
Органи управління у сфері освіти
місцевих державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування

Заклади освіти та інші суб’єкти 
освітньої діяльності

Про актуалізацію інформації в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти

Відповідно до частини першої статті 74 Закону України «Про освіту»         
(далі – Закон) у системі освіти функціонує інтегрована інформаційна           
система – Єдина державна електронна база з питань освіти.

Згідно з частиною другою статті 74 Закону Єдина державна електронна база 
з питань освіти містить такі складові: Реєстр суб’єктів освітньої діяльності, 
Реєстр здобувачів освіти, Реєстр документів про освіту, Реєстр сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання, Реєстр студентських (учнівських) 
квитків, Реєстр педагогічних, науково-педагогічних працівників, Реєстр 
сертифікатів педагогічних працівників.

Абзацом першим пункту 1 розділу І Положення про Реєстр суб’єктів 
освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.02.2021 
№ 204, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2021 р. за 
№ 537/36159 (далі – Положення), встановлено, що Реєстр суб’єктів освітньої 
діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Реєстр) – 
обов’язкова складова Єдиної державної електронної бази з питань освіти          
(далі – ЄДЕБО), в якій містяться відомості та дані, визначені цим Положенням, 
про усіх суб’єктів освітньої діяльності (територіально відокремлені структурні 
підрозділи (відокремлені підрозділи), що провадять освітню діяльність), які 
надають послуги у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти 
дорослих, в тому числі післядипломної освіти, незалежно від форми власності та 
сфери управління.

Згідно з пунктом 2 розділу І Положення Реєстр ведеться, зокрема, з метою: 
забезпечення єдиного державного обліку суб’єктів освітньої діяльності, закладів 
освіти, їх територіально відокремлених структурних підрозділів (відокремлених 
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підрозділів), що провадять освітню діяльність; забезпечення фізичних і 
юридичних осіб достовірною інформацією про суб’єктів освітньої діяльності, 
заклади освіти, їх територіально відокремлені структурні підрозділи 
(відокремлені підрозділи), що провадять освітню діяльність; організації 
замовлення документів про базову середню освіту, повну загальну середню 
освіту та проведення зовнішнього незалежного оцінювання тощо.

Відповідно до пункту 3 Положення джерелом відомостей та даних Реєстру 
є інформація, визначена цим Положенням, що створена та/або внесена, та, у 
випадках і порядку, визначених відповідно до законодавства розпорядником 
ЄДЕБО, верифікована в ЄДЕБО.

Порядок функціонування ЄДЕБО в галузі освіти як автоматизованої 
системи збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації щодо 
здобувачів освіти, суб’єктів освітньої діяльності, що формується (створюється) 
та використовується для забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб, 
визначений Положенням про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 620, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 р.
за № 1132/32584 (далі – Положення про ЄДЕБО).

В абзаці другому підпункту 1 пункту 3 розділу ІV Положення про ЄДЕБО 
зазначено, що органи управління у сфері освіти (органи управління освітою 
засновників закладів освіти) в межах компетенції вносять до ЄДЕБО та 
підтримують в повному, актуальному та достовірному стані з накладанням 
кваліфікованого електронного підпису інформацію за переліком, визначеним у 
пунктах 6-9 розділу III Положення про ЄДЕБО (крім інформації про сертифікати 
зовнішнього незалежного оцінювання, результати зовнішнього незалежного 
оцінювання, участь у вступних кампаніях до закладів освіти (коли, до яких 
закладів освіти, на які професії, спеціальності, спеціалізації, рівні, форми 
навчання особа подавала заяви в електронній формі) та інформації, визначеної в 
підпункті 6 пункту 6), про підпорядковані заклади дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної освіти.

Як передбачено в підпункті 1 пункту 8 розділу IV Положення про ЄДЕБО, 
суб’єкти освітньої діяльності та їх територіально відокремлені структурні 
підрозділи (відокремлені підрозділи), що надають освітні послуги у сфері 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, засновники яких не мають 
органів управління освітою (суб’єкти освітньої діяльності приватної форми 
власності), а також професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, 
вищої освіти, освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти, вносять до 
ЄДЕБО та підтримують в повному, актуальному та достовірному стані 
інформацію за вказаним вище переліком.

В абзаці першому пункту 3 розділу ІІІ Положення про ЄДЕБО зазначено, 
що інформація вноситься до ЄДЕБО користувачами ЄДЕБО протягом п’яти 
робочих днів з моменту її створення або отримання, якщо інший строк не 
встановлений законодавством.



Пунктом 10 розділу ІІІ Положення про ЄДЕБО встановлено, що керівники 
уповноважених суб’єктів забезпечують достовірність, точність та повноту 
інформації, що міститься в ЄДЕБО, своєчасність її внесення, якісне та своєчасне 
виконання в ЄДЕБО інших дій, визначених законодавством.

З огляду на викладене, з метою належного функціонування Реєстру, в тому 
числі для забезпечення Українському центру оцінювання якості освіти 
можливості використовувати актуальну та достовірну інформацію про суб’єктів 
освітньої діяльності, що міститься в Реєстрі, для проведення в 2023 році 
визначених законодавством загальнодержавних тестувань для вступу до закладів 
освіти, нагадуємо про обов’язок органів управління у сфері освіти та суб’єктів 
освітньої діяльності своєчасно (протягом п’яти робочих днів з моменту 
створення або отримання) вносити в ЄДЕБО повну, актуальну та достовірну 
інформації про суб’єктів освітньої діяльності.

Окремо звертаємо увагу, що підтримку актуальності даних в ЄДЕБО 
здійснюють:

 щодо закладів освіти інтернатного типу, спеціалізованих закладів освіти 
– обласні органи управління у сфері освіти; 

 щодо закладів загальної середньої освіти приватної форми власності – 
органи управління у сфері освіти, до яких здають звітність вказані заклади освіти 
(за їх місцезнаходженням).  

Особливу увагу просимо звернути на актуальність наступної інформації 
щодо закладу освіти у Реєстрі:

 адресні дані (місцезнаходження закладу освіти та місця провадження 
освітньої діяльності), що мають бути заповненими відповідно до Кодифікатора 
адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад 
(КАТОТТГ); 

 електронна адреса закладу освіти (e-mail), що не може міститись у 
домені «ru» (mail.ru, rambler.ru тощо);

 дані керівника закладу освіти тощо.
Редагування вказаної інформації здійснюється визначеними працівниками 

органів управління у сфері освіти та суб’єктів освітньої діяльності, які є  
користувачами ЄДЕБО, у розділі ЄДЕБО «Реєстр СОД: заклади ЗСО, ДШО, ПШО».

Просимо врахувати, що будь-яке зволікання актуалізації даних, що 
містяться в Реєстрі унеможливить реєстрацію потенційних учасників 
сертифікації педагогічних працівників, учасників  випробувань для вступу на 
бакалаврський (магістерський для окремих спеціальностей) рівень вищої освіти 
(НМТ), а також своєчасне формування та видання документів про повну загальну 
середню освіту випускникам 2023 року.
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