
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Про затвердження плану заходів 
з питань захисту прав 
інтелектуальної власності та. 
дотримання вимог законодавства 
в зазначеній сфері на 2019 рік

На виконання ст. 54 Конституції України, законів України «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про внесення змін 
до деяких законів України з питань інтелектуальної власності (щодо виконання 
вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ)», ст. 307 Господарського 
кодексу України, з метою дотримання вимог законодавства в зазначеній сфері

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів з питань захисту прав інтелектуальної власності та 

дотримання вимог законодавства в зазначеній сфері на 2019 рік (додається).
2. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної громади 

міста Одеси:
2.1. Довести до відома працівників закладів освіти план заходів з питань 

захисту прав інтелектуальної власності та дотримання вимог 
здконодавства в зазначеній сфері на 2019 рік.

2.2. Суворо дотримуватися законодавчих актів та нормативних документів 
з питань захисту інтелектуальної власності.

2.3. Надавати два рази на рік (до 05 червня, 05 грудня 2019 року) 
інформацію про виконання плану заходів з питань захисту прав 
інтелектуальної власності та дотримання вимог законодавства в 
зазначеній сфері на 2019 рік до територіальних відділів освіти районів 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

3. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради:
3.1. Провести у І півріччі 2019 року нараду з керівниками закладів освіти з 

питань захисту прав інтелектуальної власності та дотримання вимог 
законодавства в зазначеній сфері.

3.2. Надавати два рази на рік (до 15 червня, 15 грудня 2019 року) 
інформацію про виконання плану заходів з питань захисту прав 
інтелектуальної власності та дотримання вимог законодавства в 
зазначеній сфері на 2019 рік.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Столбову І.Є.

2019 м. Одеса №

Директор департаменту О.В. Буйневич



Додаток
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради 
від 4 * 0 / .  2019 
№ ~ ^

План заходів
департаменту освіти та науки Одеської міської ради з питань захисту прав 
інтелектуальної власності та дотримання вимог законодавства в зазначеній

сфері на 2019

№ Заходи Дата
проведення

Відповідальні

1 . Проводити бесіди з педагогічними 
працівниками, батьками учнів з 
питань захисту прав 
інтелектуальної власності та 
дотримання вимог законодавства в 
зазначеній сфері

Протягом
навчального

року

Керівники 
закладів освіти

2. Організувати цикл лекцій для учнів 
старших класів на тему: «Порядок 
використання об’єктів 
інтелектуальної власності в 
Україні. Правова відповідальність 
за порушення авторських та 
суміжних прав»

Протягом
навчального

року

Керівники 
закладів загальної 
середньої освіти

3. Проводити семінари, лекції, круглі 
столи з педагогічними 
працівниками, учнями та їх 
батьками на тему «Безпечний 
Інтернет»

Два рази на 
рік

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
керівники закладів 

освіти

4. Надавати допомогу педагогічним 
працівникам щодо оформлення 
своїх методичних матеріалів для 
отримання авторських свідоцтв в 
Одеському обласному інституті 
удосконалення вчителів

Протягом
навчального

року

Комунальна 
установа «Одеський 
методичний центр 
освітніх ініціатив»

5. Провести інвентаризацію, з 
реєстрацією у відповідних

Грудень 
2019 року

Департамент освіти 
та науки Одеської



№ Заходи Дата
проведення

Відповідальні

журналах або картках, 
комп’ютерної техніки та 
програмних засобів навчального 
призначення

міської ради, 
КУ «Центри 

фінансування та 
господарської 

діяльності закладів 
та установ системи 
освіти районів м. 

Одеси», керівники 
заклади освіти

6. Провести перевірку наявності 
ліцензійних програм та 
програмного забезпечення у 
закладах освіти

Жовтень- 
грудень 

2019 року

КУ «Центри 
фінансування та 

господарської 
діяльності закладів 
та установ системи 
освіти районів м. 

Одеси», керівники 
закладів освіти

7. Здійснювати в закладах освіти 
відповідні заходи інформаційної 
безпеки в мережі Інтернет та 
централізованої фільтрації 
несумісного з навчальним 
процесом контенту

Постійно Керівники 
закладів освіти

8. Забезпечувати оприлюднення 
інформації щодо проведення 
заходів у закладах освіти з питань 
захисту прав інтелектуальної 
власності та дотримання вимог 
законодавства-в зазначеній сфері на 
офіційних веб-сайтах Одеської 
міської ради, департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради, 
територіальних відділів освіти 
районів, закладів освіти

Постійно Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
заклади освіти


