Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
26 жовтня 2017 р.

м. Суми

№0492-І

Про реалізацію положень
Закону України «Про освіту»
в частині статті 30 «Прозорість»
та інформаційна відкритість
закладу освіти»
3 метою реалізації положень Закону України «Про вищу освіту» в частині статі 30
«Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» (далі – Закон).
НАКАЗУЮ:
1. Першому проректору Карпуші В.Д., проректору з НПР Любчаку В.О., Касьяненко В.О.,
Король О.В., Бріжатому О.В., проректору з наукової роботи Чорноусу А.М. та проректору
з АГР Положію А.М. забезпечити кожному у своїй частині відповідальності інформаційну
прозорість та відкритість СумДУ засобами головного сайту офіційного веб-порталу
університету.
2.

3 метою розміщення, оновлення та підтримання в актуальному стані на головному вебcайті університету інформації, що. відповідно до 3акону, підлягає обов’язковому
оприлюдненню, забезпечувати надання до ЦБВМ відповідної інформації у вигляді
офіційних документів / текстів / гіперпосилань на уже розміщену інформацію у базах
даних відповідних інформаційних сервісів СумДУ (з наступним оприлюдненням таких
гіперпосилань на головному веб-сайті університету), зокрема:
•

начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Акименко Л.В. з правом самостійного розміщення:
− Статуту університету як складової Реєстру основної нормативної бази системи
управління якістю діяльності університету;
− про структуру університету та його органи управління;

•

начальнику організаційно-методичного управління Юскаєву В.Б. через підлеглих
осіб, а саме:
o начальника навчального відділу Руденка О.Б.:
− ліцензій на провадження освітньої діяльності СумДУ;
− сертифікатів про акредитацію освітніх програм, сертифікату про інституційну
акредитацію СумДУ;
− про мови освітнього процесу;
o начальника навчально-методичного відділу Криклій О.А. – про освітні програми,
що реалізуються у СумДУ, та перелік освітніх компонентів, що передбачені
відповідною освітньою програмою;

o керівника бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Люту О.В. – про результати моніторингу якості освіти (як внутрішнього, так і
зовнішнього);
o начальника відділу ліцензування, акредитації та статистики Могильного В.В.:
− про ліцензований обсяг та фактичну кількість осіб, які навчаються в університеті;
− про кадровий склад університету (згідно з ліцензійними умовами);
− про матеріально-технічне забезпечення університету (згідно з ліцензійними
умовами);
•

відповідальному секретарю приймальної комісії СумДУ Васькіну Р.А. – правил прийому
до СумДУ;

•

начальнику відділу кадрів Крупіній О.Є. – про наявність вакантних посад, порядок і умови
проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

•

начальнику центру науково-технічної і економічної інформації Артюхову А.Є. – про
напрями наукової діяльності СумДУ;

•

директору студентського містечка Панасюрі О.І – про наявність гуртожитків та вільні
місця у них;

•

директору департаменту бізнес-процесів Леонову С.В.:
− про розмір плати за підвищення кваліфікації;
− про перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та
оплати;

•

проректору з НПР та фінансово-економічної діяльності Касьяненку В.О. (у тому числі за
формами, визначеними наказом № 909-1 від 05.11.2014 р. «Про оприлюднення фінансовоекономічної інформації) через підлеглих осіб, а саме:
o начальника відділу договірних відносин Джарішнелову Л.М. – про розмір плати за
навчання, підготовку, перепідготовку здобувачів освіти;
o начальника планово-фінансового відділу Новітченко Т.С.:
− кошторису на поточний рік;
− штатного розпису на поточний рік (у тому числі, зведеного);
− про плату за проживання у гуртожитках;

•

головному бухгалтеру Барикіній Н.І:
− річного фінансового звіту про надходження та використання усіх отриманих
коштів, а також про кошти. отримані з інших джерел не заборонених
законодавством:
− про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із
зазначенням їх вартості;

•

проректору з адміністративно-господарської роботи Положію А.М. та директору ЦЗДВН
Мелейчуку С.С. – про умови доступності університету для навчання осіб з особливими
освітніми потребами;

•

начальнику відділу інформаційно-рекламної діяльності Пікулицькій O.B. – річного звіту
ректора про діяльність університету.

3.

Усім зазначеним у п.2 відповідальним особам:
− до 20.11.2017 р. надати ректору на затвердження форми представлення інформації;
− забезпечувати розміщення інформації для відкритого доступу протягом десяти робочих
днів із дня її затвердження чи внесення змін.

4.

Проректору з НПР Любчаку В.О.:
− визначити можливі форми доступу до інформації на офіційному веб-порталі
університету для осіб з порушенням зору та забезпечити їхнє програмно-технічне
розроблення:
− внести відповідні зміни до системи управління контентом веб-сайту СумДУ та
своєчасно забезпечувати розміщення підготовленої інформації на головному сайті
офіційного веб-порталу університету.

5.

Контроль за виконанням покласти на проректора з НПР Любчака В.О.

6.

Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю Акименко Л.В.
довести даний наказ в електронному вигляді до проректорів, директорів інститутів,
деканів факультетів та осіб, зазначених у наказі.

7.

Визначити таким, що втратив чинність наказ № 0176-І від 06.03.2015 р.

Ректор

А.В. Васильєв

Проект наказу вносить:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ЦБВМ

Перший проректор

___________ Д.В. Фільченко

___________ В.Д. Карпуша
Проректор з НПР
___________ В.О. Любчак
Проректор з наукової роботи
___________ А.М. Чорноус
Проректор з НПР та організації
позанавчальної діяльності
___________ О.В. Король
Проректор з НПР
___________ О.В. Бріжатий
Проректор з НПР та фінансовоекономічної діяльності
___________ В.О. Касьяненко
Проректор з адміністративногосподарської роботи
___________ А.М. Положій

