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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Видача довідок про місце роботи та підтвердження 
педагогічного стажу, інших довідок з кадрових питань за 

якими звертається фізична, юридична особа

Розробив: Управління освіти і науки
(назва виконавчого органу)

ПОГОДИВ ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління освіти і науки

Ольга ПОХИЛЯК

Міський голова

Сергій НАДАЛ

1.

СНАП
(місцезнаходження (адреса), 
режим роботи, довідковий 
телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайту)

Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
46001, м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка,1.
ІІ поверх, каб. 23.
Режим роботи:
Понеділок - четвер: 8.00-17.15.
П’ятниця: 08.00-16.00.
Обідня перерва: 13.00-14.00
Телефон (0352) 525702, 52-88-56
Веб-сайт: http://osvita.te.ua/
e-mail: upravl.osvita@ukr.net

2.

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання АП, що 
передбачені законом, та вимоги до 
них

1. Заява від фізичної, юридичної особи.
2. Документ, який посвідчує особу

3. Порядок та спосіб подання 
документів

Особисто заявником, законним представником або 
поштовим відправленням

4.

Платність (безоплатність) АП, 
розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 
платну АП; розрахунковий 
рахунок для внесення плати

Безоплатно

5. Строк надання АП 30 днів

6. Результат надання АП Довідка про місце роботи та підтвердження педагогічного 
стажу, інші довідки з кадрових питань за якими звертається 

http://osvita.te.ua/
mailto:upravl.osvita@ukr.ne
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фізична та юридична особа

7. Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату АП)

Особисто заявником, законним представником, поштовим 
відправленням (за умови, зазначення цього у заяві).

8. Перелік підстав для відмови у 
наданні АП  Відсутність відомостей про заявника 

9.

Акти законодавства, що регулюють 
порядок та умови надання АП 
(пункти, статті, розділи тощо, назва 
та реквізити законодавчих актів)

1. Закон України «Про звернення громадян».
2. Закон України «Про пенсійне забезпечення».
3. Указ Президента України «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення громадян»

4. Наказ МОНУ від 23.02.1999 № 49 «Про додаткові заходи 
щодо забезпечення конституційних прав на звернення»

* до інформаційної картки додається форма заяви.



До ІК А-20-07 

(Заповнюється особисто заявником) 
 

Начальнику управління освіти і науки 

Тернопільської міської ради 

Ользі ПОХИЛЯК 
___________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

 
 

Проживаю (зареєстрований) за 

адресою: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Контактний телефон 

_______________________ 
 

Заява 

 

Прошу надати мені  довідку про _______________________ 
педагогічний стаж, інше…. 

на посаді _______________________ у _________________________________ 
вказати повну назву закладу освіти 

_____________________________________________________________________________________ 

за період роботи з ________________ по _________________ 

 

До заяви додаю: 

- копію документа, який посвідчує особу. 

 

 

Даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у 

межах, необхідних для надання адміністративної послуги. 

 

 

 

    ________  /_____________________/ 
       Підпис    І. П. 

 

____ __________20__ 
дата 


