
 

 

 
 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

 

 Н А К А З 

 

 

01.09.2021                                       Краснокутськ                    № 206 

 

Про організацію роботи щодо збору даних 

до інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Державна інформаційна 

система освіти» у 2021/2022 навчальному 

році 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2021 

№955 «Про збір даних до інформаційно - телекомунікаційної системи 

 «Державна інформаційна система освіти» у 2021/2022 н.р.», з метою 

спрощення ведення документообігу закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти, оптимізації формування державної статистичної звітності, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» н а к а з у ю: 

 

1. Призначити відповідальною особою за роботу з інформаційно-

телекомунікаційною системою «Державна інформаційна система освіти» (далі 

– ІТС «ДІСО») провідного спеціаліста відділу освіти Краснокутської селищної 

ради Катерину ШАРАБУРОВУ. 

2. Призначити відповідальними особами за складання і подання 

державної статистичної звітності у сфері загальної середньої освіти: 

76-РВК – Катерину ШАРАБУРОВУ, провідного спеціаліста відділу освіти, 

Людмилу СТРАХОВЕЦЬКУ, бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу 

освіти;  

Д-4 – Вікторію КАС’ЯНЕНКО, інженера групи по господарському 

обслуговуванню відділу освіти; 

Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9, 1-ЗСО – Катерину ШАРАБУРОВУ, провідного спеціаліста 

відділу освіти; 

83-РВК – Катерину ШАРАБУРОВУ, провідного спеціаліста відділу освіти. 

3. Призначити відповідальною особою за складання і подання державної 

статистичної звітності у сфері дошкільної освіти Катерину ШАРАБУРОВУ, 

провідного спеціаліста відділу освіти. 

 

https://diso.gov.ua/upload/Nakaz_955.pdf
https://diso.gov.ua/upload/Nakaz_955.pdf


4. Провідному спеціалісту відділу освіти Катерині ШАРАБУРОВІЙ: 

4.1. Перевірити достовірність та повноту переліку закладів освіти, що 

перебувають у сфері відділу освіти, в ІТС «ДІСО». 

До 03.09.2021 

4.2. Забезпечити перевірку електронної та паперової версії інформації, 

поданої  закладами освіти відповідно до додатків наказу Міністерства освіти і 

науки України від 01.09.2021 №955 «Про збір даних до інформаційно - 

телекомунікаційної системи  «Державна інформаційна система освіти» у 

2021/2022 н.р.» та засвідчити факт такої відповідності накладанням 

електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). 

4.3. Забезпечити подання форм державної статистичної звітності в 

електронному вигляді до ІТС «ДІСО» у визначені терміни, підтвердивши 

достовірність поданої інформації за допомогою накладання ЕЦП. 

4.4. Перевірити достовірність та повноту переліку закладів дошкільної 

освіти в ІТС «ДІСО». 

4.5. Забезпечити перевірку електронної та паперової версії інформації, поданої  

закладами дошкільної освіти відповідно до переліку додатків наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.09.2021 №955 «Про збір даних до 

інформаційно - телекомунікаційної системи  «Державна інформаційна система 

освіти» у 2021/2022 н.р.». 

5. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

5.1. Призначити відповідальну особу за складання і подання державної 

статистичної звітності у сфері загальної середньої освіти та завантаження даних 

в ІТС «ДІСО». 

До 06.09.2021 

5.2. Подати форми державної статистичної звітності в електронному 

вигляді до ІТС «ДІСО» у визначені терміни (додаток 4 до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 01.09.2021 №955 «Про збір даних до інформаційно - 

телекомунікаційної системи  «Державна інформаційна система освіти» у 

2021/2022 н.р.»). 

До 08.09.2021 

6. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти: 

6.1. Призначити відповідальну особу за складання і подання державної 

статистичної звітності у сфері дошкільної освіти та завантаження даних в ІТС 

«ДІСО». 

До 06.09.2021 

6.2. Подати форму державної статистичної звітності в електронному 

вигляді до ІТС «ДІСО» у визначені терміни (додаток 3 до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 01.09.2021 №955 «Про збір даних до інформаційно - 

телекомунікаційної системи  «Державна інформаційна система освіти» у 

2021/2022 н.р.»). 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                                        Тетяна КРАЛЯ 
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Візи: 

 

 

Провідний спеціаліст відділу освіти 

(розробник) 

 

  

К. ШАРАБУРОВА 

 

   

Юрисконсульт групи по 

централізованому господарському 

обслуговуванню відділу освіти                  

  

 

А. ЗАМУРЕЙ 

   

   
 

 

 
 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 


