ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
« 08 » серпня 2017р.

м. Одеса

№ 276/ОД

Про збір даних до
інформаційно-телекомунікаційної
системи «Державна інформаційна
система освіти» у 2017/2018 н.р.
З метою дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти,
спрощення ведення документообігу загальноосвітніх навчальних закладів,
оптимізації формування державної статистичної звітності в системі загальної
середньої освіти України, враховуючи наказ Міністерства освіти і науки
від 14.07.2017 №1068 «Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної
системи «Державна інформаційна система освіти» у 2017/2018 н.р.» та лист
від 29.06.2017 №1/9-356
НАКАЗУЮ:
1. Департаменту освіти і науки Одеської міської ради, керівникам
районних (міських) відділів (управлінь) освіти, об’єднаним територіальним
громадам, приватним навчальним закладам, закладам освіти обласного
підпорядкування, денним загальноосвітнім навчальним закладам інших
Міністерств (відомств) до 5 вересня 2016 року:
1.1. Призначити уповноважених працівників у відділах (управліннях)
освіти та загальноосвітніх навчальних закладах за складання та подання
статистичної звітності у сфері загальної середньої освіти в 2017/2018
навчальному році та завантаження даних в ІТС «ДІСО». У разі зміни
уповноваженого працівника актуалізувати відповідну інформацію в ІТС
«ДІСО» протягом 5 робочих днів з моменту такої зміни;
1.2. Забезпечити наявність в уповноважених працівників електронного
цифрового підпису (далі – ЕЦП), виданого акредитованими центрами
сертифікації ключів (далі – АЦСК). Технічні можливості ІТС «ДІСО»
дозволяють опрацьовувати ключі, видані АЦСК ІДД «ДФС» або АЦСК ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК»;
1.3.
Забезпечити
перевірку
уповноваженими
працівниками
достовірності та повноти інформації про органи управління освітою
відповідної територіальної громади в ІТС «ДІСО». За необхідності внести
зміни до відповідного переліку або доповнити у разі відсутності інформації;
1.4. Перевірити достовірність та повноту переліку загальноосвітніх
навчальних закладів, що перебувають у сфері органу управління освітою;

1.5.
Забезпечити
перевірку
уповноваженими
працівниками
відповідності електронної та паперової версії інформації, поданої
загальноосвітніми навчальними закладами. Уповноважений працівник має
засвідчити факт такої відповідності накладанням ЕЦП;
1.6. Забезпечити подання форм державної статистичної звітності у
визначені терміни ( додаток 1) в автоматизованому режимі в ІТС «ДІСО»;
1.7. Забезпечити подання форм державної статистичної звітності до
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
(каб. 1331) у визначені терміни (додаток 2) в роздрукованому вигляді за
підписом керівника та відповідальної особи.
2. Директору КУ «Одеського обласного центру фінансовостатистичного моніторингу, матеріально-технічного та навчальнометодичного забезпечення закладів і установ освіти» - Кіріляк І.Ю.:
2.1. Призначити особу, відповідальну за прийняття, перевірку,
узгодження та складання державної статистичної звітності у сфері загальної
середньої освіти в 2017/2018 навчальному році;
2.2. Забезпечити уповноважену особу ЕЦП, виданим АЦСК;
2.3. Перевірити достовірність та повноту інформації, яка подана в ІТС
«ДІСО» Департаментами освіти і науки Одеської міської ради, районними
(міськими) відділами (управліннями) освіти, об’єднаними територіальними
громадами, приватними навчальними закладами, закладами освіти обласного
підпорядкування, денними загальноосвітніми навчальними закладами інших
Міністерств (відомств) відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
У разі відсутності інформації внести зміни до відповідного переліку або
доповнити його;
2.4. Забезпечити своєчасне подання статистичної звітності до
Міністерства освіти і науки України узагальнені форми державної
статистичної звітності у визначені терміни;
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора Департаменту-начальника управління нормативності та якості
освіти Стельмах Н.О.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від 08.08.2017р. №276/ОД

ПЕРЕЛІК ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
що подаються загальноосвітніми навчальними закладами до ІТС
«ДІСО» в електронному вигляді та терміни їх подання
1. Звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів за формою № ЗНЗ1 на початок 2017/2018 навчального року (станом на 05 вересня 2017 року)
До 6 вересня 2017 року.
2. Звіт вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів за формою №
ЗНЗ-2 на початок 2017/2018 навчального року ( станом на 05 вересня 2017
року)
До 6 вересня 2017 року.
3. Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів за формою № 83-РВК на початок
2017/2018 навчального року ( станом на 01 жовтня 2017 року)
До 10 жовтня 2017 року.
4. Звіт про продовження навчання для здобуття повної середньої освіти
випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за формою
№ 1-ЗСО у 2017/2018 навчального році
До 4 грудня 2017 року.

