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Щодо порядку оплати документів про загальну середню освіту в 
2018 році
Лист МОН № 1/9-229 від 13.04.18 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-229 від 13 квітня 2018 року

Департаменти (управління) освіти
і науки обласних. Київської міської

державних адміністрацій
Щодо порядку оплати документів
про загальну середню освіту в 2018 році

Шановні колеги!
Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 16 лютого 2004 p. за № 201/8800, 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 загальну середню освіту державного зразка (атестат про повну загальну середню освіту; 
атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту: свідоцтво про базову загальну середню освіту: 
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; свідоцтво про базову загальну середню освіту за 
спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну 
середню освіту за спеціальною програмою)) у 2018 році виготовляються на основі фотокомп’ютерних 
технологій.
Уповноваженим органом Міністерства освіти і науки, що забезпечує організацію замовлення, видачі та обліку 
документів про загальну середню освіту державного зразка, є державне підприємство «Інфоресурс» (далі – 
ДП «Інфоресурс»).
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення 
випускних документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 
p. № 309, у 2018 році за рахунок бюджетних коштів виготовляються свідоцтва про базову загальну середню 
освіту, атестати про повну загальну середню освіту та бланки додатків до свідоцтва про базову загальну 
середню освіту та додатків до атестата про повну загальну середню освіту, свідоцтва про базову загальну 
середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку), бланки 
додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з 
порушеннями розумового розвитку) та довідок про закінчення повного курсу навчання за спеціальною 
програмою (для випускників з помірною розумовою відсталістю), бланки похвальних листів «За високі 
досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», 
золоті медалі «За високі досягнення у навчанні», срібні медалі «За досягнення у навчанні» для осіб, які 
навчалися за кошти державного та місцевих бюджетів у загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладах.
Для випускників приватних закладів загальної середньої освіти, випускників контрактної форми навчання 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувачів загальної середньої освіти у закладах 
вищої освіти та їх структурних підрозділах ціна 1 (одного) примірника атестата про повну загальну середню 
освіту державного зразка, що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій, складатиме 36,72 грн. 
свідоцтва про базову загальну середню освіту державного зразка та свідоцтва про базову загальну середню 
освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку), що виготовляються 
на основі фотокомп'ютерних технологій - 24,42 грн.
Складовими зазначених вище цін документів про освіту є вартість виготовлення документів про освіту, що 
становить 33,60 грн (для атестатів) та 21,30 грн (для свідоцтв) (не більше двох неоподатковуваних мінімумів 
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доходів громадян відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 p. № 645 «Про 
документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них»), та 
вартість послуг, які надає ДП «Інфоресурс» при забезпеченні 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'ютерннх технологій, затвердженим Міністерством освіти і 
науки України).
Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, заклади 
загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, отримуючи в 2018 році свідоцтва про 
базову загальну середню освіту, свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою 
(для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за 
спеціальною програмою), атестати про повну загальну середню освіту для осіб, які навчались за кошти 
державного та місцевих бюджетів, сплачують тільки вартість послуг ДП «Інфоресурс» із забезпечення 
документами про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій, в 
розмірі 3,12 грн за один документ про освіту.
Інші документи (бланки документів) про загальну середню освіту, які виготовляються за кошти державного 
бюджету, а саме: бланки додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту та додатків до атестатів 
про повну загальну середню освіту, бланки додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту за 
спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку) та довідок про закінчення 
повного курсу навчання за спеціальною програмою (для випускників з помірною розумовою відсталістю), 
бланки похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення 
у вивченні окремих предметів», золоті медалі «За високі досягнення у навчанні», срібні медалі «За 
досягнення у навчанні» видаються безкоштовно.
Вартість документів про 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 їхнього 
отримання здобувачами загальної середньої освіти у закладах вищої освіти та їх структурних підрозділах, 
випускниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти контрактної форми навчання та 
випускниками приватних закладів загальної середньої освіти у 2018 році, 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) атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про 
базову загальну середню освіту для студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти подаються відповідними закладами освіти через департаменти (управління) 
освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, які є замовниками вказаних документів 
відповідно до Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, видачі та 
обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 p. за № 201/8800.
Кошти за документи про загальну середню освіту та додатки до них сплачуються на поточний рахунок ДП 
«Інфоресурс» згідно з укладеними договорами та на підставі виписаних ДП «Інфоресурс» накладних на 
відпуск документів.
З повагою
Заступник міністра                            Павло Хобзей
За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 16.04.2018 
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