ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від

20

р. №

Київ
Про внесення змін до
Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти

Відповідно до частини восьмої статті 8 Закону України «Про вищу
освіту» Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни до Положення про Єдину державну електронну базу з
питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази
з питань освіти», виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. № 752
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від ___ _______ 2014 р. № ___)

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину державну електронну
базу з питань освіти
1. Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) є
автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів
освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб.
2. Єдина база містить відомості та дані, що вносились у бази даних та
реєстри, які використовувалися у сфері освіти до створення Єдиної бази.
До Єдиної бази вносяться дані щодо дітей дошкільного та шкільного віку,
випускників навчальних закладів, вступників, учнів (студентів), їх рівні та
ступені освіти, дані щодо навчальних закладів незалежно від форми власності
та підпорядкування, місцевих органів виконавчої влади у сфері освіти, їх
керівників, наукових, науково-педагогічних працівників й інших учасників
освітнього процесу.
3. Єдина база включає Реєстр навчальних закладів, Реєстр документів
про освіту (наукові ступені) та документів про присвоєння вчених звань та
Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
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4. Реєстр навчальних закладів містить відомості про кожен навчальний
заклад України незалежно від форми власності та підпорядкування, видані
йому ліцензії, сертифікати про акредитацію та свідоцтва про атестацію.
Відомості Реєстру навчальних закладів є відкритими.
5. Реєстр документів про освіту (наукові ступені) та документів про
присвоєння вчених звань містить відомості про:
1) документи про освіту (наукові ступені) державного зразка, видані
навчальними закладами (науковими установами) України, крім інформації про
випускників військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів навчальних закладів;
2) власні документи про освіту (наукові ступені), видані навчальними
закладами України;
3) документи

про

освіту

(наукові

ступені),

видані

іноземними

ступені),

видані

іноземними

навчальними закладами, визнані МОН;
4) документи

про

освіту

(наукові

навчальними закладами, визнані навчальними закладами України;
5) державні документи про присвоєння вчених звань;
6) документи про присвоєння вчених звань, видані іноземними
навчальними закладами, визнані навчальними закладами України.
Фізичні та юридичні особи мають доступ до реєстрів документів про
освіту (наукові ступені) в обсязі, достатньому для перевірки достовірності
документа про освіту (наукового ступеня) та вченого звання.
6. Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання містить
відомості про сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Ці відомості є
доступними для перевірки їх достовірності під час прийому до навчальних
закладів у порядку, встановленому МОН.
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7. Єдина база є джерелом відомостей та даних, що використовуються під
час:
прийому вступників на навчання;
виготовлення документів про освіту (наукові ступені) державного зразка,
власних документів про освіту (наукові ступені), що видаються навчальними
закладами України, державних документів про присвоєння вчених звань,
ліцензій на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію та
свідоцтв

про

атестацію,

учнівських

(студентських)

квитків.

Під

час

виготовлення зазначених документів використовуються дані, що містяться в
Єдиній базі;
запровадження

у

сфері

освіти

інноваційних

технологій

щодо

використання даних.
8. Розпорядником Єдиної бази є МОН, яке затверджує порядок
формування та функціонування Єдиної бази, встановлює склад відомостей та
даних, у тому числі персональних, Єдиної бази та процедури їх обробки,
здійснює контроль за забезпеченням захисту цих даних, виконує інші функції із
забезпечення функціонування Єдиної бази.
Технічним адміністратором Єдиної бази є державне підприємство
«Інфоресурс», що належить до сфери управління МОН, яке забезпечує
формування та функціонування Єдиної бази, здійснення заходів щодо
збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, внесення змін,
поновлення,

використання,

поширення

(розповсюдження,

передачі),

оброблення та захисту даних, що містяться в Єдиній базі.
9. Технічний адміністратор Єдиної бази забезпечує:
1) технічне
спеціалізованого

і

технологічне

програмного

обслуговування

забезпечення

та

супроводження

(комп'ютерних

програм

та

серверного обладнання, що використовуються для внесення даних до Єдиної
бази), а також функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до
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інформаційного ресурсу, оприлюднення даних, що містяться в Єдиній базі, в
засобах масової інформації;
2) структурну систематизацію даних, що містяться в Єдиній базі,
відповідно до державних та/або галузевих класифікаторів;
3) організацію та підтримання доступу до Єдиної бази центральним
органам виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні навчальні
заклади, місцевим органам виконавчої влади у сфері освіти, навчальним
закладам незалежно від форми власності та підпорядкування та іншим
учасникам освітнього процесу тощо на підставі укладених договорів, в порядку,
встановленому МОН;
4) доступ фізичних осіб до відомостей про себе, внесених до Єдиної
бази, у порядку, встановленому МОН;
5) збирання, оброблення, ведення обліку та зберігання в електронній
формі замовлень на виготовлення документів про освіту державного зразка,
державних документів про присвоєння вчених звань, учнівських (студентських)
квитків, поданих замовниками в установленому законодавством порядку;
6) ведення обліку даних про дітей дошкільного та шкільного віку,
випускників навчальних закладів, вступників, учнів (студентів), їх рівні та
ступені освіти, а також даних про навчальні заклади незалежно від форми
власності та підпорядкування, місцеві органи виконавчої влади у сфері освіти,
їх керівників, наукових, науково-педагогічних працівників та інших учасників
освітнього процесу;
7) заходи, пов’язані з організацію виготовлення вищими навчальними
закладами документів про вищу освіту державного зразка, учнівських
(студентських) квитків, інших документів у сфері освіти на підставі даних, що
містяться в Єдиній базі, у порядку, встановленому МОН;
8) здійснення заходів щодо захисту даних, що містяться в Єдиній базі;
9) виконання інших завдань та функцій із забезпечення функціонування
Єдиної бази.
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10. Центральні

органи

виконавчої

влади,

що

мають

у

своєму

підпорядкуванні навчальні заклади, місцеві органи виконавчої влади у сфері
освіти, навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування та
інші учасники освітнього процесу отримують та вносять до Єдиної бази
визначені в установленому порядку повні та достовірні відомості та дані, у
тому числі персональні, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг,
редагують їх з метою постійного підтримання в цілісному й актуальному стані,
а також для реалізації прав, виконання обов’язків та завдань, передбачених
законодавством.
11. Обробка та захист персональних даних в Єдиній базі здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
______________

