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Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій

Щодо збору даних про заклади 
дошкільної освіти за формою 85-к до 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи «Державна інформаційна система 
освіти»

З метою дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти, 
спрощення ведення документообігу закладів дошкільної освіти та оптимізації 
формування державної статистичної звітності, в 2018/2019 навчальному році 
вперше буде здійснено пілотний збір освітньої статистичної звітності до 
інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система 
освіти» (далі -  ITC «ДІСО») за формою державного статистичного 
спостереження 85-к. ITC «ДІСО» забезпечує збір освітньої статистичної 
звітності на безкоштовній для респондентів основі, повна та деталізована база 
даних за результатами збору буде важливим інформаційним ресурсом для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень в сфері дошкільної освіти.

Збір зазначеної освітньої статистичної звітності регламентовано наказом 
Міністерства від 21.08.2018 р. № 927, кінцевим терміном подання інформації є 
28 лютого 2019 року. При поданні інформації у респондентів можуть виникати 
певні складнощі у зв’язку з необхідністю враховувати специфіку та принципи 
роботи державної безкоштовної ITC «ДІСО», тому до кінця січня 2019 року на 
інформаційних ресурсах ITC «ДІСО» (http://diso.gov.ua/) будуть розміщені 
всі необхідні покрокові інструкції і матеріали для роботи з модулем
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При цьому нагадуємо, що відповідно до наказу Державної служби 
статистики України від 16.07.2018 № 150 «Про затвердження форми державного 
статистичного спостереження № 85-к (річна) «Звіт про діяльність закладу 
дошкільної освіти», звіт за 2018 рік у паперовій формі подається до 
територіальних органів Державної служби статистики України до 28 лютого 
2019 року.

Водночас звертаємо увагу на те, що, на відміну від вимог Держстату, яка 
респондентами визначає виключно юридичних осіб, Міністерство освіти і науки 
України просить залучити заклади загальної середньої освіти всіх типів і форм 
власності, в яких є дошкільні підрозділи (філії); інші заклади освіти (професійно- 
технічної, вищої освіти, позашкільної освіти), в яких є дошкільні підрозділи 
та/або групи для дітей дошкільного віку тощо до заповнення електронної версії 
звіту 85-к. Важливо також отримати дані від приватних закладів дошкільної 
освіти. Просимо посприяти включенню даних категорій закладів до кола 
респондентів.
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