
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 04.10.2017                                        м. Одеса    №__435____ 

 

 

Про призначення відповідальних 

за інформаційне і технічне забезпечення 

веб-сайту департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради 

 

 На виконання законів України "Про доступ до публічної інформації», 

"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про 

Національну програму інформатизації", Указу Президента України від 

05.05.2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади 

доступу до публічної інформації", постанови  Кабінету  Міністрів України від 4 

січня 2002 р. № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації 

про діяльність органів виконавчої влади", відповідно до п.3.11 додатку 2 

Міської цільової програми розвитку освіти міста Одеси на 2017-2019 роки, яка 

затверджена рішенням Одеської міської ради від 14.06.2017 №2136-VII, з 

метою підтримки веб-сайту департаменту освіти та науки Одеської міської ради  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати офіційним веб-сайтом департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради (далі - департамент): osvita-omr.gov.ua 

2. Призначити КОВАЛЬЧУК Ірину Володимирівну, начальника відділу 

інформаційно-інноваційних технологій департаменту, відповідальною за 

організацію технічного забезпечення та роботи веб-сайту департаменту, 

достовірність розміщення інформації. 

3. Призначити ЯЗВІНСЬКУ Ірину Петрівну, заступника начальника 

відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту, 

відповідальною за інформаційне забезпечення розділів веб-сайту 

департаменту "АНОНС", "НОВИНИ", "ПЛАН РОБОТИ ТА 

ЗВІТУВАННЯ". 

4. Призначити КИРИЧУК Олену Миколаївну, головного спеціаліста 

відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту, 

відповідальною за інформаційне забезпечення розділів веб-сайту 

департаменту "ЗАКЛАДИ ОСВІТИ", "НАПРЯМИ РОБОТИ", 

"МОНІТОРИНГ", "МЕДІА". 

5. Призначити начальників територіальних відділів освіти районів 

департаменту відповідальними за організацію роботи районних веб-

сайтів: 

- mrvo.od.ua -  АНТОНОВУ Тетяну Анатоліївну, начальника 

територіального відділу освіти Малиновського району департаменту; 



- prvo.od.ua -  МАЛІК Марину Валентинівну, начальника територіального 

відділу освіти Приморського району департаменту; 

- srvo.od.ua -  САІДОВУ Тетяну Данилівну, начальника територіального 

відділу освіти Суворовського району департаменту; 

- krvo.od.ua -  ПРОКОПЕНКО Людмилу Павлівну, начальника 

територіального відділу освіти Київського району департаменту. 

6. Начальникам відділів департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

Вєлєву В.Д., Становській А.І.,   Федоровій М.Г., Чолак В.С.,   Малік М.В., 

Антоновій Т.А., Саідовій Т.Д., Прокопенко Л.П., Кольві К.В.,  

інформаційно-методичного  центру  Ярославцевій Н.О.,  завідуючій  

МПМПК   Голубєвій О.А. у рамках своїх повноважень своєчасно надавати 

інформацію на веб-сайт департаменту щодо проведення заходів у галузі 

"Освіта", виконання програм, роботи комісій та робочих груп тощо. 

7. Покласти персональну відповідальність за достовірність інформації поданої 

на веб-сайт департаменту на керівників структурних підрозділів 

департаменту. 

8. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.): 

 8.1. Забезпечити при розміщенні інформації на  веб-сайті департаменту 

дотримання діючого законодавства України, інтересів і прав громадян, 

достовірність і коректність інформації.   

 8.2. Завчасно розміщувати  на  веб-сайті департаменту інформацію про 

основні події, які відбуваються у галузі "Освіта", передбачені річним планом 

роботи департаменту та Положенням про департамент. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради Столбову І.Є. 

 

 

 

 

В.о.  директора департаменту      С.В. Скебало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


