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Н А К А З 
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Про роботу в інформаційно-телекомунікаційній 

системі «Державна інформаційна система 

освіти» у 2021/2022 навчальному році 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2021 

№ 955 «Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Державна інформаційна система освіти» у 2021/2022 н.р.», наказу Департаменту 

освіти Харківської міської ради від 03.09.2021 №593 «Про збір даних до 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система 

освіти» у 2021/2022 навчальному році», з метою підтримки єдиної системи 

збору, обробки, зберігання інформації в системі освіти району та забезпечення 

актуального стану баз даних зазначеної системи 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Призначити Паламар Дар’ю Леонідівну, головного спеціаліста 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради  відповідальним за складання, подання державної статистичної звітності  

в сфері дошкільної та загальної середньої освіти, завантаження даних  

в інформаційно-телекомунікаційній системі державної наукової установи 

«Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти» (далі 

– ІТС «ДІСО»).  

2. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л.:  

2.1. Узяти під контроль призначення закладами освіти відповідальних  

за складання і подання державної статистичної звітності в сфері дошкільної, 

загальної середньої освіти. 

Відповідно до визначених термінів 
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2.2.Забезпечити достовірність і повноту інформації у ІТС «ДІСО» про 

Управління освіти та підпорядковані заклади освіти. 

Упродовж 2020/2021  навчального року 

2.3. Здійснювати аналіз систематичності роботи закладів освіти 

Індустріального району в ІТС «ДІСО». 

    Згідно з планом роботи Управління освіти 

3. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти: 

3.1. Призначити відповідальних за складання і подання державної 

статистичної звітності в сфері дошкільної, загальної середньої освіти. 

Відповідно до визначених термінів  

3.2.  Забезпечити систематичну роботу підпорядкованих закладів освіти в 

ІТС «ДІСО» й підтримку баз даних в актуальному стані.  

Упродовж 2021/2022 навчального року 

3.3. Забезпечити роботу з базами даних програмного комплексу відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних». 

Постійно 

3.4. Здійснювати контроль уповноваженими працівниками відповідності 

електронної та паперової версії поданої інформації, у т.ч. у випадку 

корегування паперових звітів.  

Постійно 

4. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 20.09.2021 

 

5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

 

Начальник Управління освіти                                                   О.Л. ЗБИЦЬКА 

 
З наказом ознайомлені: 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління освіти 

 

Паламар Д.Л.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паламар           Грицун 


