
 

УКРАЇНА 

 

ХАРКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
 

 

  

                       НАКАЗ 
    

                     25. 01. 2010                                                                                       № 16 
 

Про використання програмного комплексу 

«Міська освітня мережа: Дошкілля» у 

дошкільних навчальних закладах та 

дошкільних підрозділах навчально-виховних 

комплексів 

 

 На виконання Програми «Інформаційні та комунікаційні технології 

в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» з метою автоматизації управлінської 

діяльності дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів 

навчально-виховних комплексів міста, підтримки єдиної системи збору, 

обробки та зберігання інформації, приведення до єдиних зразків форм 

звітних документів 

 

Н А К А З У Ю : 

1. Головному спеціалісту відділу нормативності і якості освіти 

Білогрищенко Н.П.: 

 1.1. Щомісячно проводити аналіз якості та своєчасності заповнення 

розділів програмного комплексу «Міська освітня мережа: Дошкілля» 

адміністрацією Дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів 

навчально-виховних комплексів та про результати аналізу доповідати на 

нарадах при управлінні освіти. 

Упродовж 2010 року 

1.2. Узагальнений статистичний звіт за формою 83-К отримувати на 

основі даних програмного комплексу «Міська освітня мережа: Дошкілля». 

Упродовж 2010 року 



2. Групі інформаційно-технічної підтримки науково-методичного 

педагогічного центру (Гупалов О.І.): 

2.1. Забезпечити організаційно-методичний та технічний супровід 

функціонування комплексу «Міська освітня мережа: Дошкілля».  

Упродовж 2010 року 

2.2. Здійснювати аналіз систематичності роботи адміністрації 

дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів навчально-

виховних комплексів міста. 

Упродовж 2010 року 

2.3. Вжити заходів щодо забезпечення захисту інформації, що 

зберігається у базах даних програмного комплексу «Міська освітня мережа: 

Дошкілля». 

Упродовж 2010 року 

3. Управлінням освіти районних у м. Харкові рад: 

3.1. Покласти персональну відповідальність на завідуючих дошкільних 

навчальних закладів та директорів навчально-виховних комплексів району за 

використання в управлінському процесі програмного комплексу «Міська 

освітня мережа : Дошкілля» (додаються). 

До 26.01.2010 

3.2. Контролювати дотримання адміністрацією дошкільних навчальних 

закладів та дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів району 

правил використання програмного комплексу «Міська освітня мережа: 

Дошкілля». 

Упродовж 2010 року 

3.3.Здійснювати контроль за якістю заповнення всіх розділів 

комплексу. 

Упродовж 2010 року 

3.4. Забезпечити систематичну роботу дошкільних навчальних закладів 

та дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів району з 

програмним комплексом «Міська освітня мережа: Дошкілля» та підтримку 

його баз даних в актуальному стані. 

Упродовж 2010 року 



3.5. Надавати консультації з питань занесення інформації та 

формування на її основі статистичних звітів. 

3.6. Вимагати від керівників закладів району надання звітностей 

(тарифікація, список вихованців, список співробітників, аналіз 

кваліфікаційних категорій, табель обліку робочого часу, звіт за формою 85-К, 

облік технічних матеріальних цінностей, звіт відвідуваності) сформованих у 

відповідних розділах програмного комплексу «Міська освітня мережа: 

Дошкілля». 

Упродовж 2010 року 

4. Керівникам дошкільних навчальних закладів та дошкільних 

підрозділів навчально-виховних комплексів: 

4.1. Призначити користувачем комплексу особу (з числа адміністрації 

закладу), на яку покласти відповідальність за збереження логіну та паролю 

для входу в програмний комплекс «Міська освітня мережа : Дошкілля». 

До 29.01.2010 

4.2. Підтримувати бази даних комплексу «Міська освітня мережа: 

Дошкілля» в актуальному стані. 

Упродовж 2010 року 

4.3. Статистичні звіти та форми (тарифікація, табель обліку робочого 

часу, звіт відвідуваності,звіт за формою 85-К, облік технічних матеріальних 

цінностей) формувати лише на основі даних програмного комплексу «Міська 

освітня мережа: Дошкілля». 

Упродовж 2010 року 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Стецюру Т.П.     

 

Заступник директора Департаменту - 

начальник управління  освіти                                               О.І.Деменко 
 

З наказом ознайомлені: 

Стецюра Т.П., 

Білогищенко Н.П., 

Гупалов О.І. 

Дулова А.С., 

Малихіна С.М., 7004877 


