
 
УКРАЇНА 

 

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

         ДКУД _________ 

Н А К А З  
 

22.09.2015                   м. Гуляйполе                        № 264 
 

Про підсумки діяльності загальноосвітніх  

навчальних закладів Гуляйпільського району  

щодо замовлення та видачі документів  

про освіту випускникам 2015 року 
 

   При організації діяльності щодо замовлення, оформлення та видачі 

документів про освіту для випускників 2015 року відділ та заклади освіти 

Гуляйпільського району дотримувались вимог Порядку замовлення, видачі та 

обліку документів про освіту державного зразка (наказ Міністерства освіти і 

науки України 10.12.2003 № 811), Інструкції про переведення та випуск учнів 

(вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки України 14.04.2008 № 319), Положення про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 № 94 зі 

змінами в редакції наказу Міністерства освіти і науки України 21.12.2009 № 

1151).  

   Відповідно до поданих навчальними закладами замовлень на 

виготовлення документів про освіту відділом освіти, молоді та спорту, у 2015 

році, було отримано 382 бланків свідоцтв та атестатів для випускників 2015 

року всіх форм навчання (денної, заочної, екстернату). З них: 215 свідоцтв та 

167 атестатів (у 2014 році - 461 бланків: 243 – свідоцтв, 195 – атестатів). Видано 

навчальним закладам – 380 документів. Із загальної кількості отриманих 

документів про освіту було повернуто для знищення на передрук 2 свідоцтва: 

колегіум «Лідер» та Новозлатопільська ЗОШ. У обох випадках з вини  

навчального закладу. 

Кількість додатків до документів про освіту, які заклади освіти  

повернули у 2015 році для заміни через зіпсування збільшилась. 4 додатки, 

проти  2 додатків минулого року.  
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 Повернули додатки до документів про освіту через зіпсування:  

Гуляйпільська СЗОШ - 3 додатки до атестатів та Залізнична ЗОШ І-ІІ ступенів   

1 додаток до свідоцтва.  

   Вищезазначені факти свідчать про недостатній рівень контролю з боку 

адміністрацій закладів освіти за станом замовлення та оформлення документів 

про освіту для випускників 2015 року.  

   Враховуючи вищезазначене, з метою удосконалення механізму 

замовлення, обліку та видачі документів про освіту, 
 

Н А К А З У Ю: 
 

    1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів при організації 

діяльності щодо замовлення та оформлення документів про освіту для 

випускників: 

    1) дотримуватись вимог Порядку замовлення, видачі та обліку 

документів про освіту державного зразка (наказ Міністерства освіти і науки 

України 10.12.2003 № 811) та Інструкції про переведення та випуск учнів 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм 

власності (наказ Міністерства освіти і науки України 05.02.2001 № 44); 

                                                                                       Протягом 2015/2016 н.р. 

    2) дотримуватись п.2.6. наказу Міністерства освіти і науки України 

10.12.2003 № 811 в частині персональної відповідальності директора школи за 

достовірність інформації, яку надає заклад;  

                                                                                       Протягом  2015/2016 н.р. 

    3) забезпечити ведення книг обліку та видачі документів про освіту 

згідно з нормативними вимогами;                                 

                                                                                                                 Постійно 

   4) посилити організаційну та контролюючу функцію в роботі по 

перевірці даних комп’ютерного набору бази даних на випускників; 

                                                                                       Протягом 2015/2016 н.р. 

   5) не включати до первинної бази даних відомості про випускників, які 

здобувають освіту за екстернатною формою навчання; 

                                                                                       Протягом  2015/2016 н.р.                                                                                                                  

    6) з метою належного забезпечення підготовки замовлень документів 

про освіту здійснювати збір ідентифікаційних номерів випускників 9-х та 11-х 

класів.                                                                                                             Постійно 

   2. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Миколаєнко 

Л.В.: 

   1) тримати на контролі діяльність адміністрацій загальноосвітніх 

навчальних закладів району по замовленню, обліку та видачі документів про 

освіту;                                                                                                     2015-2016 н.р. 

   2) підводити підсумки замовлення та видачі документів про освіту 

наказом по відділу освіти, молоді та спорту.          

                                                                                               Щорічно 
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    3.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного 

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Миколаєнко Л.В.. 
 

 

 

Начальник   відділу                                                                      Р.С.Бут 
 

 

 

Миколаєнко  4-14-82 
 


