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Керівникам закладів вищої, фахової
передвищої, професійної (професійнотехнічної) освіти
ДП «Інфоресурс»
Про верифікацію РНОКПП та УНЗР в ЄДЕБО

Шановні колеги!
Міністерством освіти і науки України спільно з іншими органами державної
влади здійснюється реалізація проєктів по запровадженню електронної
інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів,
зокрема і по взаємодії Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі –
ЄДЕБО) з реєстрами Державної податкової служби України та Державної
міграційної служби України для автоматизованої перевірки Реєстраційного
номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) та Унікального номеру
запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР).
Станом на зараз верифікована інформація в ЄДЕБО про наявні РНОКПП є
необхідною умовою для замовлення документів про вищу, фахову передвищу,
професійну (професійно-технічну) освіту та студентських (учнівських) квитків
державного зразка. Водночас, до Міністерства освіти і науки України та
Державного підприємства «Інфоресурс» надходять звернення від закладів освіти
щодо неможливості здійснити верифікацію РНОКПП для деяких категорій
фізичних осіб - здобувачів освіти або випускників закладів освіти, які звернулись
із заявою про отримання документа про вищу, фахову передвищу, професійну
(професійно-технічну) освіту, в тому числі їх дублікатів, та студентських
(учнівських) квитків державного зразка.
З метою забезпечення прав громадян на отримання документів про вищу,
фахову передвищу, професійну (професійно-технічну) освіту, студентських
(учнівських) квитків державного зразка, Міністерство освіти і науки України
пропонує керівникам закладів вищої, фахової передвищої, професійної
(професійно-технічної) освіти наступний порядок дій.

2

У разі відсутності в здобувача освіти або особи, якій потрібно замовити
дублікат документа про освіту (далі – особа), РНОКПП , заклад освіти створюючи
замовлення на документи про освіту, студентські (учнівські) квитки державного
зразка підтверджує відсутність цих номерів листом (зразок листа додається) за
підписом його керівника. Підставою відповідного листа повинна бути заява
особи, що додається до листа закладу освіти. Лист (з додатком та накладеним КЕП
керівника або уповноваженої керівником особи) направляється в розділ ЄДЕБО
«Звернення» (модуль «Створити звернення до ДП «Інфоресурс» (ТА ЄДЕБО)»,
тип звернення «[Замовлення документів] Підтвердження створення замовлення
документа з відсутнім або невалідним РНОКПП/УНЗР», тема «Замовлення
документів без РНОКПП та/або УНЗР»).
Міністерство освіти і науки України доручає Державному підприємству
«Інфоресурс» на підставі такого листа підтверджувати формування в ЄДЕБО
замовлення на документ про освіту, студентський (учнівський) квиток
державного зразка без РНОКПП в даних особи.
Зазначений порядок дій пропонуємо застосовувати і при замовленні
документа про освіту, студентського (учнівського) квитка державного зразка для
осіб, які знаходяться за межами України або на тимчасово окупованій території
України, і не мають можливості звернутись до Державної податкової служби
України для актуалізації інформації у відповідному реєстрі.
Про необхідність застосування такого ж порядку при замовленні документів
про освіту, студентських (учнівських) квитків державного зразка також до УНЗР
технічний адміністратор ЄДЕБО повідомить заклади освіти додатково після
завершення налаштування електронної інформаційної взаємодії ЄДЕБО з
реєстром Державної міграційної служби України.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою
Перший заступник Міністра

Віталій Носок
481 32 67

Андрій ВІТРЕНКО

3
ФІРМОВИЙ БЛАНК УПОВНОВАЖЕНОГО СУБʼЄКТА
(Глава 2 розділу ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованим в Мінʼюсті 22.06.2015 за № 736/27181

Вих. №__________ від __________
Державне підприємство «Інфоресурс»
вул. О. Довженка, 3, м. Київ, 03057
___________________________________
___________________________________
(повне найменування уповноваженого суб’єкта)

Код ЄДРПОУ уповноваженого суб’єкта
_________
Про відсутність РНОКПП
у здобувача освіти

Враховуючи пункт 10 розділу IV Положення про Єдину державну електронну
базу з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
08 червня 2018 року № 620, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня
2018 р, за № 1132/32584, в якому передбачено, 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,
повідомляю,
що
у
__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) випускника)

_______________________ року народження (ID ___________) - студента/(учня)
(дата народження студента/учня)

(ID особи в ЄДЕБО)

__________________________________________________________________________
(назва закладу освіти)

(у листі зазначається одна з наведених нижче причин відсутності в ЄДЕБО
інформації про РНОКПП)
відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків та у його паспорті
немає відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером
паспорта (особу не зареєстровано в Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків)
АБО
відсутня можливість з наступних поважних причин (зазначити конкретні причини
неможливості) звернутись до Державної фіскальної податкової служби України для
актуалізації інформації щодо реєстраційний номер облікової картки платника податків
(відмітки в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером
паспорта).
Враховуючи викладене, прошу надати можливість створити в ЄДЕБО для
зазначеної особи замовлення на формування інформації, що відтворюється в документі
про освіту, без внесення до нього реєстраційного номеру облікової картки платника
податків.

_____________________________

__________

(посада керівника уповноваженого суб’єкта )

(підпис)

_____________
(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

