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НАКАЗ 

 

02 вересня 2021 р.                                с. Погірці                                  № 06-13/83  
 

Про  збір даних до інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Державна інформаційна система 

освіти» у 2020/2021 н. р. закладів 

освіти Рудківської ОТГ 

 

Відповідно до статті 72 Закону України «Про освіту», пункту 2 Формули 

розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року № 114), 

підпункту 90* 123 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство освіти і 

науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16.10.2014 № 630 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.08.2020року № 1087«Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Державна інформаційна система освіти» у 2020/2021 н. р.» та з метою 

дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти, спрощення 

ведення документообігу закладів дошкільної та загальної середньої освіти, 

закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, які надають повну загальну 

середню освіту, закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців на 

основі базової загальної середньої освіти, оптимізації формування звітності в 

системі дошкільної та загальної середньої освіти України 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити Крамаренка Валентина Петровича уповноваженого працівника 

школи за складання, подання звітності за формами та завантаження даних в ІТС 

«ДІСО». 

2. У разі зміни уповноваженого працівника актуалізувати відповідну інформацію 

в ІТС «ДІСО» протягом 5 робочих днів з моменту такої зміни. 

3. Уповноваженому працівнику забезпечити:  

 

    3.1  Подання звітності за формами закладів загальної середньої освіти 

(додаток1), в електронному вигляді в ІТС «ДІСО» у визначені терміни. 



3.2. У разі внесення змін та доповнень до паперових звітів після подання в ІТС 

«ДІСО» їх електронних аналогів, невідкладно скасувати електронні звіти в 

системі, внести відповідні поправки та повторно подати їх у встановленому 

порядку. 

.4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

                Директорка:                            О. Стасишин 

 

З наказом ознайомлені:                 Крамаренко В. П._____________ 
 

 

  



Додаток 1 

до наказу Погірцівської СЗШ І-ІІІ ст. 

від 01. 09. 2021р.  

 

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ 

що подаються  закладами загальної середньої освіти, та їх терміни подання до 

ІТС « ДІСО» в електронному вигляді, та терміни їх подання. 

 

 

1.Звіт денного закладу загальної середньої освіти за формою № ЗНЗ-1 на початок 

2021/2022 навчального року (станом на 05 вересня 2021 року) до 10 вересня 2021 

року. 

2. Звіт вечірньої (змінної) ніколи за формою № ЗНЗ-2 на початок 2021/2022 

навчального року (станом на 05 вересня 2021 року) до 16 вересня 2021 року. 

3. Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти за формою № 83-РВК на початок 2021/2022 навчального року 

(станом на 05 вересня 2021 року) до 10 жовтня 2021 року. 

 4. Звіт про продовження навчання для здобуття повної середньої освіти 

випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за формою № 1- 

ЗСО у 2021/2022 навчальному році до 05 грудня 2021 року. 

 
 


