
Про підвищення ефективності використання 
програмного забезпечення, недопущення 
порушення авторських прав,  боротьбу з 
вірусами та небажаним контентом у 
_____________________________

Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  ________________________
районної державної адміністрації №____ від __________ та метою підвищення ефективності
використання програмного забезпечення,  недопущення порушення авторських прав  третіх
осіб,   боротьби  з  вірусами  та  небажаним  контентом  у
_____________________________________________________

НАКАЗУЮ:

1. Покласти обов'язки відповідального за інформатизацію  _________________________
2. Заборонити  працівникам  __________________________________  самостійну

установку на персональні комп'ютери і / або серверні станції і використання  будь-
якого  ПЗ  для  якого  потрібне  придбання  відповідних  ліцензій,  до  придбання
необхідних ліцензій.

3. Працівникам,  вчителям,  які  виконують  роботу  з  використанням  персональних
комп'ютерів  та  /  або  серверних  станцій,   подати  заявку  відповідальній  особі  за
інформатизацію ____________________________________ з метою створення базової
конфігурації ПК і повноцінного забезпечення виконання навчальної програми.

4. Вчителям,  що  займаються  викладанням  предметів  пов'язаних  із  застосуванням
комп'ютерної техніки, забезпечити фільтрацію вхідного контенту з мережі Internet з
метою захисту дітей  від  інформації,  що  може нанести  тяжку психологічну травму
(насильство, пропаганда наркотичних засобів, порнографії, тощо)

5. Відповідальній особі за інформатизацію ______________________________  провести
аналіз  зібраних заявок на  ПЗ,  сформувати загальний перелік  потреб у програмних
засобах, створити Перелік базової конфігурації ПЗ, та надати пропозиції щодо його
реалізації.

6. Зобов'язати  вчителів  ___________________________,  вжити  вичерпних  заходів  по
виключенню можливих порушень з використання програмного забезпечення.

7. Відповідальному  за  інформатизацію  попередити  вчителів,  інших  працівників,  які
виконують  роботу  з  використанням  персональних  комп'ютерів  та  /  або  серверних
станцій  про  відповідальність  за  порушення  чинного  законодавства  України  про
авторське право і правову охорону програм для електронно-обчислювальних машин і
баз даних на співробітників, які допустили установку ПЗ з порушеннями цього Наказу
та законодавства України.

8. Покласти  загальний  контроль  за  використанням  ПЗ  відповідно  до  чинного
законодавства  України  з  охорони  авторських  прав  на  Відповідального  за
___________________________.

9. Відповідальному  за  інформатизацію  створити  творчу  групу,  що  займатиметься
впровадженням вільного ПЗ у навчальний процес.

10. Відповідальному за інформатизацію довести текст наказу до відома вище зазначених
працівників під власноручний підпис.


