронній з 

Студентським антикорупційним агентством та Українською асоціацією 

студентського самоврядування, а такожз Компанією ТОВ «ДТЕК» 

відповідно. Зокрема, з Академією ДТЕК на її базі вже проведено дві зустрічі 

із співробітниками ДІНЗ та освітніми експертами.  

Взаємодія ДІНЗ із засобами масової інформації 

З ціллю роз’яснення представникам засобів масової інформації, 

надання їм консультацій щодо напрямів своєї діяльності,ДІНЗ постійно 

розміщувала відповідні матеріали, коментарі, інтерв’ю посадових осіб на 

офіційному веб-сайті та поширювала їх через засоби масової інформації. У 

поточному році ДІНЗ своєчасно інформувала представників ЗМІ про важливі 

події ДІНЗ, здійснювала заходи організаційного сприяння виконанню ними 

професійних обов’язків. 

За результатами  проведених заходіву 2017 році опубліковано на 

офіційному веб-сайті ДІНЗ 32 прес-анонси та релізи, 10 коментарів Голови 

ДІНЗ у журналах «Практика управління закладом освіти», «Практика 

http://www.dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/rehuliatorna-polityka/vidstezhennia-rezultatyvnosti-rehuliatornykh-aktiv
http://www.dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/rehuliatorna-polityka/informuvannia-pro-zdiisnennia-rehuliatornoi-diialnosti
http://www.dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/rehuliatorna-polityka/informuvannia-pro-zdiisnennia-rehuliatornoi-diialnosti
http://www.dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/rehuliatorna-polityka/pidhotovka-rehuliatornykh-aktiv
http://www.dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/rehuliatorna-polityka/informuvannia-pro-planuvannia-z-pidhotovky-rehuliatornykh-aktiv
http://www.dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/rehuliatorna-polityka/zasady-rehuliatornoi-polityky
http://www.dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/rehuliatorna-polityka/zasady-rehuliatornoi-polityky
http://www.dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/rehuliatorna-polityka/chynni-rehuliatorni-akty
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управління дошкільним закладом», порталах «Шкільний світ», «Педрада», з 

них 3 інтерв’ю Голови ДІНЗу газеті «Освіта України» №23 від 12червня2017 

року «Час давати оцінку», № 26 від 10 липня 2017 року «Екзамен для 

вчителя», № 41-42 від 23 жовтня 2017 року «На зміну ДІНЗ прийде служба 

якості»; стаття у газеті «Освіта України» № 1 від 16січня 2017 року "Від 

перевірок – до партнерства", стаття у Всеукраїнському громадсько-

політичному тижневику «Освіта». 

Міжнародне співробітництво 

Протягом 2017 року ДІНЗ приділено значну увагу вивченню  кращого 

міжнародного досвіду щодо механізмів здійснення нагляду (контролю) за 

діяльністю закладів освіти, зокрема в частині удосконалення процедур, 

критеріїв, правил оцінювання діяльності закладів освіти. 

7 лютого 2018 р. 10

Державна інспекція 
навчальних закладів
України

Міжнародне співробітництво 
ДІНЗ 2017

Членство у 
SICI

Реалізація 
інструменту 

технічної 
допомоги та 

обміну даними 
TAIEX

Зустрічі за 
участю 

керівництва 
ДІНЗ

 
 

У рамках вивчення іноземного досвідуДІНЗ здійснено відрядження та 

проведено зустрічі, протокольні заходи: 

− у травні п. р. Голова ДІНЗ Р. Гурак взяв участь  у міжнародній 

конференції та семінарі Постійної міжнародної конференції інспекцій 

(TheStandingInternationalConferenceofInspectorates, SICI) на тему: «Розподіл 

ролей та зон відповідальності в галузі управління якістю шкільної освіти», 

яка проходила у м. Відень, Австрія; 

− у вересні п.р. у ДІНЗ відбулася зустріч працівників Державної 

інспекції навчальних закладів і делегації освітян із Республіки Литва, 

Польща та Чехія;  

− у вересні п. р. у ДІНЗ відбулася зустріч Голови ДІНЗ з 

представниками шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації 

влади в Україні» 

− у грудніп. р.в рамках реалізації проекту «Підтримка системи 

оцінювання якості освіти в України» відбувся візит співробітників ДІНЗ до 

Чеської Республіки; 
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− у грудні п. р. тренінг-семінар для співробітників ДІНЗ «Діалог 

для забезпечення якості освіти» за сприяння офісу Координатора ОБСЄ. 

Крім того, ДІНЗ у жовтні 2017 року долучилася до реалізації 

інструменту технічної допомоги та обміну інформацією TAIEX, 

координатором впровадження якого є Національне агентство з питань 

державної служби. Три заявки ДІНЗ були підтримані Європейською 

комісією, зокрема, реформування системи державного нагляду (контролю) у 

сфері освіти за стандартами країн ЄС при децентралізації влади (експертна 

місія), вивчення досвіду країн Європейського союзу щодо правил, процедур 

та регламенту інспектування у сфері освіти (навчальний семінар), вивчення 

кращих практик країн ЄС у формуванні співпраці між організаціями 

громадянського суспільства з метою забезпечення доступу до якісної освіти 

та сприяння міжвідомчій співпраці. Найбільш поширені форми діалогу в 

країнах ЄС (навчальний візит). 

Робота з персоналом та керівними кадрами 

Державна інспекція навчальних закладів України у 2017 році 

спрямовувала зусилля на розвиток своєї роботи з персоналом та керівними 

кадрами на засадах професійності, ефективності та прозорості державної 

служби, вживала необхідні заходи щодо вимог Закону України від 10 грудня 

2015 року№ 889-VIII «Про державну службу». 

Гранична чисельність працівників Державної інспекції навчальних 

закладів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 

від 05.04.2014 № 85 складає 40 одиниць. Станом на 20 грудня 2017 року в 

Державній інспекції навчальних закладів України працює 35 осіб (чоловіків – 

12, жінок – 23), з них державних службовців – 33 особи, недержавних 

службовців – 2 особи. У тому числі: керівництво – 3 особи, керівники 

структурних підрозділів – 11 осіб, головні спеціалісти  – 19 осіб.  

За категоріями посад державні службовці Державної інспекції 

навчальних закладів України розподіляються таким чином: категорія «А» – 

3 особи,  категорія «Б» – 11 осіб,  категорія «В» – 19 осіб.  

Віковий склад державних службовців: до 35 років – 7 осіб, від 36 до 

45 років – 10 осіб, від 46 до 55 років – 10 осіб, від 56 до 60 років – 6 осіб. Всі 

державні службовці ДІНЗ України мають вищу освіту.  

Мають науковий ступінь кандидата наук – 8 осіб, науковий ступінь 

доктора наук – 2 особи, вчене звання доцента – 6 осіб, професора – 2 особи. 

Кількість працівників, які мають стаж державної служби до 1 року – 

4 особи, від 1 року до 3 років – 2 особи, від 3 до 5 років – 1 особа, від 5 до 10 

років – 6 осіб, від 10 до 15 років – 7 осіб, від 15 до 25 років – 12 осіб, понад 

25 років – 1 особа. 

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові 

обов`язки та просування державних службовців по службі з урахуванням 
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професійної компетентності, у ДІНЗ проведені два конкурси на зайняття 

вакантних посад державної служби. Оголошено 12 вакантних посад, взяли 

участь 24 кандидати, визначено 10 переможців.  У 2017 році прийнято на 

роботу за результатами конкурсу 5 осіб. Зайняли вищі посади за 

результатами конкурсу 5 осіб.  

7 лютого 2018 р. 8

Державна інспекція 
навчальних закладів
України

І конкурс
квітень 2017

ІІ конкурс
липень 2017

Проведено два конкурси

на заміщення вакантних посад в апараті Державної 

інспекції навчальних закладів України

 
 

Звільнено з роботи у 2017 році 4 особи, у тому числі 1 особа – у 

зв`язку з переходом на іншу роботу, 1 особа – за угодою сторін, 2 особи – за 

власним бажанням.  

Згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки 

відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком,  щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад державних службовців в Державній інспекції 

навчальних закладів України, проводиться спеціальна перевірка. 

Відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності 

відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання 

реалізації Закону України «Про очищення влади», проводиться перевірка 

стосовно керівників та працівників структурних підрозділів Державної 

інспекції навчальних закладів України та щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад державних службовців. 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» у 

2017 році державні службовці Державної інспекції навчальних закладів 

України, які займають посади віднесені до категорій «А», «Б» та «В», 

шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупціїподалидеклараціюособи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.  

У ДІНЗ України організовувалась робота з підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців апарату. За звітний період 

21 працівник підвищив кваліфікацію шляхом професійного навчання, участі 

у тренінгах, семінарах. Працівники ДІНЗ взяли участь у тренінгу-семінарі 
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«Діалог для забезпечення якості освіти», організованого за сприяння 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

Фінансово-господарська діяльність 

Фінансування діяльності Державної інспекції навчальних закладів 

України в 2017 році здійснювалося із загального фонду державного бюджету 

за бюджетною програмою 2203010 "Здійснення державного нагляду за 

діяльністю навчальних закладів" в межах асигнувань, затверджених Законом 

України "Про Державний бюджет України" на 2017 рік. 

У 2017 році відповідно до одержаних асигнувань Державною 

інспекцією начальних закладів України були проведені видатки в загальній 

сумі 7 853,5 тис. грн., що на 55,7% більше ніж у 2016 році. 

Структура витрат ДІНЗ України у 2016 – 2017 роках наведена в 

таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Структура витрат Державної інспекції навчальних закладів України 

у 2016 - 2017 рр. 
(тис. грн.) 

Напрямок витрат Роки 

2016  2017  

1 2 3 

Заробітна плата та нарахування на оплату праці 4 686,5 7 474,0 

Оплата витрат на відрядження 87,7 101,4 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 112,4 114,0 

Інші видатки для забезпечення діяльності та 

функціонування ДІНЗ України 

156,0 164,1 

РАЗОМ 5 042,6 7 853,5 

 

У 2017 році порівняно з 2016 на 59,5 %(2 787,5 тис. грн.) збільшилися  

видатки на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці. 

Видатки на відрядження у звітному році склали 101,4 тис. грн., що на 

15,6 % (13,7 тис. грн.) більш ніж у попередньому. Протягом 2017 року було 

здійснено оплату 77 службових відряджень з середньою тривалістю одного 

відрядження 6 днів. Витрати на одне відрядження в середньому склали 

1 316,88 грн.  

Динаміка обсягу витрат ДІНЗ України у 2016-2017 рр. відображена на 

графіку1. 
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Бюджетні асигнування, передбачені кошторисом та планом 

асигнувань 2017 рік, профінансовані в повному обсязі.  

Кредиторська та дебіторська заборгованість в Державній інспекції 

навчальних закладів України станом на 01 січня 2018 року відсутня. 

 

 

 

 

Голова                                                                                                    Р. В. Гурак 


