
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

07.05.2019                                                                       № 99 

 

Про облік, оформлення й видачу 

документів про освіту 

випускникам загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Зачепилівського району, 

нагород за високі досягнення у 

навчанні у 2018/2019 

навчальному році 

 

 

         Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення 

про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою  Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положення про державну 

підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 

1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 

157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього 

навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 30.07.2015 за №  924/27369, Положення про золоту медаль «За 

високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, 

Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та 

похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 

579 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 № 

115), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 № 271/20584, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 737 «Про 

викладення в новій редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

10.12.2003 № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «Освіта» та Порядку 

замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка», 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2007 № 1129/14396, 

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 

423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», наказів 

Департаменту науки і освіти Харківської    обласної   державної  адміністрації 

від 11.04.2019 №92 «Про організоване закінчення 2018/2019 навчального року 

та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності Харківської 

області»,  відділу освіти,молоді та спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 12.04.2018 № 71 «Про організоване закінчення 2018/2019 

навчального року та проведення державноїпідсумкової атестації учнів 4, 9, 

11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району»,  

з метою чіткого обліку, своєчасного і достовірного оформлення та видачі 

документів про освіту, нагород за високі досягнення у навчанні, беручи до 

уваги листи-погодження загальноосвітніх навчальних закладів про визначення 

дат вручення документів про освіту випускникам 9-х, 11(12)-х класів, 

керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

наказую: 

 

1. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатки до них, 

учням 9-х класів, які закінчили основну школу і пройшли державну підсумкову 

атестацію під час святкових урочистостей у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

07.06.2019 

2. Видати атестати про повну загальну середню освіту та додатки до них учням, 

які закінчили 11(12)-й клас і пройшли державну підсумкову атестацію під час 

святкових урочистостей у загальноосвітніх навчальних закладах. 

27.06.2019 

 3.Призначити відповідальним у відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

районної державної адміністрації  за облік і видачу документів про освіту 

Бєляєву Антоніну Іванівну, завідувача районним методичним кабінетом, а саме: 

- свідоцтв про базову загальну середню освіту; 

- свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою;  

- атестатів про повну загальну середню освіту;  
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- атестатів з відзнакою про повну загальну середню освіту  (для випускників 

нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»);  

- атестатів з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників 

нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»); 

- додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту;  

- додатків до атестатів про повну загальну середню освіту; 

- Похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;  

- Похвальних листів «За високі досягнення у навчанні»; 

- золотих медалей «За високі досягнення у навчанні»; 

- срібних медалей «За досягнення у навчанні.  

4.Покласти персональну відповідальність на керівників  закладів загальної 

середньої освіти: 

4.1. За облік і видачу у підпорядкованому навчальному закладі документів про 

освіту, а саме:  

- свідоцтв про базову загальну середню освіту;  

- свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою; 

- атестатів про повну загальну середню освіту;  

- атестатів з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників 

нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»);  

- атестатів з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників 

нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»); 

- додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту;  

- додатків до атестатів про повну загальну середню освіту;  

- Похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;  

- Похвальних листів «За високі досягнення у навчанні»; 

- золотих медалей «За високі досягнення у навчанні»; 

- срібних медалей «За досягнення у навчанні».  

4.2. За оформлення додатків до атестатів про повну загальну середню освіту та 

додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту. 
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5. Контроль за виконанням наказу покласти на  завідувача районним 

методичним кабінетом відділу освіти,молоді та спорту  Бєляєву А.І. 

 

Начальник відділу освіти, 

 молоді та спорту                                                                  О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


