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Суб’єктам освітньої діяльності

Щодо перевірки достовірності документів 
про освіту державного зразка

Відповідно до статті 74 Закону України «Про освіту» у системі освіти діє 
Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система, 
функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації 
про систему освіти.

Обов’язковою складовою Єдиної державної електронної бази з питань 
освіти (далі -  ЄДЕБО) є, у тому числі, Реєстр документів про освіту.

Як зазначено в підпункті 6 пункту 2 розділу II 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 року за № 1132/32584, ЄДЕБО 
функціонує, у тому числі, з метою забезпечення перевірки достовірності 
документів про освіту державного зразка.

Міністерство освіти і науки України повідомляє про можливість 
здійснення перевірки достовірності документів про освіту державного зразка 
шляхом отримання виписки з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО на підставі 
поданого через веб-сайт ЄДЕБО (https :/7info.edbo. gov.ua/edu-documents/) запиту.

Виписка надається запитувачу у електронній формі на вказану ним 
електронну адресу у вигляді електронного документу підписаного 
з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи 
технічного адміністратора ЄДЕБО -  державного підприємства «Інфоресурс» 
та кваліфікованої електронної печатки цього підприємства.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» 
кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і 
власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному 
підпису.
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Кваліфікована електронна печатка має презумпцію цілісності електронних 
даних і достовірності походження електронних даних, з якими вона пов’язана.

Враховуючи зазначене, виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО 
підписана з використанням кваліфікованого електронного підпису та 
кваліфікованої електронної печатки є юридично значущим документом.

З огляду на наведене вище, Міністерство освіти і науки України для 
перевірки достовірності документів про освіту державного зразка пропонує 
використовувати Реєстр д о к у м ен т  і_плгі р п р к п
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