
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

2019 м. Одеса №

Про збір даних до інформаційно- 
телекомунікаційної системи 
«Державна інформаційна система 
освіти» у 2019/2020 н.р.

Відповідно до ст. 72 Закону України «Про освіту», наказів Міністерства 
освіти і науки України від 28.08.2019 № 1156, Департаменту освіти і науки 
Одеської обласної держадміністрації від 28.08.2019 № 208/ОД «Про збір даних 
до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система 
освіти» у 2019/2020 н.р.», з метою оптимізації формування державної 
статистичної звітності в системі дошкільної та загальної середньої освіти 
України

НАКАЗУЮ:

1. Призначити уповноваженими працівниками за складання та подання 
державної статичної звітності в сфері дошкільної та загальної середньої 
освіти у 2019/2020 навчальному році та завантаження данрх в інформаційно- 
телекомунікаційну систему «Державна інформаційна система освіти» (далі - 
ITC «ДІСО»):
-  Деребізову Г.А. -  головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної 

середньої та професійно-технічної освіти департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

-  Самойленко І.В. -  головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної 
середньої та професійно-технічної освіти департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

-  Нехаєнко О.О. -  головного спеціаліста економічного відділу департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради;

-  Крижан Л.В. -  заступника начальника територіального відділу освіти 
Київського району'департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

-  Грубу Н.М. -  заступника начальника територіального відділу освіти 
Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради;

-  Кухаря В.В. -  заступника начальника територіального відділу освіти 
Приморського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

-  Казарінову Т.К. -  заступника начальника територіального відділу освіти 
Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради;



-  Келембет ЮЛ. -  головного спеціаліста територіального відділу освіти 
Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради;

-  Двійкову Л.С.- головного спеціаліста територіального відділу освіти 
Приморського району департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради;

-  Губанову Т.А. -  головного спеціаліста територіального відділу освіти 
Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради.

2. Уповноваженим працівникам, зазначених у н. 1 даного наказу забезпечити:
2.1. Наявність кваліфікованого електронного підпису (далі -КЕП), виданого 

акредитованими центрами сертифікації ключів (далі -  АІДСК).
2.2. Перевірку достовірності та повноту інформації про департамент освіти 

та науки Одеської міської ради, територіальні відділи освіти районів 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради, переліку закладів 
дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси. За необхідності внести зміни до 
відповідного переліку або доповнити його у разі відсутності інформації.

2.3. Перевірку за відповідністю електронної та паперової версій, поданих 
закладами дошкільної та загальної середньої освіти, у т.ч. і у випадку 
коригування паперових звітів. У разі внесення змін та доповнень до 
паперових звітів після подання в ITC «Д1СО» їх електронних аналогів, 
невідкладно скасувати електронні звіти в системі, внести відповідні 
правки та повторно надати їх у встановленому порядку.

2.4. Подання до Департаменту освіти і науки Одеської обласної 
держадміністрації в електронному та паперовому вигляді державної 
статистичної звітності за встановленими формами в ITC «ДІСО» та у 
визначені терміни (додаток 1) з підтвердженням достовірності поданої 
інформації за допомогою накладання КГГ1.

3, Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної
власності територіальної громади м. Одеси:
3.1. Призначити уповноважених працівників у закладах освіти за складання 

та подання статичної звітності в сфері дошкільної та загальної 
середньої освіти у 2019/2020 навчальному році та завантаження даних 
в ITC «ДІСО». У разі зміни уповноваженого працівника актуалізувати 
відповідну інформацію в ITC «ДІСО» протягом 5-й робочих днів з 
м о м е н ту та к ої змін и.

3.2. Надати до територіальних відділів освіти районів департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради:

3.2.1. Державну статистичну звітність в електронному та паперовому 
вигляді за встановленими формами в ITC «ДІСО» з підтвердженням 
достовірності поданої інформації підписом керівника та завіреною 
печаткою закладу (додаток 2).

3.2.2. Копії наказів про організацію індивідуальної форми навчання (для 
дітей за станом здоров’я, для дітей з ООП) та інклюзивної форми 
навчання з обов’язковим пакетом документів щодо підстав для їх 
організації (висновок ЛКК, рекомендації І РІД).



3.3. Забезпечити відповідність електронної та паперової версій поданої 
інформації, у т.ч. і у випадку коригування паперових звітів. У разі 
внесення змін та доповнень до паперових звітів після подання в ITC 
«Д1СО» їх електронних аналогів, невідкладно скасувати електронні 
звіти в системі, внести відповідні правки та повторно подати їх у 
встановленому порядкут

4. При складанні зведених форм статистичної звітності керуватись 
відповідними інструкціями Міністерства освіти і науки України та 
роз’ясненнями щодо їх заповнення.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на в.о. заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Чуприну Л.С., 
начальника відділу дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної 
освіти департаменту освіти та науки Одеської міської ради Становську А.І.



Додаток 1
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міськоїради 
від 0 ^ 0 9  .2019 №

ПЕРЕЛІК ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ, 
що подаються департаментом освіти та науки Одеської міської ради

№
з/п

Форма статистичної звітності

Терміни подання статистичної 
звітності:

до департаменту 
освіти та науки 

Одеської міської 
ради

до Департаменту 
освіти і науки 

Одеської 
обласної

держадміністрації

1 .

Зведений звіт денних закладів загальної 
середньої освіти за формою № 76-РВК на 
початок 2019/2020 н.р.

до 12.09.2019 до 19.09.2019

2.

Відомості про мови навчання та вивчення 
мови як предмета у закладах загальної 
середньої освіти (без спеціальних шкіл/шкіл- 
інтернатів) за формою № Д-7-8 на початок 
2019/2020 н.р.

до 12.09.2019 до 19.09.2019

3.
Звіт про кількість дітей шкільного віку за 
формою № 77-РВК у 2019 році (станом на 
01.09.2019)

до 20.09.2019 до 26.09.2019

4. Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл за 
формою № ЗВ-1 на початок 2019/2020 н.р. ■ до 12.09.2019 до 19.09.2019

5. Відомості про заклади спеціальної освіти за 
формою № Д-9 на початок 2019/2020 н.р. до 12.09.2019 до 19.09.2019

6.

Зведений звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти за формою № 83-РВК на 
початок 2019/2020 н.р. (станом на 05.09.2019)

до 20.10.2019 до 25.10.2019

7.

Відомості про матеріальну базу денних 
закладів загальної середньої освіти та 
використання сучасних інформаційних 
технологій (без спеціальних шкіл/шкіл- 
інтернатів) за формою № Д-4 на початок 
2019/2020 н.р.

до 20.10.2019 до 25.10.2019

8.

Відомості про групування денних закладів 
загальної середньої освіти за кількістю класів 
і учнів та про наповнюваність класів учнями 
по закладах за формою № Д-6 на початок 
2019/2020 н.р.

до 20.10.2019 до 25.10.2019

9. Відомості про профільне навчання і 
поглиблене вивчення предметів у денних до 20.10.2019 до 25.10.2019



закладах загальної середньої освіти (без 
спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів, 
навчально-реабілітаційних центрів) за 
формою № Д-5 на початок 2019/2020 н.р.

10.

Зведений звіт про продовження навчання для 
здобуття повної загальної середньої освіти 
випускниками 9-х класів закладів загальної 
середньої освіти за формою № 1-ЗСО у 
2019/2020 н.р.

до 01.12.2019 до 06.12.2019

11.
Зведений звіт про діяльність закладу 
дошкільної освіти за формою № 85-К за 2019 
рік

до 01.02.2020 до 15.02.2020



Додаток 2
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від 0Ц.О9  ,2019 № **#3 ■

ПЕРЕЛІК ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ,
що подаються закладами дошкільної та загальної середньої освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси до територіальних відділів освіти 

районів департаменту освіти та науки Одеської міської ради

№
з/п

Форма статистичної звітності
Терміни подання 

статистичної 
звітності

1. Звіт денного закладу загальної середньої освіти за 
формою № ЗНЗ-1 на початок 2019/2020 н.р. (станом на 
05.09.2019)

до 09.09.2019

2. Звіт вечірньої (змінної) школи № ЗНЗ-2 на початок 
2019/2020 н.р. (станом на 05.09.2019) до 09.09.2019

о3. Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти за формою № 83-РВК 
на початок 2019/2020 н.р. (станом на 05.09.2019)

до 10.10.2019

4. Звіт про продовження навчання для здобуття повної 
загальної середньої освіти випускниками 9-х класів 
закладів загальної середньої освіти за формою № 1 -ЗСО у 
2019/2020 н.р.

до 20.11.2019

5. Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за формую 
№ 85-К за 2019 рік до 15.01.2020


