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До 10.02.21

Авторизація у системі оцінювання на
офіційному веб-сайті НАВК за допомогою . 
електронної адреси уповноваженого

авторизація закінчується отриманням  
посилання на вказану електронну пош ту  
для заповнення форми

До 22.02.21

в заповнення онлайн-форми 
оцінювання уповноваженими

заповнення закінчується отриманням  
реєстраційного номеру подання форми 
на екрані монітору та електронну пошту

» направлення листа  з реєстраційним 
номером на електронну або поштову |  
адресу Національного агентства

листи  до НАЗК направляю ть м іністерства, 
ЦОВВ, обласні держ авні адм іністрації та 
органи місцевого самоврядування

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ УПОВНОВАЖЕНОГО

Уповноважені територіальних органів, районних державних адміністрацій, підприємств, 
установ, організацій, що входять до сфери управління міністерств, ЦОВВ, інших державних 
органів, юрисдикція яких поширюється на всю Україну та обласних державних адміністрацій 
направляють реєстраційні номери подання звітності до органів, якими вони координуються

Уповноважені міністерств, ЦОВВ, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється 
на всю Україну, обласних державних адміністрацій:

• інформують про порядок та надання звітності територіальні органи, районні державні
адміністрації, підприємства, установи, організації, що входять до їх сфери управління

• авторизую ться, використовуючи офіційну електронну адресу уповноваженого підрозділу
(уповноваженої особи)

• заповнюють та подають онлайн-форму, узагальнивши дані про свою діяльність у 2020 році
• збирають узагальнені реєстраційні номери форм оцінювання територіальних органів, районних 

державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що входять до їх сфери управління
• направляють листи до Національного агентства із зазначеними реєстраційними номерами

Уповноважені органів місцевого самоврядування (обласні, міські та районні ради):

• авторизую ться, використовуючи офіційну електронну адресу уповноваженого підрозділу
(уповноваженої особи)

• заповнюють та подають онлайн-форму, узагальнивши дані про свою діяльність у 2020 році
• направляють листи  до Національного агентства із зазначеними реєстраційними номерами

поданої форми

Онлайн-форму звітування можна заповню вати в кілька етапів. 
Кожний розділ форми можливо зберігати та продовжувати подання 
звітних даних

У випадку не направлення листів до Національного агентства від 
органів з реєстраційними номерами поданих уповноваженими форм 
оцінювання звітна інформація буде вважатися не поданою


