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Про порядок організованого 
закінчення 2016/2017 навчального року

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. 
№811 «Про затвердження Положення про ІВС «Освіта» та Порядку замовлення, 
видачі та обліку документів про освіту державного зразка» (із змінами, 
внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки № 643 від 08.11.2005р., 
№ 737 від 13.08.2007р., наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
№806 від 18.07.2011р.), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України № 306 від 17.03.2015 «Про затвердження Положення про 
золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За 
досягнення у навчанні», відділом освіти, молоді та спорту проводилася 
відповідна робота, щодо забезпечення випускників документами про освіту, 
вивчено стан дотримання нормативно-інструктивних документів щодо ведення 
класних журналів, проаналізовано стан дотримання адміністраціями шкіл 
чинного законодавства з питань ведення класних журналів випускних класів та 
книг видачі документів про освіту. З метою посилення контролю 

НАКАЗУЮ:
1. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Крюковій Л.В. 

забезпечити контроль за організацією роботи закладів району при 
підготовці та оформленні документів про освіту випускникам 2018 року.

2. Головним спеціалістам відділу Сологуб Л.В. та Крюковій Л.В. постійно 
тримати контроль за станом ведення класних журналів.

3. Методистам райметодкабінету проводити навчальні семінари та 
роз’яснювальну роботу щодо ведення класних журналів навчальними 
закладами району, враховуючи індивідуальну форму навчання.

4. Керівникам навчальних закладів району:
4.1. Посилити контроль за веденням ділової документації, що стосується 

видачі її випускникам.
4.2. Визначити осіб, відповідальних за формування інформації щодо 

замовлення документів про освіту для випускників 2018 року.
4.3. Забезпечити постійний контроль за правильністю оформлення і 

видачею документів про освіту для випускників навчальних закладів.



4.4. Забезпечити своєчасне та якісне формування бази даних про
випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2017/2018
навчального року в системі ІСУО (ДІСО) і до 1 грудня 2017 року 
подати замовлення і базу даних за встановленою формою до відділу 
освіти, молоді та спорту.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальї
іЮрисконсуль

З наказом ознайомленій^ \

Ю. Березний 
В. Сопронюк.
B. Кравчук 
Р. Шелепнюк 
Л. Карчевська 
Б. Колоднюк 
Р. Янкова
М. Лисюк 

_ В. Миронов
C. Балабей 
Т. Кухар
B. Хом’як 
Г. Кравець
C. Дручик 
В. Яцков 
О. Лисюк 
Т. Ткачук 
Т. Вітрук 
Р. Демчук

В. Пилипчук 

.Яцимон

. Крюкова 

Л. Сологуб 

_ О.Румянцева

_  Л. Бізюк 
_  І. Довгалюк 
_  Г. Ігнашина 
_ Л. Богуцька 
_  М. Отачук 
_  Р. Шарко 
_  Н. Дарчик 
_  В. Філінюк 
_  Р. Новошицька 
_  Г. Сліворська 
Л. Шумовська 

_  С. Сидорчук.
_  М. Довгомуд
_Б. Годованюк

Л. Поліщук 
_  Н. Колосінська 
_ Н. Васильчук 
_  Л. Гримак.




