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Про надання iнформачiТ

шановна панi Юлiе!

У .Щарницькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii у межах
повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни (про доступ до
публiчноi iнформаrriТ>, далi - Закон, Указу Президента Украiни вiд 05.05.20l l
Ns 54712011 <Питання забезпечення органами виконавчоi влади доступу до
публiчноi iнформацii>, Ваш iнформачiйний запит вiд |7.02.202l
(вх. No 101-35 (з)) стосовно збору коштiв у фонл школи I-III сryпенiв ЛЬ 309

,Щарницького району м. Киева (дшi - школа .I\! 309) на охорону, про що
повiдомJшемо.

Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 26 Закону УкраТни кПро ocBiTy>

керiвник закJlаду освiти здiЙсню€ безпосереднс управлiння закладом i несе
вiдповiдальнiсть за освiтню, фiнансово-господарську та iнпrу дiяльнiсть закладу
освiти.

Штатним розписом школи Ns 309 передбачено посада сторожа
(у кiлькостi 4 одиниць), який здiйснюе охорону згiдно зi свосю посадовою
iнструкшiсю. Вищезазначеним розкJIадом посада (охоронець) не передбачена.

Бюджетом MicTa Киева по г€lлузi <OcBiTu gа 2021 piK фiнансування
фiзичноi охорони в закJIадах освiти .Щарницького району MicTa Кисва не

передбачено. Таким чином управлiнням освiти Дарницькоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii договiр про надання охоронних послуг не

укJIадався.
За iнформацiсю, наданою директором школи Ns 309 О. Тимошенко,

охорона школи за позабюджетнi кошти вiдбуваеться на пiдставi рiшення
батькiвськоi громадськостi на засадах благодiйностi, оскiльки джерелом

фiнансування можуть бути рiзнi джерела, зокрема лобровiльнi внески вiд

фiзичних осiб (вiдповiдно до cTaTTi 78 Закону Украiни <Про ocBiTy>).

.Що пункту 1 запиту. З'ясовано, що фiзична охорона закладу здiйснюеться
на пiдставi договору мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю (ЛIГА
БЕЗПЕКИ) та Благодiйною органiзацiсю <Благодiйний фонд <Промiнь добра i
надii> (далi - Благодiйна органiзачiя) (копiя договору надасться).

flo пункту 2 запиту. Сума BHecKiB за наданi послуги € добровiльною та не €

фiксованою.
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З повагою

Виконувач обов'язкiв голови

евгенiя Списовська
lрина Саакянч 562 63 97

Микола К ник

flo пункry 3 запиry. Оплата здiйснюсться вищезrвначеною благодiйною
органiзачiею у безготiвковiй формi на рахунок цього охоронного агентства, Bci
питання, якi виникають iз вказаних договiрних вiдносин, вирiпrуе викJIючно ця
благодiйна органiзацiя.

{о пункry 4 запиту. flиректор школи О. Тимошенко спростовуе збiр коштiв
адмiнiстрацiею закладу у готовiй формi. Фiнансовi питання не обговорюються
працiвниками школи з учасниками освiтнього процесу. Згiдно зi статтею 30
Закону УкраlЪи <Про повну загzшьну середню ocBiTy> працiвники закладiв
освiти не м,lють права втручатися в дiяльнiсть батькiвського самоврядування.
Тому, адмiнiстрацiя школи, педагогiчний колектив не мають повноi iнформацiТ
щодо Bcix питань, в тому числi фiнансових, якi обговорювались батькiвським
KoMiTeToM та прийнятих рiшень за ix результатом.

.Що пункry 5 запиту. Керуючись статгею 30 Закону Украiни <Про ocBiTy>,
частиною першою статгi 15 Закону, школа Ng 309, забезпечуючи прозорiсть та
iнформачiйну вiдкритiсть закладу освiти, розмiщас на своему вебсайтi
(kievschool309.com.ua) iнформацiю, яка повинна бути оприлюднена, зокрема
щодо кошторису. надходження та використання отриманих коштiв, перелiку
ToBapiB, робiт i послуг, отриманих, у виглядi благодiЙноТ допомоги, iз
зzвначенням ix BapTocTi, а також про кошти, отриманi з iнших джерел, не
заборонених законодавством тощо.

Водночас iнформусмо, що бухгалтерський облiк пiдпорядкованих закладiв
освiти здiйснюеться централiзованою бухгалтерiсю управлiння освiти
{арницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстраuii, якою складаеться
зведена бюджетна звiтнiсть в розрiзi кодiв програмноТ класифiкацii видаткiв.
Управлiнrrям освiти .Щарницькоi районноi в MicTi Кисвi лержавноi адмiнiстрацii
на порталi С-дата оприлюднена зведена бюджетна звiтнiсть за 2020 piK.

OKpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частин першоТ та третьоТ
статгi 23 Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформаuiТ можуть
бУги оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформачii ло сулу
здiйснюються вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

.Щодаток: на3 арк. у l прим.


