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волновАсъкА рАЙоннА ДЧ.РЖtlчt АдluIшстрАцIя

упрАвлrнйя освIти ctп,i,i, молодI тА спорту
нАкАз

Про статис,гичну звiтнiсть

у 2О20-2021 навчальному роц1

ВiДповiДноДоЦакаЗУМiнiстерстваосвiтиiнаУкиУкраТни
вiд 27.0в .202ой rЫвz <про ,oip oun"" до iнформацiйно_тI:Iо*унiкацiйнот

системи <!,ержавна iнформацiйна система освiти>> у 202012020 н,р,>), JIиста

NtiHicTep"ruu o"uir" i "uyn" 
ynpuT," вiд 1з,01,2020 Jrtg |19_14 <про пJIан

статис.гичниХ робiТ на 2о20 pinu, ,iY,лl департамеt{ту освi,ги i trауt<и

!,огtецькот облперrпuд*l1i!]ф "io z,1,oB,zoz0 J\Г9 2|5l:t6з-20-од <l1po

статистиЧrлу звiтrriсть У 2[2.0-2o2l rлавчальIrомУ роцi>, з ме1,оЮ дерегуляцiТ та

дебrорократизаuiТ управлlння системоIо освiти, спрошення I]едеtII{я

докуменТообiгУ закладiв дошкiльноТ та загальноТ середrrьоТ освiти,

оптимiзацii формуванI-tя державнот статистичнот звiтностi в системi загальнот

сереДнЬоТосвiтиУкраТни,оноВJIеIIнЯ.ГаУПоряДкУuuп-l'.:.:'*НаПорТаЛ1
/fонешькот oonu.noT ii,рор*u,riйнот системи управлiння освlтою

наказуIо:

1.ПризнаЧиТИУПоВноВаже.ниМи.u...лlпuДання'ЛоДаI.{нядерх<авноТ
статистичпот .Ъ^irno'.ri u сферi загальноТ середtI{ьо' o.ulr|.. ВолноваСькогО

району та заваl'таження oun"*= в iнформаrtiйrIО-ТеЛеКОМУНiКаrliЙrrУ 
СИС'ГеМУ

uД.р*uона iнформацiйrrа сисl,ема освiт,и> :

ольховську Л., гоjIовI{оГо *.uiunicTa вiддiлу освiти yocN{C, - ,\г9 В3-РВК,

Jф 77-РВК, J,г9 1-ЗСо, N 85-К;

Бабенко М., спецiалiста "iддiпу 
освiти УОСМС, - N 76-РВК, Jr[s Д 7-8,

лГ9 ЗВ-1, Jr[ч.Ц,-9, jt д-6, Jrtч !,-5, ],г9 Д-4,

2. Уповt-tоваженим:
t) здiйсНи,ги переВiрку: .ry пiдпорядкованих закладiв

достовiрностi та повноти 1lерел1I

дошкiльноТ, загальноi ..p.ornoT освiти вiдповiдноТ адмiнiсr,ративно-

територiалъноТ одиницi; _л.^лллi. _оллiт i,,rlrопплаltiТ. tIолаFI( 
"

_ вiдповiдностi електронноТ та паперовоТ BePciT irrСРОРМаШГil li?lllll'
ЗакЛаДаМидошrкiльноТ,загальноТсере/1}'IЬоТосвiтиЗаВИЗI-{аЧеНИМИ.ГерМltIаМИ'
засвiдчити факт,rакоi вiдгrовiдrlостi ELlIl,

Волноваська РДА
Вiмiл освiти УOСМС

N9 237 вiд 08 09.2020
, 

ll llllllllllllllllllllllllllll lll lllll llllll ll



2) забезпечити подання форI\4 державноТ статистичнот звir,носr,i в ]1,с

(ДIСО> (ICyo) у u"."u".ni термiни в автоматизоI]аFIому режимi з

пiдтвердженням достовiрrtос,гi подаrrот iнформачiт за лопомогоIо }lаклада}I1]я

ЕЦП:
Jф ЗНЗ-1 - до 10 Bepeclш 2020;

JYg ЗНЗ-2- до t б вересня 2020;

Л9 76-PI]K - до 20 rlересrrя 2020;

Jri'g Д\ 7_8 - tto 26 вересt{я 2020;

J\Ъ ЗВ-1 - до 01 яtов,гня2020;

}l9 77-РВК ло 05 яtовтня2020;
}Г9 Д-9 - до 10 жовтня 2020;
Jф Д-4 - до 21 жовтня 2020;

Jrfs 83-РВК - до 24 rковтrтя2020;
J.Ig Д-6 - ло 25 }ков,гIlя 2020;

J,Ig Д-5 - до 07 листоI]ада2020;
}fg 1-ЗСо - до 15 грудня 2020;

.]llb S5-K - до 05 лIотого 2021
3) налiслати за термiнами, визначеними наказом \Лiнiс,герст,rза осв1],и l

наукИ УкраТни вiд 27.б8 .20zO Nb 10S7 роз/tрукованi за доIIомогоrо засобiв I'l'C

(ДIСО)) (ICyO), пiдlписаrli i завiреrli MoKpoto I1ечаl,кою ориг,iltали сРорм

лержавI{оТ сrа.,1ис'ичtlот звi,гrtостi, дlосl,оRiрr,riс,гь яких ttiдr,верджеttа за

допомогоIО FIакладаннЯ ЕLIп, на адресу департамен1у осtзi,ги i науки

облдержадмiнiстрацiТ.

3. Керiвникам закладiв дошкiльноТ освiти:

1) призначити уповноваженого працiвника, вiдповiдалъного за

подання державноi статистичноТ звiтностi у сферi дошкiльноi
завантаження даних в ITC (дIсо) (щонIсуо) (до 15.01 .202| р.).

скJIадання,
освi,ги та

звiтiв2) забезпечити дотримання вимог щодо формування статистичних

вiдповiдно до чинного законодавства,
3) забезпечити формування та завантаження на порталi звiту }f9 85-к

до 05 лIотого ZO2L

4. Керiвникам закладiв загальнот середньоi освiти:

1) перевiрити актуальнiсть та дЬстовiрнiсть iнформачiТ на вкладцi

пiдпорядкованих ,а*rадi" освiти, звернувши особливу увагу на кiлькiсть

napaor-y, учнiв класiв, примiщень, наявнiсть чиннот електроннот адреси,

телефонiв (з кодом), розташування закладiв на kapTi (параметри кредагува,ги

школр), оновлення даних на сайтi програмою <Курс. IIIкола>.

2) 
-перевiрятИ 

актуальний навчальний перiод у ЗЗСо << 1 семестр) з такими

датами: 01.09.2020 - 10.01.2021.
3) тримати на постiйному контролi оtловлення даних, У разi вибуття чи

прrбуrъ" учнiв протягом 5 робочих днiв забезпечити оFIовлеI]ня iнформацiт

на порт€lJIl.
4) у разi тимчасоВоТ вiдсуТностi пiдклtочення дО мережi IHTepHeT, у разl

вибуття чи прибуття учнiв протягом 5 робочих днiв забезпечити оновлення

iнформашiТ на порталi.



чинного законодавс,гва;
- формуваI{ня та завантаження на порталl звlтlв

JVg ЗНЗ-l - до 10 вересня2020;
JYg ЗНЗ-2 - до 16 вересня 2020;

JVg 83-РВК - до 10 жовтня2020;
N 1-ЗСО - до 05 грудня 2020,

5. оприлIоднити даний наказ на вебсайтi управлiння освiти, ciМ,T, молодi

,u .nopry ВолноваськоТ райдержадмiнiстрацiТ,

6. Контроль за виконанням наказу покласти IIa зас,I,уl]ника LIачаJIьFIиI{а

управлiння - начальЕIика вiддi,тrу освi,ги yoCN{C }Кежер I,

начальник У Н.Прокопова


