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Шановна Яно!

На виконання резолюцій заступника міського голови Вугельмана П.В. від 
10.02.2021 № ЗШ-80/2, від 10.02.2021 № ЗПІ-80/З департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради, в межах компетенції, розглянуто Ваші запити на 
отримання публічної інформації щодо діяльності та договору оренди 
благодійного фонду з Одеською загальноосвітньою школою №73 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області (вул. Висоцького, 16).

Статтею 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» від 5 липня 2012 року № 5073-УІ встановлено, що благодійна 
організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої 
визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим 
Законом, як основну мету її діяльності. Тобто благодійні фонди не знаходяться у 
підпорядкуванні департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Ви маєте 
право звертатись особисто до будь -  якої юридичної особи.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Закону України «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації» (5073-УІ), благодійна діяльність - 
добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим 
Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також 
сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за 
дорученням бенефіціара. Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична 
особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує 
допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених 
цим Законом.

Прийом благодійних внесків від фізичних або юридичних осіб виконується 
виключно на добровільній основі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку 
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та 
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, 
соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб 
їх фінансування»,



Батьки, які бажають надати матеріальну допомогу для покращення 
матеріально -  технічної бази, співпрацюють з благодійним фондом закладу освіти 
виключно на добровільній основі.

На підставі письмової інформації комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Суворовського району м. Одеси» від 15.02.2021 № 03-251, від 15.02.2021 № 03- 
252, що здійснює фінансово-господарський супровід Одеської ЗОШ № 73, ? 
повідомляємо, що благодійна організація «Піклувальна рада ОЗОНІ № 73» не 
користується майном Одеської ЗОШ № 73 та не перебуває у навчальному закладі.

Кожного семестру копії звітів про витрати коштів благодійного фонду 
розміщуються на офіційному сайті Одеської ЗОШ № 73, доводяться до відома 
батьків на батьківських зборах та щомісяця вивішуються на стенді «Для Вас
батьки»

З повагою
директор департаменту О.В. Буйневич
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