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Шановна Яно!

На виконання резолюції заступника Одеського міського голови 
Вугельмана П.В. № ЗПІ-665 від 29.06.2021 Департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради, в межах компетенції, розглянуто Ваш запит на 
отримання публічної інформації щодо діяльності благодійної організації 
«Піклувальна рада ОЗОШ №73» та інформуємо про наступне.

Частиною 2 статті 78 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 
року №2145-VIII (із змінами) визначено, що фінансування закладів, установ і 
організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних 
бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно частини 1 статті 79 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 
2017 року № 2145-VIII (із змінами), 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.

Статтею 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI (із змінами) встановлено, що 
благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі 
документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, 
визначених Законом, як основну мету її діяльності.

Частиною 3 статті 11 Закону України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI (із змінами) 
зазначено, що благодійні організації самостійно визначають сфери, види, 
місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих 
документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.

Статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI встановлено, що цілями 
благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам 
бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка
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цих сфер у суспільних інтересах. Однією із сфер благодійної діяльності є 
освіта. Батьки учнів, які бажають надати матеріальну допомогу для 
покращення матеріально -  технічної бази закладу освіти, взаємодіють з 
благодійним фондом закладу освіти виключно на добровільній основі.

Інформація про благодійну організацію «Піклувальна рада ОЗОНІ №73» 
розміщена на інформаційному стенді для батьків, що розташований в 
загальнодоступному місці на першому поверсі Одеської загальноосвітньої 
школи №73 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради та офіційному сайті закладу
ОСВІТИ.

На підставі письмової інформації територіального відділу освіти 
Суворовського району Департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
№ 42/ПІ від 05.07.2021, адміністрації Одеської загальноосвітньої школи №73 
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради повідомляємо, що заступники директора 
Одеської загальноосвітньої школи №73 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради не 
брали участь у розповсюдженні листівок серед батьків майбутніх учнів 1-х 
класів.

Враховуючи вищевикладене, Департамент освіти та науки Одеської 
міської ради пропонує безпосередньо звернутися до благодійної організації 
«Піклувальна рада ОЗОНІ №73» стосовно отримання сканкопії документів 
благодійної організації «Піклувальна рада ОЗОШ №73» та прийнятих рішень 
щодо обрання сфери, виду, місця (території) і бенефіціарів благодійної 
діяльності.
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