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Про надання відповіді 

на інформаційний запит

Пане Олеже!

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 

відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

розглянуто Ваш інформаційний запит від 04.03.2021 (наш вхід. № 107-47 (з) від 

04.03.2021) та надаємо лист директора закладу середньої загальної освіти

О. Жгута від 09.03.2021 № 75 у додатку.

Одночасно інформуємо, що відповідно до частини першої та третьої статті 

23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи 

бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника 

розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюються відповідно до 

Кодексу адміністративного судочинства України.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.
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Управління освіти 
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Святошинська районна в місті 

Києві державна адміністрація 

Управління освіти 

Начальникові 

Олексію Сукеннікову

Розглянувши інформацію про запит громадянина Олега від 04.03.2021 р. 

ЗЗСО №288 повідомляє:

-до пунктів 1, 2: в ЗЗСО №288 державна охорона відсутня, школа не 

проводить оплату за послуги охорони;

-до пункту 3: копія Договору про надання охоронних послуг надається; 

-до пунктів 4, 5: адміністрацією ЗЗСО №288 жодний благодійний фонд не 

створювався, заклад не має спеціальних благодійвдх рахунків.

Директор школи O.A. Жгут



Д О Г О В ІР  №  88/8/Ф О  

П РО  Н А Д А Н Н Я  О Х О Р О Н Н И Х  П О С Л У Г

м. Київ «01» лютого 2021 року

Ф О П  К он др атен к о О лексій  В олоди м и рови ч , який діє на підставі Виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 

18.08.2011 р. № 20730000000024819, ідентифікаційниіі номер 2818714817, з однієї сторони, 

Загал ьн оосв ітня  середня ш кола № 288, в особі Голови батьківського комітету*

І з другої сторони, (надалі - Замовник), разом надалі - Сторони, уклали договір про 

надання охоронних послзт (надалі -  Договір) про наступне:

1. П Р Е Д М Е Т  Д О Г О В О Р У

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов'язки по охороні 

громадського порядку, захисту від протиправних посягань та забезпеченню перепускного 

режиму, цілісності і недоторканості майна, на об’єкті за адресою: 03179, Київ, вул. Ірпінська, 68а.

1.2. Вид охорони; ф ізична охорона, один ден н и й  пост.

1.3. Охоронні заходи здійснюються у відповідності вимог інструкції для охоронця на об’єкті.

1.4. Виконавець гарантує, що згідно чинного законодавства України має всі дозвільні документи 

на надання послуг по охороні об'єкта.

2, В А Р Т ІС Т Ь  П О С Л У Г  І П О РЯ Д О К  Р О ЗР А Х У Н К ІВ

2.1. Вартість наданих послуг Виконавця за цим Договором становить 11000 грн. (одинадцять 

тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ у місяць.

2.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником щомісячно за фактично надані послуги з 

охорони в попередньому місяці, щляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 

Виконавця :іг ід н о  виставлених рахунків протяго.м З робочих днів з моменту підписаная Сторонами Акту 

наданих послуг.

2.3. Послуги за цим Договором вважаються наданими після підписання Акту наданих послуг. 

Виконавець кожного місяця надає Замовнику Акт наданих послуг. Замовник протягом З (трьох) 

робочих днів підписує Акт наданих послуг, або надсилає Виконавцю письмову відмову від підписання 

Акту наданих послуг з зазначенням наявних причин відмови.

Якщо протягом вказаного терміну Акти наданих послуг не будуть підписані чи Виконавцем не 

буде одержано мотивованої відмови, то Акти наданих послуг вважаються підписаними, а дані послуги 

надані належним чином, якісно та у відповідний строк, та прийняті Замовником без застережень та 

зауважень. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Актів 

наданих послуг.

2.4. Вартість послуг та порядок здійснення розрахунків, що визначені відповідно до пунктів 2.1. і

2.2. цього Договору, можуть змінюватися лише за домовленістю Сторін, шляхом підписання додаткової 

угоди, яка буде невід'ємною частиною цього Договору.

3. О Б О В 'Я ЗК И  С Т О РІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. організувати та забезпечити охорону та недоторканість, майна Замовника від розкрадання, 

псування, знищення та інших протиправних дій;

3.1.2. контролювати та не допускати несанкціонованого внесення та винесення товарно- 

матеріальних цінностей, майна, обладнання, устаткування на територію чи з території, що 

охороняється;

3.1.3. не допускати порушень громадського порядку на Об'єкті Замовника;

3.1.4. забезпечувати виклик групи мобільного реагування або наряду поліції на територію закладу 

з метою встановлення правопорядку та затримання винних, у випадку коли це не можливо зробити 

власними силами;

3.1.5. забезпечувати недоторканність місця вчинення протиправних дій проти майна Замовника до 

прибуття представників правоохоронних органів та Замовника;

3.1.6. забезпечувати контроль за дотриманням правил пожежної безпеки на Об'єкті;



3.1.7. у випадку виявлення пожежі або спрацювання охоронно-пожежної сигналізації, негайно 

повідомити про це пожежну частину та Замовника і вжити заходів для ліквідації пожежі.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. ознайомити працівника Виконавця з існуючими правилами охорони праці, що стосуються 

здійснення Виконавцем своїх функцій;

3.2.2. обладнати Виконавцю місце охорони для виконання покладених на нього охоронних 

функцій;

3.2.3. своєчасно сплачувати за надані Виконавцем послуги, згідно п.2.2. цього Договору.

4. П РА В А  С Т О РІН

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. вимагати від Замовника створення належних умов для виконання працівниками Виконавця 

зобов'язань за цим Договором.

4.2. Замовник має правот-------------------------------------------------- ------------------

4.2.1. Вимагати від Виконавця належного виконання його працівниками службових обов'язків по 

охороні Об’єкта, передбачених даним Договором.

5. В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ь  С Т О Р ІН

5.1. У разі неналежного виконання своїх ф}тікціональних обов’язків Виконавцем, що призвело до 

розкрадання майна на об’єкті, або його пошкодження чи знищення, розмір збитку повинен бути 

підтверджений Замовником відповідними документами і розрахунками вартості викраденого, 

знищеного, або пошкодженого майна, складеними за участю Виконавця та звіреного з бухгалтерськими 

даними Замовника та відповідним письмовим підтвердженням органа місцевої поліції, щодо завдання 

збитків. Сума покриття збитків не може перевищувати місячну оплату послуг з фізичної охорони на 

цьому об’єкті, за цим Договором.

5.2. Строк відшкодування вартості завданих збитків, заподіяних майну Замовника, узгоджується 

Сторонами та оформляється у письмовому вигляді, але не може перевищувати 60 (шістдесяти) 

календарних днів з моменту надання Виконавцю Замовником підтверджуючих документів відповідно 

до п. 5.1. цього.

5.3. У разі порушення Замовником термінів оплати, відповідно до умов даного Договору він 

сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на період, за який 

нараховується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми заборгованості за кожний день прострочення 

оплати.

5.4. Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов'язань за даним Договором, 

якщо це стало наслідком обставин непереборної сили (війни, стихійні лиха, масові акції непокори, 

революції, страйки та ін.), що виникли після укладання даного Договору, які Сторони даного Договору 

не могли ні передбачати, ні запобігти. Сторони вважають обставини, що виникли, обставинами 

непереборної сили після визнання їх такими компетентними органами.

5.5. Виконавець неухильно дотримується вимог Замовника щодо лінії поведінки на об’єкті, що 

охороняється.

5.6. Виконавець не несе відповідальність за спричиненні матеріальні збитки майну Замовника, 

якщо затримав винну особу та передав її представнш<ам Замовника чи органам поліції у встановленому 

законом порядку, так як в даному випадку матеріальні збитки відшкодовуються самим порушником у 

судовому порядку.

5.7. Виконавець зобов'язаний не пізніше ніж за три дні письмово інформувати Замовника про 

молошве уповільнення або призупинення надання послуг з охорони об’єкту через незалежні від нього 

обставини.

5.8. Вся інформація, що буде отримана Виконавцем під час надання послуг з охорони об’єкту, є 

конфіденційною і не повинна передаватися будь-якій третій стороні без письмової згоди Замовника.



6. П Р И К ІН Ц Е В І П О Л О Ж Е Н Н Я

6.1. Цей Договір діє до «31» грудня 2021 р. і набуває чинності з моменту його підписання. Дія 

Договору автоматично пролонгується терміном на один рік, якщо жодна зі Сторін письмово не 

виразила бажання припинити його дію.

6.2. Цей Договір може бути достроково розірваним Замовником в односторонньому порядку. У 

такому випадку Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про це за десять діб до бажаної дати 

припинення дії Договору.

6.3. Усі повідомлення, направлені Сторонами одна одній у зв'язку з цією угодою, повинні бути 

здійсненні у письмовій формі 1 мають вважатися поданими належним чином, якщо вони направлені 

листом з повідомленням про одержання його адресатом, телеграфом, засобами факсимільного зв'язку, 

або доставлені і вручені особисто за вказаними юридичними адресами Сторін. У невідкладних випадках 

повідомлення може бути передане однією Стороною іншій Стороні по телефону з одночасним 

дублюванням його, з дотриманням викладених вище вимог.

6.4. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають 

врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. У випадку, якщо Сторони протягом 

одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає 

передачі на розгляд суду згідно з чинним законодавством України.

6.5. Договір складається у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з 

яких один примірник знаходиться у Виконавця, а другий у Замовника. Невід'ємною частиною цього 

Договору є також всі додатки, додаткові угоди до нього, за умови, якщо вони складені у письмовій 

формі і підписані Сторонами та скріплені підписами та печатками.

6.6. Кожна зі Сторін зобов'язується письмово повідомити іншу Сторону про зміну своєї назви, 

організаційно-правової форми, форми власності, свого місцезнаходження або банківських реквізитів не 

пізніше трьох днів після настання цтгх змін.

7. Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Виконавець: Замовник:

02099, м. Київ, пров. Диканський, 9 

UA 303052990000026003046219480 

МФО 305299 

ПАТ КБ «Приватбанк»

Ліцензія МВС України АЕ 642257 від 16.04.2015 

Фізична особа дідп]рй€мець

X'

О.В. Кондратенко

«Приватбанк» м. Київ 

Голови батьківського комітету
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