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УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

чл '’Шти. 20/4 № L —

Про підсумки формування державної 
статистичної звітності системи закладів 
загальної середньої та позашкільної 
освіти Чернівецької області за 2017 рік та 
організацію роботи в ІТС «ДІСО» у 2018 
році

Керуючись законами України «Про державну статистику», «Про 
інформацію», ст. 70 Закону України «Про освіту», на виконання наказів 
Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 №813 «Про 
затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх 
навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення», від 27.09.2016 
№ 1158 «Про затвердження зведених таблиць з питань загальної середньої 
освіти», від 12.07.2017 № 1016 «Про затвердження форм звітності з питань 
діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх 
заповнення», від 14.07.2017 №1068 «Про збір даних до інформаційно- 
телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіги» та
з метою удосконалення складання статистичної звітності системи освіти 
Чернівецької області

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома інформацію про підсумки складання державної 
статистичної звітності системи загальної середньої та позашкільної освіти 
Чернівецької області за 2017 рік, що додається.

2. Затвердити план подання статистичних робіт Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації по закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти на 2018 рік, що додається.

3. Керівникам місцевих органів управління освітою 
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 
директорам комунальних закладів інтернатного типу Чернівецької 
обласної ради:

3.1. Вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків, виявлених 
під час складання державної статистичної звітності системи загальної



середньої та позашкільної освіти Чернівецької області за 2017 рік.
3.2. Забезпечити подання Департаменту освіти і  ̂ науки 

облдержадміністрації зведеної статистичної інформації у розрізі форм 
власності та підпорядкування в установлені терміни, визначені п.2 наказу. ^

3.3. Керуватися при складанні первинних та зведених звітів і 
таблиць відповідними інструкціями щодо їх заповнення.

3.4. Призначити (за потреби) уповноважених осіб за складання, 
подання державної статистичної звітності в сфері загальної середньої 
освіти та завантаження даних в інформаційно-телекомунікаційну систему 
«Державна інформаційна система освіти» (далі -  ІТС «ДІСО») 
до 01.05.2018.

3.5. Забезпечити наявність в уповноважених осіб електронного 
цифрового підпису, виданого акредитованими центрами сертифікації
ключів (ЕЦП).

3.6. Надати КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та 
координації господарської діяльності навчальних закладів області» 
списки уповноважених осіб за складання, подання державної статистичної 
звітності в сфері загальної середньої освіти та завантаження даних в ІТС 
«ДІСО» місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій, 
міських рад, об’єднаних територіальних громад, із зазначенням 
контактного телефону до 01.05.2018 (при зміні відповідальної особи
оперативно повідомляти).

4. Керівникам місцевих органів управління освігою 
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 
директорам комунальних закладів інтернатного типу Чернівецької 
обласної ради спільно з уповноваженими особами:

4.1. До завершення 2017/2018 навчального року здійснити відмітки 
про вибуття персоналу та учнів у закладах загальної середньої освіти (для 
9, 11 класів з відміткою про отримання документів про освіту).

4.2. До 31.08.2018 забезпечити перевірку:
4.2.1. Достовірності та повноти інформації в ІТС "ДІСО" про місцеві 

органи управління освітою (міські, районні) та місцеві органи управління 
освітою об'єднаних територіальних громад відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці. За необхідності внести зміни до відповідного 
переліку або доповнити його у разі відсутності інформації.

4.2.2. Достовірності та повноти переліку підпорядкованих закладів
загальної середньої освіти.

4.2.3. Призначення керівниками закладами загальної середньої 
освіти уповноваженого працівника за складання, подання державної 
статистичної звітності в сфері загальної середньої освіти та завантаження
даних в ІТС «ДІСО» у 2018 році.

4.3. Забезпечити до 12.09.2018 року перевірку подання 
уповноваженими працівниками закладів загальної середньої освіти форм 
державної статистичної звітності в електронному вигляді до ІТС «ДІСО» у 
визначені терміни.
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4.4. Забезпечити формування державної статистичної звітності в 

автоматизованому режимі. Уповноважений працівник підтверджує 
достовірність поданої інформації за допомогою накладання ЕЦП. 
накладання ЕЦП роздруковані за допомогою засобів ІТС «ДІСО», 
підписані і завірені мокрою печаткою оригінали форм _ державної 
статистичної звітності надіслати на адресу комунальної установи 
«Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської 
діяльності навчальних закладів області»: вул. Горького, 23, м. Чернівці,

4 5 Забезпечити достовірність і повноту інформації звітних даних, 
повного ’ збігу даних у зведених паперових формах з даними, 
завантаженими в інформаційно-телекомунікаційну систему «Державна 
інформаційна система освіти» (ДІСО) та забезпечити відповідність 
показників первинних звітів аналогічним даним зведених звітів та таблиць.

4.6. Забезпечити подання статистичних звітів персонально особами,
відповідальними за їх підготовку.

5 Керівникам місцевих органів управління освітою 
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 
директорам комунальних закладів позашкільної освіти Чернівецької 
обласної ради забезпечити збір, контроль, обробку та подання статистично, 
звітності відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 02.01.2018 № 3 «Про подання форм звітності з 
питань діяльності позашкільних навчальних закладів».

6. Встановити, що керівники місцевих органів управління освітою 
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 
директори шкіл -  інтернатів, закладів позашкільної освіти несуть 
персональну відповідальність за виконання та подання звітності згідно з 
планом статистичних робіт на 2018 рік та недопущення типових 
помилок, виявлених при складанні статистичної звітності за 2017 рік.

7. КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації 
господарської діяльності навчальних закладів області» (Прінько С.І.).

7.1.Забезпечити координацію роботи щодо отримання, обробки 
даних в ІТС «ДІСО» в розрізі районів, територіальних громад, міст та
області в цілому. < . ...

7.2. Забезпечити перевірку достовірності та повноти інформації в
ІТС «ДІСО» про місцеві органи управління освітою (міські, районні) та 
місцеві органи управління освітою об'єднаних територіальних громад 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. За необхідності 
внести зміни до відповідного переліку або доповнити його у разі
відсутності інформації.

7.3. Забезпечити перевірку достовірності та повноти переліку
підпорядкованих Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
закладів загальної середньої освіти.

7.4. Провести нараду з уповноваженими особами за складання,
подання державної статистичної звітності в сфері загальної^ середньої 
освіти місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій, міських



рад, об’єднаних територіальних громад з питань формування статистичної
звітності у 2018 році до 20.08.2018.

8. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації та КУ «Навчально-методичний центр якості 
освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів
області».

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Департаменту -  начальника управління ресурсного забезпечення 
Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Н. Періус.

Директор Департаменту О. Палійчук



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки

П Л А Н  
подачі статистичних робіт 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
по установах освіти на 2018 рік

№
п/п

Найменування форм (таблиць)
№

форм
Термін

подання
Подають:

А і 2 3 4

1.

Копії звітів денних загальноосвітніх інтернатних 
навчальних закладів (загальноосвітніх і 
спеціальних загальноосвітніх) системи МОН 
України комунальної форми власності на початок 
2018/2019 навчального року

ЗНЗ-1
6-9

вересня

Заклади загальної 
середньої освіти 

інтернатного типу

2.
Копії звітів денних загальноосвітніх навчальних 
закладів, в тому числі інших міністерств 
(відомств) на початок 2018/2019 навчального року

ЗНЗ-1
6-9

вересня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ, 

ОПТДС

3.

Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних 
закладів системи МОН України комунальної 
форми власності на початок 2018/2019 
навчального року

76-РВК
13-17

вересня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ

4.
Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних 
закладів інших міністерств (відомств)

76-РВК
13-17

вересня
ОПТДС

5.
Зведений звіт по приватних загальноосвітніх 
школах-інтернатах

76-РВК
13-17

вересня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ

6.

Відомості про мови навчання та вивчення мови як 
предмета у загальноосвітніх навчальних закладах 
системи МОН України комунальної форми 
власності на початок 2018/2019 навчального року 
(усього і окремо по міській та сільській місцевості)

Д-7-8
19-23

вересня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ

7.
Те ж по закладах: інших міністерств (відомств) Д-7-8

19-23
вересня

ОПТДС

8.
Те ж по приватних навчальних закладах Д-7-8

19-23
вересня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ

9.
Зведений звіт вечірніх (змінних) Шкіл на початок 
2018/2019 навчального року

ЗВ-1
3-7

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ

10.

Відомості про загальноосвітні санаторні та 
спеціальні школи (школи-інтернати) системи 
МОТі України комунальної форми власності на 
початок 2018/2019 навчального року

Д-9
10-14

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ, 

ЗЗСО інтернатного



-

типу

„
Ге ж по закладахлнших міністерств (відомств) -  
один зведений звіт

Д-9
10-14

жовтня
ОПТДС

12.

Відомості про матеріальну базу денних 
загальноосвітніх навчальних закладів системи 
МОН України комунальної форми власності на 
початок 2018/2019 навчального року

Д-4
10-14

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій,
міських рад, ОТГ

13.
Те ж у т.ч. по школах-інтернатах системи МОН 
України комунальної форми власності

Д-4
10-14

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ, 
ЗЗСО інтернатного 

типу

14.
Те ж по закладах інших міністерств (відомств) 
(один зведений звіт)

Д-4
10-14

жовтня
ОПТДС

15. Те ж по приватних закладах Д-4
10-14

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадм і н істрацій, 
міських рад.

16.

Відомості про групування денних загальноосвітніх 
навчальних закладів за кількістю вчителів, класів і 
учнів та про наповнюваність класів учнями по 
закладах системи МОН комунальної форми 
власності на початок 2018/2019 навчального року

Д-6
17-21

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій,
міських рад, ОТГ

17. Те ж по приватних закладах д-б
17-21

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад

18.

Зведений звіт про чисельність і склад педагогічних 
працівників денних загальноосвітніх навчальних 
закладів системи МОН України комунальної 
форми власності на 1 жовтня 2018 року (усього і 
окремо по міській та сільській місцевостях)

83-РВК
17-21

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій,
міських рад, ОТГ, 

ЗЗСО інтернатного 
типу

19.
У тому числі по школах-інтернатах МОН України 
комунальної форми власності

83-РВК
17-21

жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій,
міських рад. ОТГ

20.
Те ж по закладах інших міністерств (відомств) 83-РВК

17-21
жовтня

ОПТДС

21.
Те ж по приватних закладах 83-РВК

17-21
жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад

22.

*
Те ж по вечірніх (змінних)школах 83-РВК

17-21
жовтня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій,
міських рад. ОТГ

23.

Звіт про продовження навчання для здобуття 
повної середньої освіти випускниками 9-х класІЕ 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2018/201S 
навчальному році

1-ЗСО
21-30

листопа
да

Органи управління 
освітою 

райдержадм і н і страцій, 
міських рад, ОТГ



/

ЗВО, ЗПТО

—

24.

Відомості про профільне навчання і поглиблене 
вивчення предметів на початок 2018/2019 
навчального року в денних загальноосвітніх 
навчальних закладах системи МОН України 
к о м у н с і ч ь н о ї  форми власності

Д -5.
5-9

грудня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій,
міських рад, ОТГ

25. Те ж по приватних закладах Д-5
5-9

грудня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад

26.

Зведений звіт позашкільних навчальних закладів 
системи МОН України комунальної форми 
власності на 01.01.2019 р.

1-ПЗ
(освіта)

13-17
січня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ, 

заклади позашкільної 
освіти

to

Зведений звіт дитячих будинків і загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування на 
0101.2019 р.

1-ДБШ
18-20
січня

Оршівський дитячий 
будинок

28. Зведена таблиця показників з праці за 2018 рік
1-ПО
(зв)

23-31
січня

Органи управління 
освітою 

райдержадміністрацій, 
міських рад, 

ЗЗСО інтернатного 
типу, заклади 

позашкільної освіти

* порушення порядку подання статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 186 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.



'

ДОДАТОК до 
наказу Департаменту освіти і науки,

Інформація про підсумки складання 
державної статистичної звітності системи освіти 

Чернівецької області за 2017 рік

Підготовку та подання статистичної звітності у 2017 році проведено згідно з 
статтею 19і Закону України «Про інформацію» (2657-12), Постановою КМУ 
«Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України», 
затвердженою Прем’єр-міністром України від 16.10.2014 № 630, планом 
статистичних робіт Міністерства освіти і науки України по установах освіти на 
2017/2018 навчальний рік.

За результатами проведеного аналізу подання Департаменту освіти і науки 
статистичної звітності у 2017 році та її верифікації місцевими органами 
управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, територіальних громад та 
комунальними закладами Чернівецької обласної ради виявлено суттєві недоліки.

Зокрема, форми статистичної звітності, що поширюються на всі денні 
загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від форм власності та відомчого 
підпорядкування, необхідно подавати у встановлені терміни та в повному обсязі.

Проте, не всіма місцевими органами управління освітою та комунальними 
закладами Чернівецької обласної ради надавалися звіти вчасно і достовірно.

Найбільш типовими помилками при складанні форми 76-РВК слід вважати:
- невідповідність ступенів закладів освіти до їх назви;
- не відображено інформацію про школи-садки (НВК із дошкільним підроз

ділом) у 1-му розділі звіту (рядок 22);
- не відображено інформацію щодо шкіл-інтернатів у 3-му розділі.
Також слід звернути увагу на те, що рядки 21, 23, 25 3-го розділу 

заповнюються закладами усіх типів, тобто враховуються заклади загальної 
середньої освіти та спеціальні заклади інтернатного типу (школи -  інтернати);

- у рядках 11-20 (3 розділ) наводяться дані про всі 1-ші-4-ті класи і класи- 
комплекти (включаючи перші класи, організовані в закладах дошкільної освіти). 
Дані рядка 11, як правило, повинні дорівнювати або бути меншими за відповідні 
дані графи 7 рядків 01, 11, 21 розділу II за рахунок класів, які ввійшли до класу- 
комплекту;

- у розділі 4 необхідно перевіряти, щоб сума цифр по рядку 14 відповідала 
сумі цифр по рядку 09 (кількість випускників 9-х класів), а сума цифр по рядку 15 
відповідала цифрі в рядку 11 (кількість випускників 11-х класів), відповідно 
перевіряти суму цифр у рядку 20 (Кількість випускників, які пройшли 
тестування), вона повинна дорівнювати або бути більшою за дані рядка 11, за 
рахунок екстернів, які пройшли тестування;

- у 5-му розділі потрібно перевіряти, щоб суми в рядках з 2-ої по 15-ту 
графи дорівнювали цифрам у 1-ій графі, а сума з 02 по 13 рядок давала цифру в 
01 рядку в 1-й графі.



ш

Віковий склад учнів у таблиці розділу 5 заповнюється станом на 1 січня 
наступного року, а в даних під таблицею мається на увазі вік учнів 1-го класу 
станом на 1 вересня поточного року.

Віковий склад учнів спеціальних шкіл, (шкіл-інтернатів) заповнюється
окремо в 16 рядку.

- у розділі 6 по рядках 06 та 07 наводяться відомості про вихователів шкіл 
(шкіл-інтернатів).

- у розділі 8 слід вказувати дані про опорні заклади, враховуючи учнів, які
навчаться у філіях даних закладів.

Окрім того, форма 76-РВК подається у 3-х примірниках, підписується 
керівниками місцевих органів управління освітою, міських рад, територіальних 
громад та комунальних закладів Чернівецької обласної ради.

До звіту додається довідка, в якій слід проаналізувати показники поточного 
навчального року із минулорічними (кількість закладів, учнів, класів, 
наповнюваність, діти-сироти та ін.).

Вищевказані помилки були зафіксовані в звітах майже всіх місцевих органів 
управління освітою райдержадміністрацій, міських рад та територіальних громад.

Також спостерігаються неточності при заповненні форми ЗНЗ-1 
керівниками закладів освіти області, а саме:

- не вказується повна назва закладу;
- пропускається або неправильно вказується ступінь закладу;
- допускаються виправлення коректором (без пояснювальних записок);
Виявлені суттєві помилки при складанні статистичної звітності за формою

№ 83-РВК а саме:
- кількість директорів не дорівнює кількості закладів освіти, > або <;
- не виконується співвідношення: сума рядків 02 та 03 (графа 1) першого 

розділу повинна дорівнювати різниці рядка 05 та 07 (графа 1) другого розділу. 
Сума даних за рядками 02 та 03 граф 3, 8, 9, 11 повинна бути менше даних, 
наведених за графою 1 розділу 2 за відповідними рядками (за рахунок директорів, 
які викладають предмети: музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури, 
трудового навчання та Захисту Вітчизни);

- за рядком 01 вказуються дані про учителів 1-4-х класів. Якщо учителі 
викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання 
лише в 1-4-х класах, то до рядка 01 дані про них не включаються, а наводяться за
рядком 03 розділу 1;

- рядки 12, 13 заповнюють заклади спеціальної освіти, а також заклади 
загальної середньої освіти, які запровадили інклюзивне навчання, включають до 
даних рядків інформацію про кількість асистентів, які викладають в інклюзивних 
класах;

- дані про вчителів, які викладають два і більше предмети (розділ 2), 
необхідно навести з того предмета, де вони мають більшу кількість годин, а якщо 
навантаження однакове — з того предмета, з якого одержано спеціальну освіту;

Дані, вказані у звітах форм Д-4, Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9, а також у звіті за 
формою №1-ЗСО про кількість закладів, класів і учнів часто не відповідають 
аналогічним даним звіту за формою 76-РВК.

Форма Д 7- 8: якщо мова українська (розділ 3), то як предмет в розділі 5 
вона не вказується, а якщо мова навчання російська чи румунська, або інша, то в 
розділі 5 обов’язково вказується українська в якості вивчення як предмету.



Окрім того, в розділі 4 в графі 2, якщо вказуються заклади з поглибленим 
вивченням української мови, то вони обов’язково мають вказуватись у графі 1.

Дані розділу 6 (Розподіл за класами учнів, які вивчають другу мову) 
повинні бути включені до розділу 5 (Розподіл учнів за вивченням мови як 
предмета та про вивчення мов факультативно або у гуртках).

Для того, щоб здійснити перевірку правильності складання звіту необхідно: 
від суми рядків 02 (англійська), 10 (німецька) та 16 (французька) розділу 5 відняти 
суму рядків 01 (англійська), 09 (німецька) та 15 (французька) розділу 6 та відняти І 
загальну кількість учнів (рядок 12) розділу 3. У результаті виконаних дій 
отримане число повинно бути від’ємним.

Форма Д-5: сума даних рядків 01-12 по графі 1 може бути більшою або 
дорівнювати даним рядка 25 за рахунок закладів, у яких поглиблено вивчається 
декілька предметів, відповідно сума даних рядків 01-12 по графі 14 може бути 
більшою даних рядка 29, за рахунок учнів, які вивчають поглиблено два або 
більше предмети (аналогічно -  по сільській місцевості).

До звіту додається довідка, в якій аналізується збільшення, зменшення або 
зміна закладів загальної середньої освіти за профілем та учнів у них.

Форма Д-6: слід пам’ятати, що в першому розділі не заповнюються дані 
стосовно кількості закладів І ступеня, вони заповнюється в другому розділі.

У розділі 1 заклади І-ІІ, І-ІІІ ступенів необхідно згрупувати за кількістю 
класів. Дані про кількість закладів, наведені в розділах 1 і 2 необхідно порівняти з j 
аналогічними даними розділу 1 форми № 76-РВК.

Форма Д-4: у звіт включаються дані по денних закладах загальної середньої 
освіти, наведених у рядках 02-09 розділу першого форми №76-РВК (без 
спеціальних шкіл-інтернатів та спеціальних класів). По всіх рядках сума даних- 
граф 2 і 3, 5 і 6, 8 і 9 повинна бути меншою відповідно граф 1,4,  7 за рахунок 
закладів І ступеня, або збігатися з ними за відсутності таких.

Необхідно звернути увагу на те, що по рядках 07-16, 19-25, 36, 37, 40-46
наводиться кількість закладів, а не кількість кабінетів у них, фізкультурних залів і
т. д. Ці дані по кожному рядку повинні бути меншими або дорівнювати даним 
рядка 01.

Відомості про площу приміщень вказуються в квадратних метрах цілими 
числами без десяткових знаків.

Матеріальну базу звіту необхідно обов’язково порівнювати з минулорічним / 
звітом, а також з показниками інших спеціалістів місцевих органів управління 
освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад 
для того, щоб уникнути розбіжності при подачі ідентичних показників.

В разі змін щодо кількості кабінетів, майстерень, фізкультурних залів, 
їдалень, комп’ютерних кабінетів, закладів, що потребують ремонту, площі 
приміщень, організування підвозу учнів і т. д. до звіту додається пояснювальна 
довідка, за рахунок чого відбулися зміни.

Форма ЗВ-1: зведений звіт складається на основі первинних звітів № ЗНЗ-2 
(звіт вечірньої (змінної школи)). Найбільш поширеною помилкою даного звіту є 
те, що у розділі V таблиці, рядок 01 (9-й клас) повинен дорівнювати сумі рядка 03 
(кількість учнів, які одержали свідоцтво) і рядка 05 (кількість учнів, які не 
одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту)/

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень у 
подальшому, необхідно: 1



1. Забезпечити формування державної статистичної звітності в І 
автоматизованому режимі. Уповноважений працівник підтверджує достовірність 
поданої інформації за допомогою накладання електронного цифрового підпису 
(ЕЦШ. Після накладання ЕЦП роздруковані за допомогою засобів ІТС «ДІСО», 
підписані і завірені мокрою печаткою оригінали форм державної статистичної 
звітності надіслати на адресу комунальної установи «Навчально-методичний 
центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів 
області»: вул. Горького, 23, м. Чернівці, 58010.

2. Здачу всіх статистичних звітів проводити особисто відповідальними 
працівниками у визначені терміни.

3. Звіти, надані без підпису керівника, печатки або факсом не будуть братися 
до уваги.

4. Якщо у статистичних даних є значні відмінності по показниках 
аналогічного звіту минулого навчального року, то обов’язково слід пояснювати в j 
письмовій формі за рахунок чого відбулися зміни.

5. У разі порушення термінів звітності подавати пояснювальну записку.


