
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

15.01.2020                                       с.Миколаївка                                       № 08-ОД 
 

Про  затвердження Положення 

офіційного веб-сайту відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської 

ради в глобальній інформаційній мережі 

Інтернет 

 

  

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 

«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної 

інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про 

порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади» (зі змінами), від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», від 

21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», від 

21.10.2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), з метою 

оптимізації роботи щодо забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів 

владних повноважень на доступ до публічної інформації, інформування 

місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, педагогічної 

спільноти, громадськості про  діяльність відділу освіти молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради (далі – відділ), його структурних підрозділів,   

 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі 

Інтернет (додаток 1). 

2. Довести до відома всіх працівників відділу освіти, молоді та спорту і 

закладів освіти Миколаївської сільської ради дане Положення про офіційний 

веб-сайт відділу в глобальній інформаційній мережі Інтернет. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту  

Миколаївської сільської ради 

від 15.01.2020 № 08-ОД 

 

 

Положення 

про офіційний веб-сайт відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет 

 

І. Загальні положення. 

1.1.Веб-сайт відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

(далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною 

адресою в мережі Інтернет (https://osvita-mykolaivka.rada.today/) разом з 

інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради та забезпечують доступ 

юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів. Електронна адреса: 

https://osvita-mykolaivka.rada.today/, електронна пошта: 41076631@mail.gov.ua. 

1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення 

діяльності відділу освіти, молоді та спорту,  надання інформаційних послуг 

громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими органами освіти, 

місцевого самоврядування, організаціями з питань, пов’язаних з діяльністю 

освіти. 

1.3. Веб-сайт відділу функціонує відповідно до чинного законодавства 

України. 

1.4. Веб-сайт відділу не може використовуватись у цілях, не пов’язаних з 

діяльністю відділу освіти. 

1.5. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 

Конституції України, статей 472-555 Цивільного кодексу України, статті 30 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про авторське право і суміжні 

права», Закону України «Про доступ до публічної інформації». Будь-яке 

використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради для подальшого 

розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням 

на джерело інформації. 

2. Структура та дизайн веб-сайту. 

2.1. Веб-сайт складається з таких розділів: 

Основні розділи: 

  Загальна інформація: установчі документи, кадровий склад,  години 

прийому громадян, план роботи відділу, гарячі лінії, річний звіт про роботу 

відділу; 

  Нова українська школа: концепція «Нова українська школа», план 

заходів на 2018-2029 роки, нове освітнє середовище; 



  Методичний кабінет: положення про методичний кабінет відділу, 

плани роботи методичного кабінету, склад методичних об’єднань,  графік 

семінарів, атестація педпрацівників, структура методичної роботи; 

  Заклади освіти: інформація про заклади освіти громади та їхні офіційні 

сайти; 

 Новини: інформація щодо новин галузі освіти ОТГ; 

 Зовнішнє незалежне оцінювання; 

 Фінансова діяльність; 

 Програми розвитку; 

 Бюджет: бюджетні запити, паспорти бюджетних програм, звіти про 

виконання паспортів бюджетних програм, інформація про виконання бюджету 

за бюджетними запитами; 

  Контакти: адреса відділу освіти та інформація для зв’язку. 

Додаткові розділи: 

 Виховна робота; 

 Національно-патріотичне виховання; 

 Інклюзивна освіта; 

 Психологічна служба; 

 Стоп булінг; 

 Співпраця з громадськими організаціями; 

 Молодіжна політика; 

 Фізична культура і спорт; 

 Робота з обдарованими учнями; 

 Блоги педагогічних працівників; 

 Проект «Я маю право»; 

 Фотогалерея. 

Інші рубрики можуть розміщуватися за погодженням із начальником 

відділу освіти, молоді та спорту. 

2.2. Веб-сайт ведеться державною мовою. 

2.3. Веб-сайт має функцію доступності для людей із вадами зору.  

2.4. Дизайн веб-сайту може змінюватись без внесення змін до даного 

Положення. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може 

змінюватись без внесення змін до даного Положення. 

3. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту. 

3.1. Матеріали, що складають інформаційне наповнення веб-сайту, за своїм 

характером розподілені на три категорії: 

– статичні – матеріали, які зберігають свою актуальність протягом 

тривалого періоду. Термін оновлення – за наявності зміни даних; 

– динамічні – матеріали, актуальність яких зберігається протягом 

обмеженого часу, у зв’язку з чим вони повинні періодично оновлюватись. 

Термін оновлення – не пізніше 3-х діб після надходження до відповідального за 

інформаційне наповнення веб-сайту інформації про відповідні зміни; 

– поточні матеріали, які втрачають актуальність протягом короткого 

проміжку часу. Термін оновлення – не пізніше доби після проведення заходу, 



прийняття відповідного рішення чи оприлюднення матеріалів у засобах масової 

інформації. 

До статичних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах: 

загальна інформація, нова українська школа, методичний кабінет, заклади 

освіти, контакти. 

До динамічних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах: 

головна сторінка, зовнішнє незалежне оцінювання, фінансова діяльність, 

програми розвитку, бюджет. 

До поточних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах: 

новини, фотогалерея. 

3.2. Оприлюднення офіційних документів відділу освіти, молоді та спорту: 

– накази та рішення колегії відділу розміщуються на веб-сайті після 

проведення колегії відділу освіти, молоді та спорту протягом 3-х робочих днів; 

3.3. Інформаційні матеріали працівників відділу освіти, молоді та спорту 

надаються на електронних носіях, підготовлені до наповнення веб-сайту. 

4. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту. 

4.1. Відповідальний працівник (призначений наказом) за організаційне 

обслуговування офіційного веб-сайту: 

– вирішує поточні питання, пов’язані з інформаційним наповненням веб-

сайту; 

– розміщує та поновлює інформацію на веб-сайті відповідно до порядку 

інформаційного наповнення; 

– погоджує з начальником відділу освіти, молоді та спорту зміст та 

періодичність поновлень розділів веб-сайту. 

4.2. Технічне обслуговування офіційного веб-сайту здійснюється шляхом 

укладання щороку договору про виконання відповідних послуг із стороною, яка 

забезпечує функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту за адресою 

https://osvita-mykolaivka.rada.today/ та захист розміщеної на веб-сайті інформації 

від несанкціонованої модифікації; вносить, у разі потреби, поточні зміни до 

стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту. 

5. Регламент розміщення інформації на веб-сайті. 

5.1. Анонси заходів та подій розміщуються на веб-сайті відразу після 

підготовки, але не пізніше, ніж за один робочий день до заходу. 

5.2. Прес-релізи розміщуються на веб-сайті не пізніше одного робочого 

дня до події, якій присвячено прес-реліз. 

5.3. Офіційні повідомлення і заяви розміщуються на веб-сайті у визначені 

для відповідних матеріалів терміни. 

5.4. Інші матеріали розміщуються на веб-сайті відразу після підготовки. 


