
15.06.2020 Про створення Єдиної державної е... | від 13.07.2011 № 752 (Текст для друку)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2011-п/print 1/3

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА
від 13 липня 2011 р. № 752 

Київ

Про створення Єдиної державної електронної бази з питань
освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 538 від 07.08.2013 
№ 391 від 27.08.2014 
№ 229 від 15.04.2015 
№ 550 від 12.07.2017 
№ 1060 від 12.12.2018}

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926 "Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України
пост ановляє :

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо створення Єдиної державної
електронної бази з питань освіти, складовими частинами якої є первинні дані, що містяться у
державній інформаційно-виробничій системі для інформаційного та документарного
забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти, створеній відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. №  841 "Про створення та
впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти" (Офіційний вісник
України, 2004 р., № 27, ст. 1780), Державному реєстрі вищих навчальних закладів, створеному
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 329 "Питання
державної реєстрації вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст.
754), і електронній базі персональних даних та результатів зовнішнього незалежного
оцінювання національної системи оцінювання якості освіти.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1060 від 12.12.2018}

3. Міністерству освіти і науки:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №  538 від
07.08.2013}

забезпечити створення до 1 січня 2012 р. та функціонування Єдиної державної електронної
бази з питань освіти;

розробити та затвердити порядок формування та функціонування зазначеної Єдиної бази.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

{Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти втратило чинність на
підставі Постанови КМ № 1060 від 12.12.2018}
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 липня 2011 р. № 752

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. №  841 "Про створення та
впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти" (Офіційний вісник
України, 2004 р., № 27, ст. 1780).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 329 "Питання державної
реєстрації вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 754).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. №  1304 "Про
затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі
освіти" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3158).
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