
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, caiir:o.svita.kr-admin.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38802700

_________________X»______________

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

Керівникам закладів загальної 
середньої освіти обласного 
підпорядкування

Керівникам закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Про замовлення документів 
про базову середню та повну 
загальну середню освіту для 
випускників 2022/2023 
навчального року закладів 
загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти області

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), з метою своєчасного замовлення й отримання 
документів про освіту просимо подати базу даних випускників 
2022/2023 навчального року (в електронному вигляді) та підтвердження 
загального замовлення на виготовлення свідоцтв про здобуття базової 
середньої та повної загальної середньої освіти в обласний методичний кабінет 
замовлення, видачі документів про освіту та забезпечення атестації закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
Василя Сухомлинського» згідно з графіком (додаток 1).

Кіровоградська обласна військова адміністрація 
Департамент освіти і науки
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У разі зміни назви закладу освіти, замовлення на виготовлення 
документів про освіту будуть прийматися при наявності змін у державній 
реєстрації закладів загальної середньої освіти та копії рішення органу 
ліцензування про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти.

Звертаємо Вашу увагу, що основою для створення замовлень є дані про 
випускників, подані за формами згідно із додатками 2, 3 (анкети випускників), 
які мають бути звірені з інформацією, що подається закладами освіти до 
Українського центру оцінювання якості освіти для проведення державної 
підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Розбіжності, виявлені під час звірки даних, усуваються до завершення 
створення замовлень на виготовлення документів про освіту.

Анкети випускників (додатки 2, 3) є підставою для обробки персональних 
даних таких осіб під час виготовлення документів та підтвердження 
достовірності виготовлених документів про базову середню та повну загальну 
середню освіту в установленому законодавством порядку.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
08 серпня 2022 року № 715 «Деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти» рекомендуємо для вручення свідоцтв про здобуття 
повної загальної середньої освіти вказувати дату 14 липня 2023 року.

Щодо визначення дати вручення свідоцтв про здобуття базової середньої 
освіти, свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими 
освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) 
рішення приймають заклади загальної середньої освіти спільно з органами 
управління освітою міських, селищних, сільських рад.

Керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти просимо 
контролювати своєчасну подачу підтверджень замовлень на виготовлення 
свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам (за два 
місяці до дати їх вручення), враховуючи державні стандарти професійної 
(професійно-технічної) освіти.

1 прим.;Додатки: додаток 1 на 2 арк. в

Дорошенко Олександр 0993673829



Додаток 1
до листа департаменту освіти 
і науки обласної військової 
адміністрації
_____ і______ 2022 № _

Графік 
здачі бази даних випускників 2022/2023 навчального року

№ 
з/п

ОТГ, заклади освіти обласного підпорядкування та заклади 
професійної (професійно-технічної) освіти

Дата

Голованівський район
1 Благовіщенська міська громада 01.02.2023
2 Вільшанська селищна громада 01.02.2023о3 Гайворонська міська громада 01.02.2023
4 Голованівська селищна громада 01.02.2023
5 Заваллівська селищна громада 02.02.2023
6 Надлацька сільська громада 02.02.2023
7 Новоархангельська селищна громада 02.02.2023
8 Перегонівська сільська громада 02.02.2023
9 Підвисоцька сільська громада 03.02.2023
10 Побузька селищна громада 03.02.2023

К р о п и в н и ц ь к и й р а й о н
11 Аджамська сільська громада 06.02.2023
12 Бобринецька міська громада 06.02.202.3
13 Гурівська сільська громада 06.02,2023
14 Великосеверинівська сільська громада 06.02.2023
15 Дмитрівська сільська громада 06.02.2023
16 Долинська міська громада 07.02.2023
17 Знам’янська міська громада 07.02.2023
18 Катеринівська сільська громада 07.02.2023
19 Кетрисанівська сільська громада 07.02.2023
20 Компаніївська селищна громада 08.02.2023
21 Кропивницька міська громада 08.02.2023
22 Новгородківська селищна громада 08.02.2023
23 Олександрівська селищна громада 08.02.2023
24 Первозванівська сільська громада 09.02.2023
25 Соколівська сільська громада 09.02.2023
26 Суботцівська сільська громада 09.02.2023
27 Устинівська селищна громада 09.02.2023

Новоукраїнський район
28 Ганнівська сільська громада 10.02.2023
29 Глодоська сільська громада 10.02.2023
зо Добровеличківська селищна громада 13.02.2023
31 Злинська сільська громада 13.02.2023
32 Мар’янївська сільська громада 13.02.2023
33 Новомиргородська міська громада 13.02.2023
34 Новоукраїнська міська громада 14.02.2023
35 Маловисківська міська громада 14.02.2023
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36 Піщанобрідська сільська громада 14.02.2023
37 ГІомічнянська міська громада 14.02.2023
38 Рівнянська сільська громада 15.02.2023
39 Смолінська селищна громада 15.02.2023
40 Тишківська сільська громада 15.02.2023

Олександрійський район
41 Великоандрусівська сільська громада 16.02.2023
42 Новопразька селищна громада 16.02.2023
43 Олександрійська міська громада 16.02.2023
44 Світловодська міська громада 17.02.2023
45 Онуфріївська селищна громада 17.02.2023
46 Пантаївська селищна громада 17.02.2023
47 ГІетрівська селищна громада 20.02.2023
48 ГІопельнастівська сільська громада 20.02.2023
49 Приютівська селищна громада 20.02.2023

Заклади обласного підпорядкування
1 Бобринецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради
21.02.2023

2 Комунальний заклад «Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської 
обласної ради»

21.02.2023

3 Комунальний заклад «Новомиргородська спеціальна школа 
Кіровоградської обласної ради»

21.02.2023

4 Комунальний заклад «Новопразька спеціальна школа Кіровоградської 
обласної ради»

21.02.2023

5 Комунальний заклад «Світловодська загальноосвітня санаторна щкола- 
інтернат І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської обласної ради»

22.02.2023

6 Комунальний заклад «Світловодська спеціальна школа Кіровоградської 
обласної ради»

22.02.2023

7 Комунальний заклад «Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного 
профілю Кіровоградської обласної ради»

22.02.2023

8 Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської обласноґради»

22.02.2023

9 Піщанобрідська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради 22.02.2023
10 Рівнянська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради 22.02.2023

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
1 Гайворонський професійний аграрний ліцей 23.02.2023
2 Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти 

«Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі»
23.02.2023

3 «Кропивницький професійний ліцей» Кіровоградської обласної ради 23.02.2023
4 Державний навчальний заклад «Благовіщенський професійний ліцей» 23.02.2023
5 Державний навчальний заклад «Знам’янський професійний ліцей» 23.02.2023
6 Державний навчальний заклад «Олександрійський професійний ліцей» 24.02.2023
7 Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 40 

м. Новоукраїнка»
24.02.2023

8 Кропивницьке вище професійне училище 24.02.2023
9 Олександрійський професійний аграрний ліцей 24.02.2023
10 "ПІЩАНОБРІДСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ" 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
27.02.2023
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11 Професійно-технічне училище №5 м. Світловодськ 27.02.2023
12 Професійно-технічне училище № 16 м. Мала Виска 27.02.2023
13 Професійно-технічне училище № ЗО с. Торговиця 27.02.2023
14 Професійно-технічне училище № 32 м. Бобринець Кіровоградської області 27.02.2023
15 Професійно-технічне училище № 36 смт. Новгородка 28.02.2023
16 Професійно-технічне училище № 38 смт. Голованівськ 28.02.2023
17 Регіональний центр професійної освіти ім. О.С. Єгорова 28.02.2023
18 Центральноукраїнське вище професійне училище імені Миколи 

Федоровського
28.02.2023



Додаток 2
до листа департаменту освіти
і науки обласної військової 
адміністрації
____'_____ 2022 №_______

АНКЕТА
випускника закладу загальної середньої освіти1

1 Анкета заповнюється розбірливо друкованими літерами.
2 У потрібному квадраті ставиться позначка « v .».

(повне найменування закладу освіти)

ДАНІ ДОКУМЕНТА (заповнюються українською мовою)
1. Тип документа2: □ паспорт

□ свідоцтво про народження
2. Серія________________
3. Номер_ _____________
4. Стать2: □ чол. □ жін.
5. Прізвище____________________________ _____ _____
6. Ім’я_________________ ___  ___________
7. По батькові________ __ ________
8. Дата народження: число___місяць_______ ______ рік _
9. Ідентифікаційний код__________________ _ _

ДАНІ ПРО ОСВІТУ
10. Освітній рівень2: □ свідоцтво про здобуття базової середньої освіти

□ свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти
11. Фінансування навчання2: □ за рахунок бюджету

□ за контрактом
12. Документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому 
інформації (з використанням шрифту Брайля)2: У так ні

Підпис випускника_________  _________



Додаток З
до листа департаменту освіти
і науки обласної військової 
адміністрації
____________  2022 №_______

АНКЕТА
випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти1

1 Анкета заповнюється розбірливо друкованими літерами.
- У потрібному квадраті ставиться позначка « У ».

(повне найменування закладу освіти)

ДАНІ ДОКУМЕНТА (заповнюються українською мовою)
1. Тип документа2: □ паспорт

□ свідоцтво про народження
2. Серія_______________
3. Номер________________
4. Стать2: □ чол. □ жін.
5. Прізвище____________________
6. Ім’я_______________ _____
7. По батькові_____________________________
8. Дата народження: число___місяць___________  рік _
9. Ідентифікаційний код____________________

ДАНІ ПРО ОСВІТУ
10. Освітній рівень2: □ свідоцтво про здобуття базової середньої освіти

□ свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти
11. Фінансування навчання2: □ за рахунок бюджету

U за контрактом
12. Документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому 
інформації (з використанням шрифту Брайля)2: □ так □ ні

Підпис випускника_______________________


