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Щодо порядку забезпечення документами 
про базову середню освіту та повну
загальну середню освіту в 2022 році

 
Шановні колеги!

 
Інформуємо про порядок забезпечення в 2022 році документами про 

базову середню освіту та повну загальну середню освіту.
Згідно із Порядком замовлення документів про базову середню освіту та 

повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 737), 
зареєстрованим   у  Міністерстві   юстиції   України   16 лютого   2004  р.  за   
№ 201/8800 (далі – Порядок замовлення документів), та наказом Міністерства 
освіти і науки України від 04.02.2014 № 97, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 12 лютого 2014 р. за № 283/25060, документи про базову 
середню освіту (свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; свідоцтво 
про здобуття базової середньої освіти з відзнакою; свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, 
зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)) та повну загальну 
середню освіту (свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти; 
свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, 
нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»); свідоцтво про 
здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою 
медаллю «За високі досягнення у навчанні»)), у тому числі у випадках, 
визначених законодавством, з урахуванням забезпечення доступності 
відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля), у 2022 році 
виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій.

Уповноваженим органом Міністерства освіти i науки, що 
забезпечує організацію замовлення, видачі та обліку документів про базову 
середню освіту та повну загальну середню освіту, є державне підприємство 
«Інфоресурс» (далі – ДП «Інфоpecypc»).
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Відповідно до пункту 11 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. 
№ 131 (далі – Порядок використання коштів), у 2022 році за рахунок 
бюджетних коштів виготовляються:

свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, базової середньої освіти
з відзнакою, повної загальної середньої освіти, повної загальної середньої 
освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення
у навчанні»), повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, 
нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»), базової 
середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими 
порушеннями інтелектуального розвитку), у тому числі у випадках, 
визначених законодавством, з урахуванням забезпечення доступності 
відтвореної на таких свідоцтвах інформації (з використанням шрифту Брайля);

бланки додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, 
повної загальної середньої освіти, базової середньої освіти (для осіб з 
особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 
інтелектуального розвитку);

бланки довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб
 з помірними інтелектуальними порушеннями);

бланки похвальних листів та похвальних грамот;
золоті медалі «За високі досягнення у навчанні»;
срібні медалі «За досягнення у навчанні»

для осіб, які здобули базову середню освіту чи повну загальну середню освіту
у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти
за кошти державного або місцевих бюджетів.

Для осіб, які здобули базову середню освіту чи повну загальну середню 
освіту в приватних закладах загальної середньої освіти, закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти за контрактною формою навчання (за угодами 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти з підприємствами, 
установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними 
особами), закладах вищої освіти та їхніх структурних підрозділах, у 2022 році 
ціна 1 (одного) примірника документа, що виготовляється на основі 
фотокомп’ютерних технологій, про:

базову середню освіту (свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; 
свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою; свідоцтво
про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми 
потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)) – 36,72 
грн;

повну загальну середню освіту (свідоцтво про здобуття повної загальної 
середньої освіти; свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти
(для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»; 
свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, 



нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні») – 42,72 
грн;

базову середню освіту чи повну загальну середню освіту у випадках, 
визначених законодавством, з урахуванням забезпечення доступності 
відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля) – 213,12 
грн.

Складовими зазначених вище цін є вартість виготовлення документів 
про освіту (33,60 грн для документа про базову середню освіту; 39,60 грн – 
документа про повну загальну середню освіту; 210,00 грн – документа про 
базову середню освіту чи повну загальну середню освіту у випадках, 
визначених законодавством, з урахуванням забезпечення доступності 
відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля)) та 
вартість послуг, що надає ДП «Інфоресурс» при забезпеченні замовників 
документами про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних 
технологій, в розмірі 3,12 грн за 1 (один) примірник документа (вартість 
послуг встановлена кошторисом на надання послуг із забезпечення 
навчальних закладів України документами про освіту, що виготовляються на 
основі фотокомп’ютерних технологій, затвердженим Міністерством освіти і 
науки).

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, заклади загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти, отримуючи в 2022 році документи про базову 
середню освіту чи повну загальну середню освіту, що виготовляються на 
основі фотокомп’ютерних технологій, у тому числі у випадках, визначених 
законодавством, з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них 
інформації (з використанням шрифту Брайля), для осіб, які здобули базову 
середню освіту чи повну загальну середню освіту у закладах загальної 
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти за кошти державного 
або місцевих бюджетів, сплачують тільки вартість послуг, що надає ДП 
«Інфоресурс» при забезпеченні замовників документами про освіту, що 
виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, в розмірі 3,12 грн за  
(один) документ про освіту.

Інші випускні документи (бланки документів) про освіту, що 
виготовляються за кошти державного бюджету відповідно до Порядку 
використання коштів, а саме: бланки додатків до свідоцтв про здобуття базової 
середньої освіти, повної загальної середньої освіти, базової середньої освіти 
(для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 
інтелектуального розвитку); бланки довідок про закінчення повного курсу 
навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями); бланки 
похвальних листів та похвальних грамот; золоті медалі «За високі досягнення 
у навчанні»; срібні медалі «За досягнення у навчанні» видаються безкоштовно.

Вартість документів про базову середню освіту чи повну загальну 
середню освіту та додатків до них, відзнак про досягнення у навчанні, 



виготовлених за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в 
минулих роках, у разі їх отримання для видачі особам, які здобули базову 
середню освіту чи повну загальну середню освіту в приватних закладах 
загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти за контрактною формою навчання (за угодами закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з підприємствами, установами, організаціями, 
окремими фізичними та/або юридичними особами), закладах вищої освіти та 
їх структурних підрозділах, відшкодовується закладами освіти до державного 
бюджету шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ДП 
«Інфоресурс» з подальшим спрямуванням їх до державного бюджету.

Замовлення на виготовлення (створення) документів про базову середню 
освіту чи повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі 
фотокомп’ютерних технологій (далі – Замовлення на виготовлення 
(створення) документів), подаються департаментами (управліннями) освіти і 
науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (щодо осіб, які 
здобули базову середню освіту чи повну загальну середню освіту в закладах 
загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, а також 
неакредитованих в установленому порядку як вузол обробки інформації 
закладах вищої освіти) та акредитованими в установленому законодавством 
порядку як вузол обробки інформації закладами вищої освіти незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності (щодо осіб, які в цих закладах здобули 
базову середню освіту чи повну загальну середню освіту), що є замовниками 
вказаних документів згідно з Порядком замовлення документів.

Кошти за документи про базову середню освіту чи повну загальну 
середню освіту та додатки до них сплачуються на поточний рахунок ДП 
«Інфоресурс» згідно з укладеними договорами та на підставі виписаних ДП 
«Iнфopecypc» накладних на відпуск документів.

Звертаємо увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 12.05.2022 № 432 департаменти (управління) освіти i науки 
обласних, Київської міської державних адміністрацій повинні забезпечити 
подання Замовлень на виготовлення (створення) документів, з урахуванням 
здобувачів освіти, зарахованих до закладів освіти в 2021 – 2022 навчальному 
році в період дії воєнного стану в Україні, до 20 травня 2022 року.

ДП «Інфоpecypc» забезпечить перевірку актуальності даних у своєчасно 
поданих Замовленнях на виготовлення (створення) документів з метою 
уникнення в період воєнного стану замовлення документа про загальну 
середню освіту для одного здобувача освіти різними закладами освіти, що 
пов’язано, зокрема, зі значною кількістю тимчасово переміщених осіб та 
зарахованих здобувачів освіти до дев’ятих та одинадцятих класів закладів 
освіти після 24 лютого 2022 року. Про виявлені такі подвійні замовлення буде 
доведено до відома департаментів (управлінь) освіти i науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій для внесення не пізніше, ніж до 31 



травня 2022 року необхідних змін до відповідних Замовлень на виготовлення 
(створення) документів.

Заклади освіти, у яких відсутня можливість перевірити достовірність, 
точність та повноту інформації про себе, що міститься в Реєстрі суб’єктів 
освітньої діяльності ЄДЕБО, перед поданням документів до підрозділу 
виконавця Замовлень на виготовлення (створення) документів та, за потреби, 
її актуалізувати самостійно або через органи управління у сфері освіти, яким 
вони підпорядковуються, в цьому році можуть це зробити, до завершення або 
скасування воєнного стану в Україні.

Крім того повідомляємо, що в умовах воєнного стану замовлення, 
виготовлення та видача дублікатів та виправлених документів про базову та 
повну загальну середню освіту, виданих закладами освіти, що не здійснюють 
освітню діяльність внаслідок збройної агресії російської федерації, 
здійснюється згідно з Порядком замовлення, обліку і видачі дублікатів та 
виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка 
особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на 
тимчасово окупованій території України та в навчальних закладах окремих 
населених пунктів Донецької та Луганської областей, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 917, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 26 серпня 2014 р. за № 1024/25801 (із змінами).

 
 

З повагою
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