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волновдськд рдЙоннд дЕр}Itдвнд лдмIнIстрдцtя
упрАвлIння освIти CIM,I, молодI тА спорту

нАкАз

Про оперативний збiр ланих, необхiлних
для розподi.lrу освi,гньоТ субвенцiТ,
в ITC (ДI'СО) у 20201202l навчальному polli

Вiдповiдно до llyI]KTy 2 Формули розподiлу ocBiTHboT субвегrцiТ мiЖ

мiсцевими бюдх<етами, затI]ердженоТ постановоIо Кабiнету N{iHicTpiB УКРаТrlИ

вlд27.|2.2О17 JЮ 1088 (в редакцiТ постанови Кабiнету MirricTpiB УкраТrrи вiд

|9.О2.2О20 J\Ъ 114), на виконання наказу MiHicTepcTBa освiти iнауки УкраТни

вiд 26,08.2О2О J\Ъ 1079 <Про оперативниЙ збiр даних, необхiдних для

розгlодiлу освiтньоi субвенцiТ, в ITC (ДIСО) у 202012021 навчальtIоМУ рошi>
та з MeToIo свосчасного розlrодiлУ ocBiTHboT субвегrцiТ мiж вiдповiдr{ими
бюджетами

IIаказую:

l. Керiвникам закладiв заг,альноТ cepe/lrlboT освir'и райоllу 1'а

ВолноваськоТ вечiрньоТ (змiнrrоi) школи llризначи,ги уIlовtIова}ке}Iого
прачiвника, вiдповiдального за складання, подання дер}кавноТ сr,а'гис'гичноТ

звiтностi та завантаження даних в iнформацiйно-телекомуttiкацiйrrУ сИстеМУ

кfiержавна iнформацiйна система освiти> (далi - ITC KfiICO>).

lо 2В 0В.2020

2. Уповнова}кеним прачiвникам закJIадiв заl,альлtоТ середньоТ освi,ги

подати ланi щодо контиItгентiв учьriв за кJIасами (oKpeMi гtоказtlики форм
Jф ЗНЗ-1 та jф ЗНЗ-2) на початок202012021 навчаJIьI{оI,о року (дtодатки 1, 2) в
електронному виглядi в ITC (ДIСО).

Цо 03 09.2020

3. /{иректору Волноваського опорного закла/lу :]аl,альноТ середlrьоi
освiти I-III с,гупеt-tiв ВолноваськоТ районгIоТ рали /dонецькоТ об.lrас,гi

(Аксьоненко) подати данi щодо контиtlгентiв учrriв за класами (oKpeMi

показники форми J\b ЗНЗ-1) на початок 202012021 навча;rьного року до I]'C
(ДIСО) у зведеному виглядi (разом опорний заклад та його фiлiя) та окремо
по фiлiТ, яка входить до його структури.

волноваськардА 
lо 03 09'2020
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4. Призначити уповноваженим працiвником, вiдповiдальним За

складання, подання державноТ статистичноТ звiтностi та завантаженLlя даI{их
в ITC (ДIСО> спецiалiста вiддiлу освiти УОСМС MapiaHHy Бабеrrко.

5. Уповноваженому працiвнику (Бабенко):

5.1 . Здiйсrrити перевiрку достовiрttос,гi та повLlоти гrере;riку

пiдпорядковаIlих закладiв освiти rзiдповiдlrоТ територiа"lrьноТ о/tиtrиtli.

5.2. Здiйсниr,и гrеревiрку гIовttо,ги oxoIlJleIlIlя Iri:tгrорядtковаIIих

закладiв освiти щодо збору даних та, за rrеобхiдносr,i, l]}киl-гя дода'гкових
органiзацiйних заходiв щодо забезгtечення Тх подання.

6. Оприлrоднити даний наказ на вебсай,гi управлitlня освiти, ciM'T,

молодi та спорту ВолноваськоТ райдержадмirriстраuiТ.

7. КонтролL за виконанням наказу залишаIо за собоlо.

нача-гlьник У I{.Проко[Iова
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