
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  ТА НАУКИ  ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

_18.10____2017                                м. Одеса    №_462____ 

 

 

 

Про підсумки вивчення 

стану роботи офіційних веб-сайтів  

загальноосвітніх та позашкільних  

навчальних закладів 

 

 На виконання наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

від 04.10.2017 №438 "Про перевірку вивчення стану роботи офіційних веб-

сайтів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів" з 04.10.2017 по 

16.10.2017 проводилось вивчення стану роботи 145 веб-сайтів загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів за наступними питаннями: 

 дотримання вимог діючого законодавства України, інтересів і прав 

громадян, достовірність і коректність інформації; 

 стан змістовного наповнення веб-сайтів згідно з вимогами чинного 

законодавства України. 

 Встановлено, що веб-сайти загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів оформлюються у відповідності до Законів України «Про інформацію», 

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 

захист суспільної моралі», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

інформатизацію» та інших діючих нормативно-правових документів.  

На веб-сайтах загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

змістовно оформленні розділи: "Вступ", "Календар подій", "Про школу", 

"Прийом документів", "Контактна інформація", "Адміністрація", "Наші 

педагоги", "Фотогалерея" з фото- та відеоматеріалами діяльності закладів,  

"Новини" з розміщенням основних подій, які відбуваються у закладі. 

Інноваційні проекти з досвіду роботи закладів освіти представлені на веб-

сайтах: Одеських ЗОШ №№5, 31, 44, 52, 63, 72, 81, СШ №№ 10, 35, 54, 69, 86, 

99, 117, НВК №№ 24, 49, 84, «Гармонія», «Гімназія № 7», гімназії № 9, 

економічного ліцею, КПНЗ «Одеський БДЮТ «Тоніка».  

 За результатами  вивчення стану роботи веб-сайтів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів  було встановлено, що: 

 в Одеських ЗОШ №№ 22, 30, 39, 51, 95, 107, 127, МНВК №№ 2, 3,              

НВК №№ 187, 300, СШ №№ 40, 96, ВШ № 25, юридичному ліцеї, 

ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, КПНЗ 

«Одеський МПДЮТ», «Одеський БДЮТ «Домінанта», «Одеська 

СЮТ «Аматор», «Одеський ЕНЦ «Афаліна», «Одеський ЦДЮТ 

«Дивосвіт», «Одеський МЦХМ», «Одеський МЦВПВУМ «Пост№1»  

- у розділі "Новини" інформація не оновлюється щотижнево; 



 в Одеських ЗОШ №№ 30, 39, 46, 51, 52, 62, 73, 82, 105, 107, 127,               

МНВК № 3,  НВК № 300, СШ № 40, юридичному ліцеї, ліцеї 

«Приморський», школі-інтернаті № 5, КПНЗ «Одеський МПДЮТ», 

«Одеський БДЮТ «Домінанта», «Одеський МЦХМ», «Одеський 

МЦВПВУМ «Пост №1» «Одеська МДФМ «Бріг», «Одеська СЮТ 

«Сігма» - у розділі "Календар подій" не розміщуються завчасно 

інформація про основні заходи, які передбачені річним планом 

роботи закладу; 

 в Одеських ЗОШ №№ 19, 39, НВК № 300, КПНЗ «Одеський ЦДЮТ 

«Промінь»,  «Одеський БДЮТ «Домінанта», «Одеський ЦДЮТ 

«Самоцвіт», «Одеський МЦХМ», «Одеський ЦДЮТ «Еврика», 

«Одеський МЦВПВУМ «Пост №1», «Одеська МДФМ «Бріг» – розділ 

«Фінансування» відсутній. 

 У наступних закладах освіти, при адмініструванні веб-сайтів 

відповідальними за їх заповнення, порушені правила оформлення, розміщення 

інформації та фотоматеріалів, що призвело до технічної нестабільності роботи 

веб-сайтів: Одеських ЗОШ №№ 19, 33, 37, 39, 65, 82, 105, 107, 120, 122, 127, 

СШ №№ 119, НВК №№ 49, 300, МНВК № 2, юридичному ліцеї, ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою, КПНЗ «Одеський МПДЮТ», 

«Одеська СЮТ «Аматор», «Одеський ЕНЦ «Афаліна», «Одеський ЦДЮТ 

«Дивосвіт». 

Крім цього Одеським ЦДЮТ «Зоресвіт» не проводиться робота щодо 

змістовного наповнення веб-сайту та інформування громадськості щодо 

основних подій, які відбуваються у закладі. 

 Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», згідно з визначеним 

переліком, на веб-сайтах загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

не у повному обсязі забезпечений відкритий доступ до інформації та 

документів про діяльність закладу. 

  Виходячи з вищезазначеного,       

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

комунальної власності територіальної громади міста Одеси: 

1.1. Дотримуватись при оформленні офіційного веб-сайту закладу вимог                

ст. 30 Закону України «Про освіту» та посилити контроль за його 

роботою. 

1.2. Забезпечити дотримання діючого законодавства України, інтересів і 

прав громадян, достовірність і коректність інформації при розміщенні її 

на  веб-сайті  закладу.   

1.3. Щотижнево оновлювати інформацію на веб-сайті закладу та завчасно 

розміщувати  інформацію про основні події, передбачені річним планом 

роботи закладу. 

 



2. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту освіти  та 

науки Одеської міської ради: 

2.1. Провести нараду з керівниками загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів щодо роз’яснення вимог статті 30 Закону України 

«Про освіту». 

2.2. Своєчасно надавати інформацію до департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради про кадрові зміни, зміни номерів телефонів та 

електронних адрес закладів освіти,  копію інформації надсилати на 

електронну пошту: deposvita@ukr.net 

2.3. Щотижнево надавати до департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради (електронною поштою) матеріали про основні події, які 

відбуваються у закладах  освіти району для розміщення їх на офіційних 

веб-сайтах Одеської міської ради, департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради. 

 

3. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) продовжити роботу щодо 

надання консультацій технічним адміністраторам веб-сайтів навчальних 

закладів. 

 

4. 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 
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