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ЗАГАЛЬНI ПОЛО}КЕННЯ

1.1, Iнформацiйно-обчислrовальний центр е пiдроздiлом Харкiвського

наlliона"шьного аграрного унiверситету iM. В.В. lокучасва та шiлгtорядковуеться

рек,горовi ,

|.2, Iнформацiйпо-обчислювальний центр створюстъся та лiквiлуеться

наказом ректора Харкiвського НАУ iM. В.В. f{окучасва.

1.З. У своiй роботi Iнформацiйно-обчислрвальний центр керуеться:

1.З.1. Законом Украiни пПро захист персональних даних) вiд 1 червня

2010 р.;

\.З"2. Положенням про функцiонування Програмного компJIексу <елина

/{ержавна E.lteKTpoHHa База з IIитанъ OcBiTlt>

(http ://inI"oresurs. gov.ualzavantazenn},a.html) ;

1 .3.З. Iнструкцiею wеЬ-клiснта Програмного компJIексу <Сдина f]ержавна

Електронна База з питань Освiти> (http://inforesurs. gov.ua/zavantazennya.html);

|.З.4. Законодавчими i нормативно-правовими актами УкраТни в галузi

технiчного захисту iнформацiТ, ексllлуатацiйною документацiею на

встановленi на об'сктi iнформатизацiТ системи захист), Bi:l

несанкlIiоноRаного доступу до iнформацii та репIаментуIочимI4

юкументами Харкiвського нацiональFIого аIрарного унiверситет,у

iM. В.В. /{окучасва.

1.З.5. Нормативно-правоI]ими актами МОНу Iцо реIулюк)ть порялок

замовлення, видачу, облiку документiв про освi,гу держа]]ного зразка.

1.З.6. IIостановою Кабiнету VIiIricTpiB УкраТни вiд 1З :tишня 2011р. JYq752.

* IIро створення СдиrrоТ державI]оТ електронноТ бази з питань освiти.

\,4. Iнформацiйно-обчислювальний центр очолIос начальник, який

призначаеться та звiльня€ться з посади наказом ректора Харкiвського I-IAY

iM. В.В. Щокучасва.

1.5" Iнформацiйно-обчислюва:rылий lleнTp веде необхiлriу докуме}rгаlIiкl

згiдно з дiючим поJIожснням та функuiями, якi йоп,rу делеrуIоться.



2. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА

2.|, Структура Iнформацiйно-обчислювального центру та йогсl штат

затверджуються наказом ректора унlверситету в установленому порядку.

2.2, I_{eHTp скJIадасться з начаJIьника та спецiалiстiв.

2,З. I1оложення про центр та посадовi iнструкцiТ затверджуються ректором

Унiверситету.

3. зАвдАння тА Функцfi
Завданням iнформацiйно-обчислювального центру е:

3.1. Збiр, зберiгання i захист персональних даних про студентiв та

сrriвробiтникiв унiверси,ге,гу, вiдображення в С/{ЕБО статусу iх навчання ,га

труловоi дiяльносr,i.

З.2. Формування наказiв гlро зарахування та випуск з навчаJIьного заклаilу.

3,З. Формування замовJIень на виготовлення докlzментiв про ocBiTy

лержавного зразка, еврододаткiв та студентських квиткiв зr,iдно t}имог r\4OI-1

УкраТни.

З.4. Надання вiдомостей iнформацiйного характеру TpeTiM особам згiдно

вимог чинного законодавства та обробка статистичних даних (форrиування

статистичноТ форми 2-3 нк та рейтингу унiверситету тоrцо).

4. прАвА

Iнформацiйrrо-обчислювальний центр в особi начальника мас право:

4.L Отримувати вiд диспетчерiв деканатiв факультетiв роз'яснення Ir{одо

статусу навчання студен,гiв.

4.2, Отримувати вiд вiддiлу кадцрiв копiТ наказiв про навчання та документи з

персональними даFIими студентiв, для перегJIя/Iу та вiдображення iх в С/{ЕБО.

4.3, О,гримувати в apxiBi пераонаJIьнi даr-Ii студентiв, чи осiб rrlo навчались та

iнформацiю про FIавчання.



4.4. Отримувати у вiддiлi кадрiв копiI персональних ланих спiвробi,гникiв

(копiя паспорту, IПН, дипломiв про ocBiTy) документiв про вченi звання та

HayKoBi ступенi тоiцо) дJIя достовiрллого вiдображення в СЛЕБО вiдповiдrrоТ

iнформацiТ"

4,5. Iнформува,ги навчальну частину шодо необхiдностi змiни редакцiТ наказiв

згiдно вимог СДЕБО.

4.6. Звертатися ло кафедри економiчноТ кiберFIе,гики з питаI,Iь:

4.6,|. ГIровелеIIня аналiзу причиI{ не праЦездатrrост,i комп'ютерних IIрограм

,га сервiсного об"шаднання i конфrriктiв програмного забезпечення;

4.6.2. Ремонту персональних KoM['IoTepiB за якими працюIоть спецiалiсти

iнформацiйно-обчислIовального центру.

5. вIдповIдАльнIстъ

Вiлгlовiдальнiсть за якiсть виконання функuiолJальFIих обов'язкiв

спiвробiтниками IIeFITpy передбачених даним положенням несе нача.jIы{Llк

iлrформаuiйно-обчислювальFIого центру.

5.1 Ifa начаIьника центру покладасться персональна вiдшовiда"lrьнiс,гь

за:

5.1.1. Щотримання чинFIого законодавства в процесi керiвництва

цеFIтром;

5.|.2. Органiзацirо дiя.lrьностi центр1, з викоFIаFIня IIокJ{адених

завJ{аЕь i функцiй;

5,1"З. /]отриманIля прашiвниками центру виробничоТ,га,гру7ltlвоi

дIисциtrлiни.

5.2 Органiзацirо у центрi оперативноТ та якiсноТ пi2дготовки локументitз,

ведення Jli-ltоводства вiдпоrзiдно до дiючих правиJI ,га iнстрl,кцiй;

5.З Забезllечешня збереження майна, що знаходиться у центрi та

дотриманFIя правил пожежноi безпеttи;



5.4 Своечасне i якiсне виконання наказiв та розпоряджень ректора,

вимог N4OHY.

5.5 Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв центру встановлIоеться

посадовими iнструкцiями.

6. ВЗА€МОВIДНОСИНИ З IНШИМИ ПIДРОЗДIЛАМИ

УНIВЕРСИТЕТУ

[нформацiйно-обчисJIIовальний цеtлтр-пiдтримус зв'язок:

6.1" З керiвником навчальноТ частини, з деканами та дисtIетчерами

факультетiв - з питань встановлення статусу навчання студентiв.

6,2. З вiддiлом кадрiв з питань забезпечення персоI{аJIьними даними tцодо

спiвробiтникiв та студентiв унiверситету;

6.З" З завiдувачем кафедри економiчноi кiбернетики, з питань технiчноi

пi;дтримки дiя.тlьностi iнформаrдiйно*обчислlовального цеI{тру

Нача.ш ьник irlф ормацiйно-о бчи слювального центру
,,а/'@. O,N4, Попова


