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Шановна Яно!
Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто
Ваше звернення про надання інформації стосовно встановлення програмноапаратного комплексу 8МАЯ8І в Одеській загальноосвітній школі № 73 І-ІІІ
ступенів Одеської міської ради Одеської області.
Повідомляємо, що комунальна установа «Центр фінансування та
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського
району м. Одеси» (далі - КУ Суворовського району) здійснює супровід
фінансово-господарської діяльності закладів освіти Суворовського району м.
Одеси.
Копія відповіді КУ Суворовського району на Ваш запит додається.
Додаток на одному аркуші.

З повагою
директор департаменту

Вик. КотелюкО. В.
тел. 776-30-24

О. В. Буйневич

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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на № 10/ГП від 01.02.2021
Директору департаменту
освіти та науки
Одеської міської ради
Буйневич О.В.

Шановна Олено Валеріївно !
На виконання Вашої резолюції від 01.02.2021 р.№ 10/П1 стосовно встановлення
в Одеської ЗОНІ Ке 73 (вул. Висоцького, 16) програмно апаратного комплексу 8МАК8І
комунальною установою «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та
установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» розглянуто звернення Яни
Іванової від 30.01.2021 р. на яке повідомляємо наступне.
Згідно інформації в. о. директора ОЗОШ № 73 Чайковської І.О. (додається)
програма «Безпечна школа» 8МАК81 була презентована школам в 2009-2010 роках.
Кожна школа мала самостійно визначитись щодо впровадження системи контролю за
освітнім процесом.
Адміністрація Одеської ЗОШ № 73 вивчила позитивні можливості системи
8МАК8І та домовилася з приватною структурою щодо впровадження комплексу у
закладі. З можливостями системи 8МАК8І були ознайомлені батьки учнів та
розпочався монтаж комплексу. Обладнання та виконання робіт коштувало одну
гривню.
Але деякі батьки висловили занепокоєння відносно безпеки дітей в процесі
використання персональних карток. Після тривалого обговорювання цієї теми, у тому
числі у ЗМІ. монтаж системи «Безпечна школа» 8МАК81 в Одеської ЗОШ № 73 було
призупинено.,..,

