
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

20 ^ р .  Львів

Про замовлення документів про освіту 
випускникам 2019/2020 навчального року

З метою своєчасного і якісного формування обласної бази даних, 
доставки і видачі документів про освіту для випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів 2019/2020 навчального року, відповідно до 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 в новій редакції Положення про ІВС "ОСВІТА", Порядку 
замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.10.2007 за № 1129/14396

Н А К А З У Ю :

1. Призначити відповідальним за формування замовлення на документи
про освіту для закладів загальної середньої освіти начальника відділу з питань 
ліцензування та атестації закладів освіти Іванюка О.В. *

2. В.о. директора Львівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (Кацюба М. Р.) до 02.12.2019 призначити відповідальних за 
формування обласної електронної бази даних.

Копію наказу про призначення відповідальних за формування обласної 
електронної бази даних подати в департамент освіти і науки (в електронному 
вигляді на адресу O.Ivanjuk@i.ua) до 05.12.2019.

3. Начальникам відділів/управлінь освіти, керівникам навчальних 
закладів обласного підпорядкування:

3.1 До 02.12.2019 визначити відповідальних посадових осіб за 
замовлення документів про освіту, виготовлених на основі
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фотокомп’ютерних технологій, та організувати своєчасну і якісну 
підготовку замовлення на виготовлення документів про освіту. Копії 
наказів про призначення відповідальних подати до 06.12.2019 в 
департамент освіти і науки (в електронному вигляді на адресу 
O.Ivanjuk@i.ua);

3.2. До 16.12.2019 перевірити правильність написання посад, прізвищ, 
ініціалів керівників та відповідність назв і печаток навчальних 
закладів статутним документам (статуту, виписці з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України), у разі 
розбіжностей провести необхідні зміни та до 20.12.2019 подати 
необхідні документи в департамент освіти і науки (каб.31-в);

3.3 До 20.01.2020 подати замовлення на виготовлення документів про 
освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів 
(електронні файли з програми EDUCATION) на адреси 
kitn@loippo.lviv.ua, atestat@loippo.lviv.ua та O.Ivanjuk@i.ua.

4. Централізованій бухгалтерії № 1 при департаменті освіти і науки 
облдержадміністрації (Сіромська Н.М.) забезпечити своєчасний перерахунок 
коштів згідно з рахунками Державного підприємства „Інфоресурс”, 
оформлення рахунків на оплату вартості послуг за формування електронної 
бази даних, доставки і видачі документів про освіту, накладних окремо для 
кожного відділу/управління освіти, здійснювати контроль за надходженням 
коштів.

5. Начальнику відділу з питань ліцензування та атестації навчальних 
закладів (Іванюк О.В.) видавати документи про освіту відділам/управлінням 
освіти та навчальним закладам обласного підпорядкування після оформлення 
рахунків та накладних.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Яворовську Г.В., 
начальника управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, 
соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності 
вищих навчальних закладів і науки.

Т.в.о. директора Ігор ГАЙДУК
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