
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
 

від 2 березня 2016 р. № 153 
Київ 

 
Про внесення змін до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виготовлення 
випускних документів про освіту 

 
Кабінет Міністрів України постановляє: 
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. 
№ 309 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 24, ст. 974; 2012 p., № 16, ст. 
582; 2013 р., № 63, ст. 2283), зміни, що додаються. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 2016 р. № 153 

 
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виготовлення 

випускних документів про освіту 
 
1. Пункт 2 викласти у такій редакції: 
“2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 

виконавцем бюджетної програми є МОН. 
Одержувачем бюджетних коштів у частині виготовлення бланків 

документів про загальну середню освіту державного зразка (свідоцтв та 
атестатів) та додатків до них, бланків похвальних листів “За високі досягнення 
у навчанні” та похвальних грамот “За особливі досягнення у вивченні 
окремих предметів”, золотих медалей “За високі досягнення у навчанні”, 
срібних медалей “За досягнення у навчанні” є державне підприємство 
“Інфоресурс”. 

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня в частині 
забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, 
визначеної МОН, для одержання, обробки і формування інформації, що 
відтворюється в документах про загальну середню освіту державного зразка, 
є Інститут освітньої аналітики.”. 

2. Абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції: 
“3. Бюджетні кошти спрямовуються на виготовлення бланків 

документів про загальну середню освіту державного зразка (свідоцтв та 
атестатів) та додатків до них, бланків похвальних листів “За високі досягнення 
у навчанні” та похвальних грамот “За особливі досягнення у вивченні 
окремих предметів”, золотих медалей “За високі досягнення у навчанні”, 
срібних медалей “За досягнення у навчанні” та на функціонування 
інформаційно-телекомунікаційної системи, визначеної МОН, для одержання, 
обробки і формування інформації, що відтворюється в документах про 
загальну середню освіту державного зразка.”. 

3. Пункти 4 і 6 викласти у такій редакції: 
“4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законом порядку. 
Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних 

коштів може здійснюватися у розмірі до 30 відсотків їх вартості у строки, що 
визначені у договорах про їх закупівлю, з урахуванням положень бюджетного 
законодавства. 



Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються 
згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-
передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.”; 

“6. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та одержувач 
бюджетних коштів надсилають щомісяця до 15 числа МОН в установленому 
ним порядку інформацію про використання бюджетних коштів для її 
узагальнення та подання щомісяця до 25 числа Мінфіну.”. 

  
_____________________ 


