
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України

12.02.2007 N 119

ЗВІТ
про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти

випускниками 9-х класів закладів загальноЇ середньої освіти
у 2018 / 2019 навчальному році

Подають: Терміни подання: Форма N 1-ЗСО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
за погодженням
з Держкомстатом
України
 
1 раз на рік
Поштова

денні заклади загальноЇ середньої освіти, вечірні (змінні)школи незалежно від
відомчого підпорядкування і
форми власності:
відділам освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів); 

не пізніше
5 грудня

відділи освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів),
заклади професійно-технічної освіти, які надають
повну загальну середню освіту, заклади вищої освіти, 
які здійснюють підготовку фахівців на основі базової 
загальної середньої освіти - Міністерству освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, управлінням
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 

не пізніше
15 грудня

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:
- Міністерству освіт і науки України;
- Головному управлінню статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі;

не пізніше
25 грудня

Міністерство освіти і науки України -
Державному комітету статистики України

не пізніше
15 січня

Найменування організації-респондента інформації     Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради 
Місцезнаходження     Україна, Харківська область, Золочівський район, смт Золочів, 62203, Харківська область,
смт. Золочів, пл. Слобожанська (Леніна), 3 
Тип закладу     Відділ освіти 
Форма власності     коммунальная 
Відомча належність     Департамент науки і освіти ХОДА
Кому подається     Департамент науки і освіти ХОДА
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* Тільки для підприємств (організацій) державної форми власності.



РОЗПОДІЛ
за регіонами випускників 9-х класів, які одержали базову загальну середню освіту

і продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти
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Вінницька 03       
Волинська 04       
Дніпропетровська 05       
Донецька 06       
Житомирська 07       
Закарпатська 08       
Запорізька 09       
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Київська 11       
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(підпис та прізвище)


