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Додаток до листа Міністерства освіти і 

науки України 

від  _________ № ________ 

 

 

Методичні рекомендації щодо процедури здачі обов’язкових 

державних статистичних звітів загальноосвітніми навчальними закладами 

та органами управління освітою у 2013/2014 навчальному році 

 

 Здача обов’язкових державних статистичних звітів загальноосвітніми 

навчальними закладами та органами управління освітою в Україні 

регламентується Наказами МОН № 766 від 2.07.2012 р. «Про затвердження 

форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх 

заповнення», № 991 від 10.09.2012 р. «Про затвердження зведених таблиць з 

питань загальної середньої освіти», № 1345 від 29.11.2012 р. «Щодо 

затвердження результатів експерименту з впровадження в загальноосвітніх 

навчальних закладах та органах управління освітою експерименту «ІСУО - 

2012»».  

 

1. Формування обов’язкових державних первинних звітів ЗНЗ-1 та 83-РВК 

проводиться відповідальною особою загальноосвітнього навчального закладу в 

автоматичному режимі з даних про учнів, персонал та приміщення цього 

закладу, введених до спеціального програмного інтерфейсу з додержанням 

встановлених законодавством форм в електронному та паперовому вигляді. У 

встановлені строки паперова форма звітів направляється у відповідний орган 

управління освітою, електронна форма звітів направляється на портал 

www.isuo.org. 

2. Працівники районних (міських) органів управління освітою, відповідальні 

за формування та здачу форм звітності та зведених таблиць 76-РВК, 83-РВК, Д-

4, Д-5, Д-6, Д 7-8, Д-9, формують ці звіти після отримання відповідних 

електронних форм звітності від загальноосвітніх навчальних закладів в 

автоматичному режимі на порталі www.isuo.org. Сформовані форми звітів та 

зведених таблиць приймаються відповідними працівниками регіональних 

органів управління освітою, про що ставиться відповідна електронна відмітка 

після чого звіти вважаються прийнятими та роздруковуються і направляються у 

встановлені законодавством строки до органів управління освітою вищого 

рівня. 

3. Спеціалісти регіональних органів управління освітою, відповідальні за 

здачу обов’язкових державних статистичних звітів після формування 

електронних форм звітів на рівні районів та міст, в автоматичному режимі 

формують звіти та зведені таблиці 76-РВК, 83-РВК, Д-4, Д-5, Д-6, Д 7-8, Д-9 на 

порталі www.isuo.org. Сформовані форми звітів та зведених таблиць 

перевіряються відділенням інформаційно – аналітичних систем управління 

науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти 

Міністерства, про що ставиться відповідна електронна відмітка, після чого звіти 
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вважаються вірно сформованими та прийнятими, роздруковуються та 

направляються у встановлені законодавством строки до Міністерства освіти і 

науки України, Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, 

областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі. 

4. Формування звітів та зведених таблиць на порталі www.isuo.org. 

проводиться відповідними спеціалістами органів управління освітою згідно 

інструкції для авторизованих користувачів, яка розміщена на сторінці сайту: 

http://www.isuo.org/upload/portal_ISUOu.pdf. Логін та пароль для авторизації на 

порталі отримується в уповноваженої особи, призначеної відповідним наказом 

керівника цього органу управління освітою. 
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