
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

0Л- м. Одеса № ^ ____

Про забезпечення прозорості 
та відкритості діяльності закладів 
освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси 
в питаннях надходження та використання 
благодійних внесків

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про запобігання 
корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження 
Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, 
охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для 
потреб їх, фінансування», з метою забезпечення прозорості та інформаційної 
відкритості діяльності закладів освіти в питаннях надходження та 
використання благодійних внесків, запобігання протиправним діям при 
надходженні та використанні благодійних внесків у закладах освіти, 
попередження можливих правопорушень, зловживань керівниками, інт и ми 
працівниками закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси, зважаючи на наявність звернень учасників навчально - виховного 
процесу з даних питань, виявлених фактів порушень керівниками закладів 
освіти вимог чинного законодавства стосовно надання повної та 
об’єктивної інформації про надходження та використання благодійних 
внесків

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної

громади м. Одеси:
1.1. Категорично заборонити збір будь-яких коштів при вступі до 
закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси.



1.2. Заборонити збір готівкових коштів працівниками закладів освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
1.3. Вжити дієвих заходів з недопущення будь-якого тиску на батьків 
та учнів з питань залучення благодійної допомоги закладу.
1.4. Забезпечити широке інформування батьків та оприлюднення на 
веб-сайтах закладів освіти:

1.4.1. Об’єктивної інформації щодо бюджетного фінансування 
потреб закладу на поточний рік.
1.4.2. Інформації 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.

1.5. Не допускати втручання працівників закладів освіти у діяльність 
благодійних організацій з питань залучення, обліку та використання 
благодійних коштів.
1.6. При наданні додаткових платних освітніх та інших послуг 
дотримуватися вимог діючих нормативно-правових актів.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи 
Становську А.І., начальників територіальних відділів освіти департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради.
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