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  КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: 278-21-62 

Е-mail:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua  Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua  Код ЄДРПОУ 02143614 

 

НАКАЗ 
 

“01” листопада  2017   р. 

                                                       м.Київ 

                   №  339 

 

Про прозорість та інформаційну 

відкритість діяльності закладів освіти 

 

Відповідно до статей 26, 30, 78, 79 Закону     України      «Про освіту»     

від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі – Закон), з метою забезпечення 

прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 

закладів професійно-технічної освіти і закладів освіти обласної комунальної 

власності Київської області забезпечити: 

1.1. створення  на сайтах закладів і установ освіти окремого розділу для 

відображення прозорості та інформаційної відкритості діяльності органів 

управління освітою, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності  

до 01.12.2017; 

1.2. умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю 

за діяльністю закладу освіти; 

1.3. оприлюднення на офіційних веб-сайтах: 

1.3.1. фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих 

коштів у звітному році, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які 

надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством 

щорічно до 1 лютого; 

1.3.2. інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як 

благодійна допомога, із зазначенням їх вартості; 
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1.3.3. інформації про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і 

видатків 

не пізніше 1 березня року, що настає 

за звітним роком. 

1.4. оновлення інформації, зазначеної у пунктах 1.3.1, 1.3.2 цього наказу 

щоквартально; 

1.5. здійснення контролю за своєчасністю та достовірністю розміщеної 

інформації на веб-сайтах управлінь (відділів) освіти та навчальних закладів  

Київської області всіх форм власності  

постійно; 

1.6. інформування департаменту освіти і науки про виконання Закону в 

частині прозорості та інформаційної відкритості діяльності органів управління 

освітою, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності  

до 20.12.2017, а надалі – 

щоквартально до 10 числа 

наступного місяця. 

2. Місцевим органам управління освітою, згідно із частиною 1 статті 68 

Закону,  оприлюднювати всю публічну інформацію відповідно до вимог 

Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість 

використання публічних коштів».  

3. Керівникам закладів освіти всіх типів і форм власності: 

3.1. надавати платні освітні та інші послуги відповідно до вимог   

пункту 3 статті 78 Закону; 

3.2.  забезпечити оприлюднення на веб-сайтах  закладів: 

3.2.1. інформації та документів, до яких заклад освіти зобов’язаний 

забезпечувати  відкритий доступ  відповідно до переліку, наданого у частині 2  

статті 30 Закону 

до 10.11.2017; 

3.2.2. кошторисів і фінансових звітів про надходження та 

використання всіх отриманих коштів 

до 10.01.2018; 

3.2.3. інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як 

благодійна допомога, із зазначенням їх вартості 

до 10.11.2017; 
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3.2.4. інформації про кошти, отримані з інших джерел, не 

заборонених законодавством 

до 10.11.2017; 

3.2.5. розміщення для відкритого доступу інформації та документів, 

зазначених  у пунктах 3.2.1. –3.2.4. цього наказу, не пізніше, ніж через десять 

робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них (частина 4 статті 30 

Закону). 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

  

Директор департаменту 

 
 

 

 

В.Б. Рогова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Петровська Н.Г. 

(044) 278-23-32 

 

  

 


