
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул.Дворцова, 32/29, м.Кропивницький, 25022, тел. (0522) 24-15-28,
E-mail: public@osvita.kr-admin.gov.ua, сайг:osvita.kr-admin.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38802700

_____________№__________

на №.---------------вы--------------- Керівникам органів управління
освітою міських, селищних, 
сільських рад

Керівникам закладів загальної 
середньої освіти обласного 
підпорядкування

Керівникам закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Про надання звіту про видані 
документи випускникам 2022 року

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 
2003 р. № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку 
замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню 
освіту, видачі та обліку їх карток» (з урахуванням змін, внесених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2019 р. № 152 «Про 
затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і 
науки України, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 березня 
2019 р. за № 234/33205), просимо підготувати звіт про видані документи про 
здобуття загальної середньої освіти закладами загальної середньої та 
професійної (професійно-технічної) освіти.

Інформацію необхідно подати в кабінет замовлення, видачі документів про 
освіту та методичного забезпечення атестаційної експертизи закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
Василя Сухомлинського» до 26 грудня 2022 року за формами, що додаються.

Звертаємо Вашу увагу, що до звіту слід включати кількість документів, 
отриманих протягом календарного 2022 року.

mailto:public@osvita.kr-admin.gov.ua
admin.gov.ua


Додаток 1
до листа департаменту освіти
і науки обласної військової
адміністрації
________________№_________

Департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

ЗВІТ
про видані документи про здобуття загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Усього отримано документів від департаменту освіти і науки обласної військової 
адміністрації:
загальна кількість документів про освіту___________________________________
на суму___________________________________________________

Усього видано документів про освіту:
загальна кількість документів про освіту ___________________________________
на суму_________________________________________________________________

№ 
з/п

Назва органу управління освітою 
міських, селищних, сільських рад

Кількість 
закладів 
освіти

Видано закладам освіти Усього

свідоцтв про 
здобуття 
базової 

середньої 
освіти

свідоцтв про 
здобуття 
повної 

загальної 
середньої 

освіти

Начальник
(підпис) (прізвище, ініціали)



Додаток 2
до листа департаменту освіти
і науки обласної військової
адміністрації
________________№_________

Департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

ЗВІТ
про видані свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти

Усього отримано документів від департаменту освіти і науки обласної військової 
адміністрації: 
загальна кількість документів про освіту___________________________________
на суму_________________________________________________________________

Усього видано документів про освіту:
загальна кількість документів про освіту___________________________________
на суму_________________________________________________________________

№ 
з/п

Найменування закладу освіти Видано свідоцтв про здобуття повної загальної 
середньої освіти

Директор
(підпис) (прізвище, ініціали)



Додаток З
до листа департаменту освіти
і науки обласної військової
адміністрації

'___________ №_________

Департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

ЗВІТ
про невидані документи про здобуття загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Загальна кількість документів про здобуття загальної середньої освіти, що 
повертаються для знищення_______________________________________________

(кількість)
на суму_________________________________________________________________

Примітка: до звіту додаються невидані документи про освіту

№ 
з/п

Назва органу управління 
освітою міських, селищних, 
сільських рад

Найменування 
закладу освіти

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
випускника

Номер та серія 
документа

Назва 
документа 
про освіту

УСІ
свц
ceps

□ОГО:
(оцтв про здобуття базової 
здньої освіти:

свідоцтв про здобуття повної 
загальної середньої освіти:
РАЗОМ:

Начальник
(підпис) (прізвище, ініціали)



Додаток 4
до листа департаменту освіти
і науки обласної військової 
адміністрації

'№

Департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

ЗВІТ
про невидані свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти

Загальна кількість документів про освіту, що повертаються для знищення

(кількість)
на суму_________________________________________________________________

№ 
з/п

Найменування закладу освіти Прізвище, ім’я, по 
батькові випускника

Номер та серія
документа

Назва 
документа 
про освіту

УСІ 
свід 
зага

□ОГО:
оцтв про здобуття повної 
льної середньої освіти:

РАЗОМ:

Примітка: до звіту додаються невидані документи про освіту

Директор
(підпис) (прізвище, ініціали)



Додаток 5
до листа департаменту освіти
і науки обласної військової 
адміністрації

'___________№_________

Департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

НАКЛАДНА №______
на документи про освіту, що повертаються для знищення 

від “__”_____________ 2022 р.

Повертає:
Кому: обласному методичному кабінету замовлення, видачі документів про 
освіту та забезпечення атестації закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти

Документи на знищення повертаються безкоштовно.

№ 
з/п

Назва документа про освіту Номер та серія 
документа

Од.
вим.

Кількість Ціна Сума

Всього:

Здав:

(підпис)

Прийняв:

(підпис)

М.П. Начальник (директор) _______________
(підпис) (прізвище, ініціали)


