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Шановна Яно!
Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто
Ваш інформаційний запит стосовно Одеської загальноосвітньої школи № 73 IIII ступенів Одеської міської ради Одеської області (далі - ОЗОШ № 73).
Повідомляємо, що комунальна установа «Центр фінансування та
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського
району м. Одеси» (далі - КУ Суворовського району) є безпосередньо
розпорядником інформації.
Так, згідно інформації КУ Суворовського району Благодійна організація
«Піклувальна рада ОЗОШ № 73» (далі - Рада) зареєстрована у єдиному
державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 24.03.2009,
працює згідно статуту, в рамках Закону України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-УІ, щорічно надає звіти у
державну фіскальну службу України.
Благодійний фонд - це окрема юридична особа, діяльність якої
контролює її засновники, у зв’язку з чим керівник навчального закладу чи
органи управління освітою не мають право втручатись в діяльність Ради.
Згідно з п. 3.3 Статуту Ради (нова редакція) прийом в члени організації
здійснюється правилами організації за заявою осіб, які бажають стати членами
організації або рішенням керівного органу юридичної особи.
У відповідності з п. 3.4. розділу III «Участь в організації» Статуту Ради
Бордун Т. Ф. була обрана членами організації головою правління Благодійної
організації «Піклувальна рада ОЗОШ № 73» з 12.03.2014 та працює на
громадських засадах.
Голова Ради Бордун Т. Ф. відповідно договору про співробітництво з
ОЗОШ № 73 здійснює керівництво Ради для реалізації мети щодо залучення

позабюджетних коштів для забезпечення діяльності та розвитку школи, а також
поліпшення умов праці колективу школи, організації шкільних конкурсів,
змагань, масових позашкільних заходів, удосконаленню матеріально-технічної
бази школи, благоустрою її приміщень і території тощо.
Голова Ради Бордун Т. Ф. проводить прийом на першому поверсі в
кабінеті № 35 гідно з графіком: понеділок - п’ятниця з 10.00 до 16.00.
Інформація про роботу Ради, звіти про використання бюджетних та
благодійних внесків, розрахунковий рахунок, розміщені на інформаційному
стенді у вестибюлі Одеської ЗОНІ № 73 та офіційному сайті закладу.
Згідно інформацій КУ Суворовського району та керівництва ОЗОНІ № 73
скарги від батьків, учнів та педагогів щодо грубого та некоректного ставлення
Бордун Т. Ф. до учасників навчально-виховного процесу ніколи не надходили.
Також повідомляємо, що за охорону праці в ОЗОНІ № 73 відповідає
інженер з охорони праці.
В ОЗОНІ № 73 обліковуються медикаменти ї перев’язувальні засоби, в
тому числі аптечка невідкладної допомоги з медикаментами та
перев’язувальними матеріалами.
Порядок дій адміністрації школи при травмуванні дитини визначено
наказом МОН України від 16.05.2019 № 659, зареєстровано Міністерством
юстиції України 13.06.2019 № 612/33583 «Про затвердження Положення про
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти
під час освітнього процесу».
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