
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Л І (Уі 20 / І  р. №

Про проведення комісійного дослідження 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Відповідно до підпунктів 1, 3 та 4 пункту 5 Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 № 630, з метою здійснення контролю за дотриманням Державною 
науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» чинного 
законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу для здійснення дослідження діяльності 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі -  
Робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Надати право голові Робочої групи у разі потреби вносити зміни до її 
складу.

3. Робочій групі:
1) в термін з 4 вересня по 5 жовтня 2018 року провести комісійне 

дослідження дотримання Державною науковою установою «Інститут 
модернізації змісту освіти» чинного законодавства при здійснені основних 
напрямків діяльності за період з 01.01.2017 по 31.08.2018;

2) про результати дослідження поінформувати Міністерство до 15 жовтня 
2018 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від «28» серпня 2018 року № 945

Склад робочої групи
для здійснення дослідження діяльності Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти»

№
з/п

ПІБ Посада

1 . Треба Роман 
Володимирович

Голова робочої групи, заступник Міністра 
освіти і науки України

2. Хобзей Павло 
Кузьмович

Заступник Голови робочої групи заступник 
Міністра освіти і науки України

3. Полянський Павло 
Броніславович

Державний секретар Міністерства освіти і 
науки України

4. Бойко Григорій 
Миколайович

Заступник директора департаменту- 
начальник відділу кадрів апарату 
Міністерства департаменту кадрового 
забезпечення

5. Костенко Олена 
Ігорівна

Начальник управління з питань державного 
майна та підприємств

6. Шумік Ірина 
Володимирівна

Генеральний директор директорату 
професійної освіти

7. Мірошниченко 
Катерина Борисівна

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу змісту та організації 
навчального процесу департаменту 
професійної освіти

8. Г олубова Тетяна 
Анатоліївна

Начальник управління з питань 
інформаційної політики та комунікації

9. ЄркоІнна 
Анатоліївна

Начальник управління адміністративно- 
господарського та організаційного 
забезпечення

10. Чорноморець Інна 
Миколаївна

Державний експерт директорату 
стратегічного планування та європейської 
інтеграції

11. Байтемірова Наталія 
Георгіївна

Керівник експертної групи з питань 
забезпечення якості освіти

12. Заплотинська Олена Керівник проектів Офісу освітніх реформ
13. Софій Наталія Директор благодійного фонду «Крок за 

кроком»
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14. Боднар Алла 
Володимирівна

Заступник голови Державної служби якості 
освіти України

15. Юрійчук Іван 
Ярославович

Завідувач сектору моніторингу освіти 
державної служби якості освіти України

16. ГОрський Станіслав 
Львович (за згодою)

Радник Міністра освіти і науки України

17. Корнієнко 
Костянтин 
Анатолійович (за 
згодою)

Радник Міністра освіти і науки України

18. Калиневич Г алина 
Михайлівана

Завідувач сектору внутрішнього аудиту

19. Черевко Володимир 
Вікторович

Головний спеціаліст сектору внутрішнього 
аудиту

20. Попко Володимир 
Олексадрович

Головний спеціаліст сектору внутрішнього 
аудиту

21. Ткаченко Ольга 
Сергіївна

Головний спеціаліст відділу з питань 
обліку державного майна та підприємств

22. Коваль Михайло 
Олександрович

Начальник відділу середньострокового 
прогнозування та поточного планування 
фінансів професійно-технічних навчальних 
закладів та інших закладів, установ 
департаменту економіки та фінансування

23. Чешко Анастасія 
Олегівна

Секретар робочої групи в.о. завідувача 
сектору з питань запобігання та виявлення 
корупції

Начальник управління
з питань державного манна та підприємств /

Сч А 'І 4 5 \
0.1. Костенко

вик.: Ткаченко О.С. 

481-47-74 (70-22)
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Напрями роботи
для здійснення дослідження діяльності Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти»

Вщповщальна(-Г)
особа(-и)

1. Перевірка питань редакційно-видавничої діяльності Г олубова Т. А. 
Чорноморець 1.М. 
Бaйтeмipoвa Н.Г. 
Заплотинська О. 
Софт Н.

2. Перевірка порядку відбору підручників , експертів та 
проведення закупівель

Боднар А.В. 
Юршчук 1.Я.

3. Перевірка процедури проведення тендерів щодо 
закупівель послуг, підручників, обладнання тощо в 
період з 2017 по 2018 навчальні роки

Четко А.О. 
€рко 1.А.

4. Перевірка кадрових питань / порядку призначення 
працівників на посади

Бойко Г.М.

5. Перевірка виконавської дисципліни, в тому числі 
виконання доручень і наказів МОН

Орко 1.А.

6. Перевірка та аналіз рівня оплати праці працівників 
ІМЗО

Бойко Г.М. 
Калиневич Г.М.

7. Перевірка бюджетної програми проведення олімпіад
і Калиневич Г.М. 

Коваль М.О.
8. Перевірка порядок використання державного майна, 

яке знаходиться на балансі ІМЗО
Костенко О.1.

9. Перевірка грифування та науковий експеримент Боднар А.В.

10. Перевірка та аналіз порядку витрат / наповнення 
спецфонду ІМЗО

Калиневич Г.М.

Начальник управління
з питань державного майна та підприємств 7-;/

вик.: Ткаченко О.С. -̂4;—  (  ^\  ■
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