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Шановна Яно!

На виконання резолюції заступника міського голови Вугельмана П.В. від 
23.02.2021 № ЗПІ-80/4 департаментом освіти та науки Одеської міської ради, в 
межах компетенції, розглянуто лист департаменту з питань звернень громадян 
Офісу Президента України від 18.02.2021 № 22/1-07/716 стосовно Вашого запиту 
на отримання публічної інформації щодо надання інформації та копій документів 
відносно діяльності Піклувальної ради Одеської загальноосвітньої школи №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-VI 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.

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 
фізичнцх 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.

Пунктами 1, 2 ст. 12 Закону України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI визначено, що 
засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні 
особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших 
юридичних осіб публічного права та засновники благодійних організацій або 
уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійних 
організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та 
приймають інші рішення, пов’язані з утворенням: та державною реєстрацією 
благодійних організацій.



Відповідно до п. 2 ст.15 Закону України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI, державну реєстрацію 
благодійних організацій проводять державні реєстратори відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -  
підприємців».

Підпунктом 2 частини 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 
травня 2003 року № 755-ІУ встановлено, що в Єдиному державному реєстрі 
містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Частиною 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року 
№ 755-ІУ визначено, що відомості про юридичну особу, громадське формування, 
що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до 
Єдиного державного реєстру на підставі відповідних заяв про державну 
реєстрацію; документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій; 
відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним 
державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

Відповідно ч. 2 ст. 78 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року 
№2145-УИІ, фінансування закладів, установ і організацій системи освіти 
здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством.

Частиною 1 ст. 79 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року 
№ 2145-УІІІ зазначено, що джерелами фінансування суб’єктів освітньої 
діяльності відповідно до законодавства можуть бути добровільні внески у вигляді 
коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від 
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 
липня 2012 року № 5073-УІ, визначає загальні засади благодійної діяльності в 
Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на 
розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує 
сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій.

Статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» від 5 липня 2012 року № 5073-УІ встановлено, що цілями благодійної 
діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у 
сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у 
суспільних інтересах. Однією із сфер благодійної діяльності є освіта.

Відповідно до Положення про департамент освіти та науки Одеської міської 
ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради № 3598-УІІ від 19.09.2018 
р., Департамент є уповноваженим органом управління закладами освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Одеси.

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, № 03-252, що здійснює 
фінансово-господарський супровід Одеської ЗОШ № 73, повідомляємо, що 
благодійна організація «Піклувальна рада ОЗОШ № 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».

Враховуючи вищевикладене, департамент освіти та науки Одеської міської 
ради пропонує безпосередньо звернутися до благодійної організації «Піклувальна 
рада ОЗОШ №73» щодо отримання інформації зазначеної у Ваших запитах.

З повагою
директор департаменту і /  О.В. Буйневич
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