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Департаменти (управління) освіти i
науки обласних, Київської міської
військових адміністрацій
Про вручення здобувачам освіти,
які перебувають за межами України,
документів про базову середню та
повну загальну середню освіту
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних
справ України від 09 червня 2022 року № 538/192 затверджено Порядок
міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за
межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну
середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні (далі – Порядок).
Цим Порядком визначено механізм вручення випускникам, які перебувають
за межами України, документів про базову та повну загальну середню освіту та
додатків до них, виданих закладами освіти впродовж дії воєнного стану в Україні
чи окремих її місцевостях, оголошеного у встановленому порядку.
З метою організації надання випускникам документів про освіту міжвідомчу
взаємодію здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство
закордонних справ України, органи управління у сфері освіти обласних,
Київської міської військових адміністрацій та закордонні дипломатичні установи
України (далі - ЗДУ).
Вручення випускникам документів про освіту в закордонних
дипломатичних установах України здійснюватиметься на підставі заяви, яка має
подаватися до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ про
освіту. Заява може бути подана одним з батьків, опікуном, іншим законним
представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти, а
в окремих випадках – самим здобувачем освіти.
Формування пакету документів про освіту окремо по кожній ЗДУ та
направлення їх до органу управління у сфері освіти територіальної громади
(далі – управління освіти) здійснюється керівником закладу освіти на підставі
заяв, що надійшли до закладу освіти. Перелік ЗДУ розміщено на офіційному
вебсайті Міністерства закордонних справ України за посиланням:
https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-vukrayini.

Управління освіти своєю чергою після отримання із закладів освіти пакетів
документів про освіту формує нові пакети документів окремо по кожній ЗДУ та
направляє їх до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської
міської військових адміністрацій (далі – Департамент освіти).
Департаменти освіти після отримання з управлінь освіти пакетів документів
про освіту формують нові пакети документів окремо по кожній ЗДУ та направляє
їх до МОН.
У книзі (журналі) обліку і видачі документів про освіту робиться запис
«надіслано до (назва ЗДУ) для вручення відповідно до заяви (прізвище, ініціали
випускника)».
ЗДУ організовують вручення випускникам документів про освіту в країні
перебування.
Розписки про вручення документів про освіту передаються у зворотному
порядку відповідно департаменту освіти, управлінню освіти, закладу освіти.
Заклад освіти має підшити розписки до книги (журналу) обліку і видачі
документів про освіту.
Просимо інформацію про затвердження Порядку довести до відома
місцевих органів управління у сфері освіти та керівників закладів загальної
середньої освіти для використання в роботі, рекомендувати закладам загальної
середньої освіти надіслати випускникам, які перебувають за кордоном, зразок
заяви про вручення документа про освіту в ЗДУ, за необхідності - повний текст
Порядку.
Водночас нагадуємо, що згідно з наказом МОН від 20.05.2022 № 466 видача
документів про загальну середню освіту та додатків до них випускників, які
тимчасово проживають (перебувають) в інших регіонах України або за
кордоном, батькам та іншим законним представникам здійснюється закладами
загальної середньої освіти за наявності відповідного документа, що посвідчує
особу. При видачі документів іншим особам необхідною умовою є наявність
довіреності, посвідченої нотаріально, а в Донецькій, Запорізькій, Луганській,
Миколаївській, Харківській та Херсонській областях - посвідченої нотаріально
або керівником установи, підприємства, організації, органу місцевого
самоврядування.
Повідомляємо також, що 15 червня ц. р. о 14-й годині Міністерством буде
проведено технічну нараду з питань видачі та безпосереднього вручення
випускникам 2022 року документів про освіту. До участі в нараді запрошуються
відповідальні працівники департаментів (управлінь) освіти і науки обласних,
Київської міської військових адміністрацій та інших відповідних підрозділів, до
компетенції яких віднесено зазначені питання. Посилання для участі у нараді
надсилається електронною поштою.
Додатки: наказ МОН та МЗС на 15 арк., зразок заяви у форматі Word на 1 арк.
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