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Прозорість та 

інформаційна відкритість 

закладу освіти

Департамент освіти та науки            

Одеської міської ради
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Веб-сайт

Сегмент 

Інтернету

Закони

Постанови

Кодекси

НАКАЗИ

Конституція 

України
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Нормативна  база

Стаття 68  Конституції України:

Кожен зобов'язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та 
законів України, не посягати на права і 
свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної 
відповідальності.



http://www.kmu.gov.ua/



http://omr.gov.ua





1.1. Організація функціонування веб-сайту органу виконавчої влади

передбачає затвердження його внутрішнього Порядку інформаційного

наповнення з визначенням конкретних структурних підрозділів та посадових

осіб, відповідальних за своєчасну підготовку і подання інформації та її зміст за

кожним тематичним напрямом, відповідно до вимог постанови Кабінету

Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність

органів виконавчої влади" з урахуванням вимог цього

Порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Державного комітету інформаційної політики,

телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та

інформатизації України 25.11.2002 N 327/225
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК 

функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади 
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Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.10.2016  № 851 

«Деякі питання використання 

доменних імен державними 

органами в українському 

сегменті Інтернету»
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 сайта – територіальних

відділів освіти районів

www.krvo.od.ua www.srvo.od.ua www.prvo.od.ua www.mrvo.od.ua



Господарський кодекс України
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Нормативна  база
Закони України:

Про доступ до публічної інформації;                         

Про захист персональних даних;                                   

Про запобігання корупції;                                           

Про відкритість використання публічних коштів;               

Про освіту 

Постанова Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 

(від 21 жовтня 2015  №835)
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Закон України “Про доступ до публічної інформації”

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення 

інформації:

на офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Стаття 5. Забезпечення 

доступу до інформації

13 січня 2011 року 

№ 2939-VI зі змінами
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Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація.

Стаття 6. Публічна інформація з 

обмеженим доступом
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Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Публічна інформація у формі відкритих даних - це

публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване

оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний

доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати

публічну інформацію у формі відкритих даних на запит,

оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному

державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-

сайтах.

Стаття 10. Публічна інформація 

у формі відкритих даних
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Закон України “Про доступ до публічної інформації”

- Інформацію про організаційну структуру, функції, 

повноваження, основні завдання, напрями діяльності та 

фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, 

порядок та механізм їх витрачання тощо);

- накази;

- плани роботи, проведення та порядок денний своїх відкритих 

засідань;

- загальні правила роботи установи, правила внутрішнього 

трудового розпорядку;

- звіти;

Стаття 15. Оприлюднення 

інформації розпорядниками
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Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а 

саме про:

-їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, 

адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;             -

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, 

адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, 

розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на 

заміщення вакантних посад;

- порядок складання, подання запиту на інформацію тощо

Стаття 15. Оприлюднення 

інформації розпорядниками
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Закон України “Про доступ до публічної інформації”

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками 

інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в 

порядку, визначеному законом.

Стаття 24. Відповідальність за 

порушення законодавства про доступ до 

публічної інформації

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n107


18

Закон України “Про захист персональних даних”

Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом

і обробкою персональних даних, і спрямований на захист

основоположних прав і свобод людини і громадянина,

зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з

обробкою персональних даних.

Законодавство про захист персональних даних

складають Конституція України, цей Закон, інші закони та

підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною

Радою України.

Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних

Стаття 23. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини у сфері захисту персональних даних

1 червня 2010 року 
№ 2297-VI  зі змінами

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Стаття 3 ч.4 Інформація на єдиному веб-порталі використання 

публічних коштів оприлюднюється у спосіб, що забезпечує 

вільний безоплатний доступ до неї, можливість анонімного 

перегляду, копіювання та роздрукування інформації.

Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється також

шляхом розміщення на єдиному веб-порталі використання

публічних коштів у вигляді наборів даних (електронних

документів), організованих у форматі, що дозволяє їх

автоматизоване оброблення електронними засобами

(машинозчитування) з метою повторного використання.
19

Закон України “Про відкритість використання 

публічних коштів”
Цей Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації

про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами

коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання

державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового

державного соціального страхування.

11 лютого 2015 року 
№ 183-VIII 
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Постанова Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 

(від 21 жовтня 2015  №835)

Єдиний державний веб-портал відкритих 

даних – data.gov.ua

Відкриття державних даних у спеціальних форматах – це 

сучасний інструмент підвищення прозорості органів влади і 

якості прийняття управлінських рішень. 



https://tender.uub.com.ua/



«цілі діяльності;

квартальна, річна фінансова звітність;

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності;

статут;

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника (з 

урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів 

наглядової ради (у разі її утворення);

річні звіти керівника;

структура, принципи формування і розмір винагороди;

відомості про договори; 

інформація про операції та зобов’язання з державним та/або місцевим 

бюджетом, державними та/або місцевими установами, Відповідальність за 

оприлюднення та достовірність інформації, визначеної цією статтею, несе 

керівник відповідно до законів України та умов укладеного з ним 

контракту………….»
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Господарський кодекс України

П.8 Стаття 78. Комунальні 

унітарні підприємства 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 145 веб-сайтів – шкіл та 

позашкільних навчальних 

закладів, МНВК

Про школу

Прийом документів

Адміністрація

Педагогічні працівники

Новини

Фінансування

Наші досягнення

Календар подій

Фотогалерея

Контактна інформація

Корисні посилання
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Закон України “Про освіту”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу 

освіти
Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, 

зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах 

своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

✓ статут закладу освіти;

✓ ліцензії на провадження освітньої діяльності;

✓ структура та органи управління закладу освіти;

✓ кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

✓ освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

✓територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його 

засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

✓ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі 

освіти;

✓мова (мови) освітнього процесу;
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Закон України “Про освіту”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

2.Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, 

зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-

сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

✓наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення);

✓матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами);

✓результати моніторингу якості освіти;

✓річний звіт про діяльність закладу освіти;

✓правила прийому до закладу освіти;

✓умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами;

✓інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на 

вимогу законодавства.
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Закон України “Про освіту”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані 

оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про 

перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 

зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не 

заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї 

статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, 

розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих 

днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено 

законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення 

закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 145 веб-сайтів – шкіл та 

позашкільних навчальних 

закладів, МНВК
Про школу

Прийом документів

Адміністрація

Педагогічні працівники

Новини

Фінансування

Наші досягнення

Календар подій

Фотогалерея

Контактна інформація

Корисні посилання

Статут та ліцензія

Структура 

управління

Освітні програми

Річний звіт

територія 

обслуговування

Вакансії

мова (мови) 

освітнього процесу 

(може бути в 

інформації про 

заклад)

Моніторинг

+



Сайт департаменту освіти та науки                                        

Одеської міської ради           www.osvita-omr.gov.ua
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http://www.don.od.ua/


http://asrd.org
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www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 сайта – територіальних

відділів освіти районів

145 веб-сайтів – шкіл та 

позашкільних навчальних 

закладів, МНВК

http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

