УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
Кочеток

12.07.2013

№ 138

Про призначення особи відповідальної
за інформаційно-технічне забезпечення
школи-інтернату
З метою контролю за використанням комп'ютерних програм в школіінтернаті, дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної
власності, а також на виконання завдань, передбачених Концепцією
легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його
використанням, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15.05.2002 № 247-р, наказу Департаменту науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації від 10.07.2013 № 04-10/3407 “Про
використання комп’ютерних програм у навчальних закладах інтернатного
типу обласного підпорядкування”
НАКАЗУЮ:
1. Призначити

особою,

відповідальною

забезпечення школи-інтернату, інженера з

за

інформаційно-технічне

комп’ютерних технологій

Давидова О.О.
2. Інженеру

з

комп’ютерних

технологій

Давидову

О.О.:
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2.1. Визначати потреби в придбанні нової комп'ютерної техніки і комп'ютерних
програм;
За потребою
2.2. Упорядкувати нормативно-правову базу в зазначеній сфері шляхом
створення окремої номенклатурної справи з копіями документів у сфері
використання ліцензійного програмного забезпечення вшколі-інтернаті;
До 10.08.2013
2.3. Забезпечити ведення обліку комп'ютерної техніки і комп'ютерних програм,
що придбаваються та використовуються;
Постійно
2.4. Створити архів примірників комп'ютерних програм і збереження
супровідної документації до них, зокрема ліцензії або ліцензійного договору,
або іншого договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності на ці комп'ютерні програми;
До 15.08.2013
2.5. Провести інвентаризацію наявної комп'ютерної техніки тиа комп’ютерних
програм;
До 15.08.2013
2.6. Контролювати встановлення комп'ютерних програм та їх використання
користувачами комп'ютерної техніки, перевіряти наявність ліцензії або
ліцензійного договору, або іншого договору щодо розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності на ці комп'ютерні програми;
Постійно
2.7. Забезпечувати приведення використання наявних комп'ютерних програм у
відповідність до вимог законодавства про авторське право шляхом заміни
неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні;
Постійно
2.8.

Проводити

щоквартальні

перевірки

правомірності

комп'ютерних програм з подальшим складанням актів;

використання
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2.9.

Проводити

інструктажі,

навчання

співробітників

школи-інтернату

правилам поводження з комп'ютерною технікою і комп'ютерними програмами
та дотримання авторських прав на комп'ютерні програми.
За потребою
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи
Пенкіна, 05746-262-17

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 12.07.2013 № 138 ознайомлений:
Давидов О.О. ___________

