
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 

Н А К А З

Харків №

в інформаційно- 
телекомунікаційній системі «Державна 
інформаційна система освіти» 
у 2019/2020 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.08.2019 
№ 1156 «Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної системи 
«Державна інформаційна система освіти» у 2019/2020 н.р.» та з метою 
підтримки єдиної системи збору, обробки, зберігання інформації в системі 
освіти міста та забезпечення актуального стану баз даних зазначеної системи

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за здійснення інформаційно-організаційного 
супроводу та координацію діяльності щодо використання інформаційно- 
телекомунікаційної системи державної наукової установи «Державна 
інформаційна система освіти» (далі -  ДІСО) працівниками Департаменту освіти 
Харківської міської ради (далі -  Департамент освіти), управлінь освіти 
адміністрацій районів і закладів освіти міста Колеснікова Валерія Юрійовича -  
головного спеціаліста загального відділу Департаменту освіти.

2. Головному спеціалісту загального відділу Департаменту освіти 
Колеснікову В.Ю.:

2.1. Актуалізувати інформацію про відповідального в ДІСО.
До 10.09.2019

2.2. Забезпечити достовірність і повноту інформації у ДІСО 
про Департамент освіти та заклади освіти міського підпорядкування.

Упродовж 2019/2020 навчального року
2.3. Здійснювати аналіз систематичності роботи закладів освіти міста 

У ДІСО.
Згідно з планом роботи Департаменту освіти

3. Призначити уповноваженими за складання, подання державної 
статистичної звітності та завантаження даних в ІТС «ДІСО» в сфері дошкільної 
освіти -  Клочко Олену Петрівну, головного спеціаліст відділу дошкільної 
освіти Департаменту освіти; в сфері загальної середньої освіти -  Шепеля 
Валерія Миколайовича, начальника відділу загальної середньої освіти 
Департаменту освіти.

4. Уповноваженим працівникам здійснювати перевірку достовірності та 
повноти переліку закладів, що надають дошкільну та загальну середню освіту.

04.09.2019 

Про роботу
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5. Спеціалістам Департаменту освіти, відповідальним за складання форм 
державної статистичної звітності в сфері дошкільної, загальної середньої 
освіти:

5.1. Забезпечити подання форм державної статистичної звітності 
в автоматизованому режимі в ДІСО.

Відповідно до визначених термінів
5.2. Проводити в межах компетенції аналіз якості та своєчасності 

заповнення відповідних звітів управліннями освіти адміністрацій районів 
Харківської міської ради й закладами освіти міського підпорядкування.

Упродовж 2019/2020 навчального року
6. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради:
6.1. Призначити з числа спеціалістів (методистів) управління освіти 

відповідальних за роботу в системі ДІСО та складання статистичної звітності 
в сфері дошкільної, загальної середньої освіти.

Відповідно до визначених термінів
6.2. Узяти під контроль призначення закладами освіти відповідальних 

за складання і подання державної статистичної звітності в сфері дошкільної, 
загальної середньої освіти.

Відповідно до визначених термінів
6.3. Забезпечити достовірність і повноту інформації у ДІСО

про управління освіти та підпорядковані заклади освіти.
Упродовж 2019/2020 навчального року

6.4. Забезпечити систематичну роботу управління освіти
та підпорядкованих закладів освіти у ДІСО й підтримку баз даних
в актуальному стані.

Упродовж 2019/2020 навчального року
7. Керівникам закладів освіти усіх типів і форм власності забезпечити 

роботу з базами даних програмного комплексу відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних».

Постійно
8. Методисту Науково-методичного педагогічного центру Департаменту 

освіти Войтенку Євгену Олександровичу розмістити цей наказ на сайті 
Департаменту освіти.

До 05.09.2019
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти Віцько Олену Вікторівну.

Директор Департаменту освіти 

З наказом ознайомлені:

О. І. ДЕМЕНКО

Віцько О.В. 
Войтенко Є.О. 
Клочко О.П. 
Колеси і ко в В.Ю. 
Шепель В.М.
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