
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  ТА  НАУКИ  ОДЕСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

04.10. 2017                                       м. Одеса    №_436_____  

 

 

 

Про призначення відповідальних 

за підготовку та демонстрацію 

електронних презентацій  

 

На виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 

27.07.2017 №252 "Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів 

Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської 

міської ради від 31 жовтня 2005 року №754", з метою підвищення 

ефективн6ості діяльності департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити КОВАЛЬЧУК Ірину Володимирівну, начальника відділу 

інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради, відповідальною за підготовку  електронних 

презентацій департаменту для доповідей на сесіях міської ради, засіданнях 

виконавчого комітету, апаратних нарадах та інших заходах. 

2. Призначити ЯЗВІНСЬКУ Ірину Петрівну, заступника начальника відділу 

інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради, відповідальною за демонстрацію  електронних 

презентацій департаменту під час доповідей на сесіях міської ради, 

засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах та інших заходах. 

3. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 

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

3.1. Надавати електроні презентації до адміністративно-господарського 

департаменту Одеської міської ради, департаменту з організації роботи 

Одеської міської ради, департаменту документально-організаційного 

забезпечення Одеської міської ради на електронних носіях або 

пересилати на електронну пошту  з питань порядку денного на: 

- сесії міської ради - за 10 робочих днів; 

- засіданні виконавчого комітету  - за 10 робочих днів; 

- апаратній нараді міського голови - до 13.00 п'ятниці. 

3.2. При підготовці електронних презентацій дотримуватися п.7.8 

Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради 

4. З метою підготовки електронних презентацій 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 

текст доповіді або інформації завіреною керуючим заступником директора 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, фотографії, схеми та 

таблиці, аудіо- і відеофайли тощо до відділу інформаційно-інноваційних 

технологій департаменту. 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


