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м . К и ї в

Про створення безпечного 
інформаційного простору 
в системі освіти Київської 
області

Иа виконання Закону України «Про захист суспільної моралі», 
Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 
технологій «Сто відсотків» до 2015 року, наказів Д ерж авною  ком ігеїу  
України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 №81 «Про затвердження 
Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних 
закладів системи загальної середньої освгги», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17.05.2004 за № 620/9219, М іністерства освіти і науки від 
29.06.2010 №  637 «Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної 
комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах 1, 1-І І, 1-П1 
ступенів», відповідно до Положення про кабінет інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологі й навчання загал ьноосвіт ніх 
навчальних закладів, затвердженого наказом М іністерства освіти і науки від
20.05.2004 № 407 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.06.2004 за № 730/9329, з урахуванням результатів аудиту, проведеного 
територіальним управлінням Рахункової палати по м. Києву, Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях (акт від 07.11.2012 № 26-17/66-0) та з 
метою створення безпечного інформаційного простору в системі освіти 
Київської області

НАКАЧУЮ:

і. Центру нових інформаційних систем і технологій головного управління 

освіти і науки забезпечити:

mailto:donm@kyiv-abbsvita.gov.ua


1.1. координацію та науково-методичний супровід щодо організації 
проведення інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в 
загальноосвітніх навчальних закладах І, 1-ї І, 1-Ш ступенів;

1.2. формування узагальненої потреби навчальних закладів в оснащенні 
навчальними комп'ютерними комплексами.

Місцевим органам управління освітою:
2.1. двічі на рік проводити інвентаризацію стану наявної комп'ютерної 

техніки та комп'ютерних програм, що використовуються в 
загальноосвітніх навчальних закладах Т, Ї-П, 1-І 11 ступенів

До 20.05; 01.12
2.2. сформувати та щорічно поновлювати потребу навчальних закладів в 

оснащенні навчальними комп'ютерними комплексами відповідно до 
Методики розрахунку, .затвердженої наказом М іністерства освіти і 
науки від 29.06.20*10 №’637

До 01.10.
2.3. проводити списання непрацюючої та застарілої комп’ютерної 

техніки відповідно до Порядку списання основних засобів бюджетних 
установ

2.4. забезпечити централізоване фільтрування несумісного з навчальним 
процесом контенту шляхом захисту комп'ю терів робочих місць учнів, 
підключених до мережі Інтернеї

До 19.1 1.2012
2.5. зобов’язати керівників закладів освіти суворо дотримуватись Правил 

безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів 
системи загальної середньої осві ти

2.6. ввести журнали:
2.6.1. щоденного обліку робочого часу у кабінеті інформатики, в яких 

реєструвати час початку та закінчення роботи, вмикання та 
вим и кан ня електроживлення ;

2.6.2. індивідуального обліку використання персональних комп’ютерів 
кожним учнем відповідно до регламентованої тривалості 
безперервної роботи з ІІК.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
начальника головного управління освіти і науки Лахтадир JI.I.

Директор департаменту Н.І. Клокар


