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Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних. Київської 
міської державних адміністрацій 

Лист-роз'яснення 

Міністерство освіти і науки України з урахуванням неодноразових 
звернень щодо використання електронного документообігу в закладах загальної 
середньої освіти та відповідного роз'яснення, наданого Міністерству Державною 
службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (лист від 
24.06.2019 № 04/02/01-1721), інформує. 

Згідно з Інструкцією з діловодства у закладах загальної середньої освіти, 
затвердженою наказом МОН від 25.06.2018 № 676, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за №1028/32480, створення 
електронних документів здійснюється відповідно до Законів України «Про 
електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі 
послуги», наказу Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 «Про 
затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх 
підготовки до передавання на архівне зберігання», зареєстрованої о в 
Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за№ 1421/26198. 

Заклади можуть створювати документи тимчасового (до 10 років включно) 
строку зберігання лише в електронній формі за умови наявності відповідного 
технічного забезпечення з урахуванням вимог законодавства України та цієї 
Інструкції. 

Загальні вимоги та організаційні засади забезпечення захисту державних 
інформаційних ресурсів або інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних системах визначено Правилами забезпечення захисту 
інформації в інформаційних, телекомунікаційних іа інформаційно-
іелекомунікаційних системах, затвердженими постановок) Кабінету Міністрів 
України від 29.03.2006 № 373. 

Якщо така інформація наявна в документах закладів загальної середньої 
оенгти тимчасового (до 10 рокі^вдцію^де^сдежу зберігання, то нона підлягає 

захисту шляхом створення комплексної системи захисту інформації з 
підтвердженою відповідністю. 

Відповідно до законодавства відповідальність за захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційній системі покладена на її власника. 

Також звертаємо увагу, що зазначені документи закладів загальної 
середньої освіти (наприклад, класний журнал) можуть містити чутливу 
інформацію, яку доцільно захищати при її обробці в інформаційно-
телекомунікаційних системах від несанкціонованого знищення або змінення 
(модифікації). 
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