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Департамент освіти і науки 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

Щодо запиту інформації 

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» 

опрацювало лист Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2021 № 063-5448 щодо 

запиту інформації від Н. Охріменко.  

За результатами опрацювання в межах компетенції повідомляємо таке. 

Пункти 1 та 2 вказані в запиті знаходяться поза межами компетенції КП ГІОЦ.  

На виконання заходу п.10.1 «Створення, впровадження, супровід та модернізація 

інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього 

простору м. Києва» Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 

2019–2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 

№ 461/6512,  КП ГІОЦ було впроваджено Систему менеджменту освітнього процесу 

(далі – Система) з метою: 

 забезпечення виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

30.06.2020 № 118 щодо впровадження електронних журналів у 1-4 класах закладів 

загальної середньої освіти; 

 реалізації можливості дистанційної роботи вчителів та учнів у період дії 

карантинних обмежень, або через подібні можливі форс-мажорні ситуації; 

 підтримки реформи загальної середньої освіти через розбудову Єдиного 

освітнього простору міста Києва та переходу до електронного документообігу.  

Для забезпечення роботи Системи було придбано необхідну кількість ліцензій 

користувачів Системи. Інформація про закупівлю розміщена на офіційному 

майданчику електронної системи публічних закупівель України «Prozorro» за 

посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-08-001357-b. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-08-001357-b
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Наразі Систему впроваджено в початкових класах комунальних закладів 

загальної середньої освіти міста Києва. З метою забезпечення цілісності, доступності 

та конфіденційності інформації в Системі, а також для захисту персональних даних 

здобувачів освіти придбане рішення розгорнуто та налаштовано в міському центрі 

обробки даних, який має Атестат відповідності комплексної системи захисту 

інформації № 20979 від 20.12.2019. Обмін даними з закладами освіти забезпечується за 

захищеними каналами міської сервісної мережевої інфраструктури, що підтверджено 

Атестатом відповідності комплексної системи захисту інформації № 20558 від 

14.11.2019. 

Технічні можливості Системи дозволяють також її використання для 

забезпечення освітнього процесу в 5–11 класах. Для роботи користувачів з Системою 

не висувається специфічних вимог до технічного забезпечення, достатньо звичайного 

персонального комп'ютера з браузером та доступом до інтернету.  

Втім, залучення до використання Системи класів середньої та старшої школи 

потребує додаткового аналізу динаміки її поточного завантаження, прогнозного 

планування розподілу наявних ліцензій. Такі рішення не відносяться до компетенції 

КП ГІОЦ. 

Отримати додаткову консультацію з питань роботи в Системі можна за номером 

телефону 366-81-60. 

З повагою 

 

Виконувач обов’язків директора                                                 Оксана МИСАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сітдікова Тетяна 366 81 60 


