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Аналіз відкритості і прозорості шкільних бюджетів у місті Миколаєві 
Analysis of the openness and transparency of school budgets in the city of Mykolaiv 

 
Вступ 
Команда Учбово-методичного центру захисту прав 
людини HRTC вирішила долучитись до ініціативи 
випускників TechForum-Kyiv із забезпечення 
відкритості і прозорості шкільних бюджетів. 
Зазначена діяльність відповідає одному з 
основних напрямків розвитку HRTC, визначеному 
стратегічним планом Учбово-методичного центру 
захисту прав людини на 2019-2022 роки. У 2015 
році учасники TechForum-Kyiv Юрий Антощук (на 
фото ліворуч) та Андрій Жнивін (на фото в центрі) 
заснували онлайн платформу Open School Budget 
(Єдина система відкритих бюджетів шкіл)1. Станом 
на кінець 2018 року до цієї платформи вже 
підключені освітні заклади Херсону, Дніпра, 
Черкас і Вінниці. 

Introduction 
The team of the Treining Center of Human Rights 
Advocacy HRTC decided to join to TechForum-Kyiv’ 
graduate initiatives to ensure the openness and 
transparency of school budgets. This activity 
corresponds to one of the main directions of HRTC 
development, defined by the strategic plan of the 
Treining Center of Human Rights Advocacy for 2019-
2022. In 2015, participants of TechForum-Kyiv Yury 
Antoshchuk and Andriy Zhnivin founded the online 
platform Open School Budget (Unified System of 
Open School Budgets)1. As of the end of 2018, 
educational institutions in Kherson, Dnipro, Cherkassy 
and Vinnytsia have already been connected to this 
platform. 

  
 
Водночас, в Миколаєві на протязі останніх кількох 
років надзвичайно гостро стоїть проблема т.зв. 
«шкільних поборів». Питання непрозорого 
використання бюджетних і благодійних коштів 
шкільними адміністраціями неодноразово 
збурювало громаду і отримувало значний 
резонанс в медіа. Приклади публікацій – див. 
додаток 1 на стор. 7.  Наприкінці 2018 року обурені 
поборами батьки учнів навіть розмістили на сайті 
Миколаївської міської ради петицію з вимогою 
заборонити збори коштів з батьків у шкільних і 
дошкільних закладах міста2.     
З метою подальшого підключення шкіл міста 
Миколаєва до Єдиної системи відкритих бюджетів 
шкіл проведено це дослідження. 

 
At the same time, the so-called problem "School 
Extortion" has been extremely acute in Mykolayiv 
over the past few years. The issue of the non-
transparent use of budget and charitable funds by 
school administrations repeatedly disturbed the 
community and received a significant resonance in 
the media. Examples of publications - see Annex 1 on 
page 7. At the end of 2018, parents were disturbed 
by extortion, they even placed a petition on the site 
of the Mykolayiv City Council requesting to forbid the 
collection of funds from parents in school and pre-
school establishments of the city2. 
This research was conducted with the purpose of 
further connecting schools of the Mykolayiv city  to 
the Unified System of Open School Budgets. 

                                                           
1
 https://openschool.in.ua/  

2
 http://petition.mkrada.gov.ua/petition/?pid=489#   

https://openschool.in.ua/
http://petition.mkrada.gov.ua/petition/?pid=489
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Передумови Background 
Відповідно до вимог статті 30 Закону України про 
освіту3 заклади освіти, що отримують публічні 
кошти, та їх засновники зобов’язані 
оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і 
фінансовий звіт про надходження та використання 
всіх отриманих коштів, інформацію про перелік 
товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна 
допомога, із зазначенням їх вартості, а також про 
кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 
законодавством. 
В Миколаєві 68 комунальних шкіл. Одна школа 
(ЗОШ №9) не функціонує у зв’язку з ремонтом, який 
триває з 2010 року. Поновлення її діяльності в 
найближчі роки не планується. 
Співробітники HRTC провели моніторинг 67 
миколаївських шкіл, у т.ч. 4 гімназій і 5 ліцеїв, на 
предмет відкритості і прозорості використання 
бюджетних і благодійних коштів. 
Моніторинг здійснювався шляхом контент-аналізу 
відкритих даних інформаційних систем управління 
освітою, ЗМІ, соціальних мереж та сайтів 
навчальних закладів Миколаєва. 

In accordance with the requirements of Article 30 of 
the Law of Ukraine on Educationу3 educational 
institutions receiving public funds and their founders 
are required to publish on their websites the budget 
and financial report on the receipt and use of all funds 
received, information on the list of goods, works and 
services received as charitable aid, indicating their 
value , as well as funds received from other sources 
not prohibited by law. 
There are 68 communal schools in Mykolayiv. One 
school (secondary school №9) does not function in 
connection with the repair, which lasts from 2010. The 
restoration of its activities in the coming years is not 
planned. 
HRTC staff monitored 67 Mykolayiv schools, including 
4 gymnasiums and 5 lyceums, for the sake of openness 
and transparency of use of budget and charity funds. 
Monitoring was carried out through content analysis 
of open data of information systems of education 
management, mass media, social networks and sites of 
educational institutions of Mykolayiv. 

 
Перевіркою встановлено: Сheck had revealed: 
Із 67 перевірених шкіл працюючі веб-сайти є у 63. 
У чотирьох миколаївських  шкіл - №№ 21, 23, 54 та 
64 веб-сайти відсутні взагалі. Із зазначених 63 
наявних веб-сайтів лише 22 є офіційними – тобто 
зареєстрованими в інформаційній системі 
управління освітою. 
 

Of the 67 checked schools, working websites are at 63. 
Four Mykolayiv schools - ## 21, 23, 54, and 64 have no 
websites at all. Out of the 63 available websites, only 
22 are official - that is, they are registered in the 
information management system of education. 

Із 63 робочих веб-сайтів на 44-х є розділ / сторінка, 
на якій відображена фінансова звітність школи. Не 
публікують фінансову інформацію на спеціальних 
розділах або сторінках веб-сайтів 19 освтніх 
закладів – школи №№  3, 11, 13, 15, 17, 18,  27, 28, 
35, 37, 40, 46, 53, 56 та 59, а також гімназії №№ 2 і 3 
та два ліцеї – економічний ліцей №2 та 
Миколаївський класичний ліцей.  Таким чином, 
лише 30% миколаївських шкіл мають на своїх веб-
сайтах сторінки для оприлюднення кошторисів і 
фінансових звітів.  
   

Out of 63 working websites, 44 have a section / page 
that shows the financial statements of the school. 19 
educational establishments do not publish financial 
information on special sections or web site pages. 
These are schools number 3, 11, 13, 15, 17, 18, 27, 28, 
35, 37, 40, 46, 53, 56 and 59, as well as gymnasiums ## 
2 and 3 and two lyceums - economic lyceum # 2 and 
Mykolayiv classical lyceum. Thus, only 30% of 
Mykolayiv schools have pages on their websites to 
publish estimates and financial reports. 

Із 43 «фінансових» веб-сторінок миколаївських шкіл 
у 5-х випадках (школи №№ 19, 20, 39 та гімназія 
№41) інформація не доступна взагалі: тобто 
сторінка фінансової звітності є, а інформація на ній 
відсутня або не доступна для перегляду. 
Наприклад: «фінансова» сторінка школи № 19 не 
відкривається, а сторінки шкіл № 1, 20 і 39 та 41-ї 
гімназії - взагалі пусті.   
 

Of the 43 "financial" web pages of Mykolayiv schools 
in 5 cases (schools number 19, 20, 39 and gymnasium 
number 41) information is not available at all: that is, 
the financial reporting page is available, and the 
information on it is missing or is not available for 
viewing . For example: the "financial" page of the 
school number 19 does not open, and the pages of 
schools number 1, 20 and 39 and 41-th gymnasium - in 
general, empty. 

                                                           
3
 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Приклад 1  
383 користувачі намагались переглянути фінансову 
сторінку школи № 20, але сторінка виявилася 
пустою:   
 

Example 1  
383 users tried to view the financial page of school 
number 20, but the page was empty: 

 
 

http://school20.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/ 
 
Особливо наполегливі користувачі намагались 
подивитись додаткову вкладку «Бюджетні кошти», 
але інформація там не оновлювалась понад рік: 

 
Particularly persistent users tried to view the 
additional tab "Budget funds", but the information has 
not been updated there for over a year: 
 

 
 

http://school20.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/byudzhetni_koshti/ 

http://school20.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/
http://school20.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/byudzhetni_koshti/


4 

 
 
На «фінансових сторінках» 39 шкіл інформація в 
наявності, але лише у 24 випадках вона повна і 
відносно якісна. На веб-сторінках трьох шкіл (№№ 
10, 22 та 45) бюджетні кошти не відокремлені від 
благодійних. На веб-сайтах двох шкіл (№№ 26 та 
44) відсутня інформація про благодійні кошти при 
наявності бюджетних звітів. На сайтах семи шкіл 
(№№ 30, 32, 33, 60, 61, 65 та муніципального 
колегіуму – колишньої ЗОШ №38) – навпаки, є дані 
про благодійні кошти, але відсутні відомості про 
бюджетні надходження і витрати. 

Information on the "financial pages" of 39 schools are 
available, but only in 24 cases, it is complete and 
relatively quality. Budget funds are not separated from 
the charity on the web pages of the three schools 
(Nos. 10, 22 and 45).On the websites of the two 
schools (Nos. 26 and 44) there is no information about 
charitable funds in the presence of budget reports. 
On the sites of seven schools (## 30, 32, 33, 60, 61, 65 
and the municipal college - the former school № 38) - 
on the contrary, there is data on charitable funds, but 
there is no information about budget revenues and 
expenditures. 

 
Таблиця 1 Table 1 
Розподіл недоліків Distribution of disadvantages 
 

Недолік Кількість 
/ quantity 

Відсоток / 
percentage 

Disadvantage 

Бюджетні кошти не відокремлені від 
благодійних 

3 25% 
Budget funds are not separated from the 
charity 

Відсутня інформація про благодійні 
кошти 

2 17% 
No information about charitable funds 

Відсутні відомості про бюджетні 
надходження і витрати 

7 58% 
No information about budget revenues 
and expenditures 

 
 

 
 

Таким чином, із 67 миколаївських шкіл лише 39 
(58,2%) публікують інформацію про фінансовий стан 
закладу.  

Thus, out of 67 Mykolayiv schools, only 39 (58.2%) 
publish information about the financial condition of 
the institution. 

Повний список шкіл із зазначенням виявлених 
недоліків – див. таблицю 3 (додаток 2 до цієї  
аналітичної записки), стор. 9-14.  

The complete list of schools showing the shortcomings 
identified - see table 3 (appendix 2 to this analytical 
note), p. 9-14. 

 

Розподіл недоліків / Distribution of disadvantages 

Бюджетні кошти не відокремлені 
від благодійних / Budget funds are 
not separated from the charity 

Відсутня інформація про благодійні 
кошти / No information about 
charitable funds 

Відсутні відомості про бюджетні 
надходження і витрати / No 
information about budget revenues 
and expenditures 



5 

Але, навіть цей показник не є достатнім. Із цих 39 в 
15 випадках фінансова інформація неповна або не 
якісна.  
 

But even this indicator is not enough. Of these 39 in 15 
cases, the financial information is incomplete or not 
qualitative. 

Приклад 2:  
На сайті  ЗОШ № 14 скани фінансових звітів 
завантажені у настільки низький якості, що 
розібрати щось неможливо, хоча формально вони 
там є: 
 

Example 1:  
Оn the site of secondary school number 14 scans of 
financial reports are downloaded at such a low quality 
that it is impossible to disassemble something, 
although formally they are there: 

 
 

http://school14.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/ 
 

Іноді адміністратори навчальних закладів надають 
неповну інформацію. Наприклад, на сторінці 
бюджету «Першої української гімназії» (колишня 
ЗОШ №5) зазначені лише витрати,  а інформація 
про надходження відсутня.  Аналогічна ситуація – 
на сайті школи № 16. А на сайті шкіл №№ 30 і 33 
оприлюднені лише видатки по благодійним коштам 
без зазначення сум надходжень. Загалом з 67 
перевірених сайтів навчальних закладів міста 
Миколаєва лише 24 школи (35%) публікують повну 
та придатну для аналізу інформацію про 
фінансовий стан.  Але, навіть ця Інформація не 
уніфікована та надана у форматах, які не 
зчитуватимуться комп’ютерними програмами. 
Зазвичай це – відскановані копії документів у 
форматах ipg, png або інших не 
машинозчитувальних форматах. 
 

Sometimes school administrators provide incomplete 
information. For example, on the budget page of the 
"First Ukrainian Gymnasium" (former School No.5) 
only expenses are indicated, and there is no 
information on the receipt. A similar situation is on the 
school's website No. 16. And on the site of schools 
№№ 30 and 33, only expenditures on charitable funds 
were disclosed without indicating the amount of 
proceeds. In total, out of 67 proven sites in the 
educational institutions of the city of Mykolayiv, only 
24 schools (35%) publish a complete and suitable for 
analysis information on the financial condition. 
However, even this Information is not standardized 
and provided in formats that will not be read by 
computer programs. This is usually scanned copy of 
documents in ipg, png or other non-machine-readable 
formats. 

http://school14.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/
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Водночас, залишок фінансування миколаївських 
шкіл в рамках освітньої субвенції на кінець року 
становив: у 2015 – 10,5 млн. грн., у 2016 – 1,5 млн. 
грн., у 2017 – 1,7 млн. грн. 

At the same time, the balance of financing of 
Mykolayiv schools within the framework of 
educational subvention at the end of the year 
amounted to: UAH 10.5 million in 2015, UAH 1.5 
million in 2016, UAH 1.7 million in 2017. 

     
Таблиця 2 Table 2 
Залишок коштів Remaining funds 
 
МИКОЛАЇВ 2015 307,346,400.00 296,837,749.83 10,508,650.17 

МИКОЛАЇВ 2016 313,255,500.00 322,997,187.42 1,516,832.75 

МИКОЛАЇВ 2017 375,497,000.00 375,302,112.08 1,711,720.67 

  ∑ = 996,098,900.00 ∑ = 995,137,049.33 ∑ = 13,737,203.59 

 
 

 
 

https://blog.openschool.in.ua/osvitnya-subvenciya/ 
 
 
Висновки Conclusions 

 
1. Адміністрації освітніх закладів Миколаєва 

порушують вимоги  статті 30 Закону України про 
освіту в частині, що стосується оприлюднення 
фінансових звітів. 

2. Бюджети 65% миколаївських шкіл 
залишаються не прозорими. 

3. Це призводить до не ефективного 
використання коштів і корупції. 

4. Батьки учнів не мають можливості 
долучитись до управління школами, де 
навчаються їх діти.  

5. Миколаївські школи необхідно підключити 
до онлайн платформи Open School Budget.   

1. The administrations of the educational 
institutions of Mykolayiv violates the requirements of 
Article 30 of the Law of Ukraine on education insofar 
as it relates to the disclosure of financial statements. 

2. Budgets of 65%  Mykolayiv schools are not 
transparent. 

3. This leads to ineffective use of funds and 
corruption. 

4. Parents of pupils are not able to join the 
management of schools where their children are 
studying. 

5. Mykolayiv schools need to be connected to 
the online platform Open School Budget. 

 
 

https://blog.openschool.in.ua/osvitnya-subvenciya/
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Додаток 1 до аналітичної записки Annex 1 to the analytical note 
 
 

Перелік публікацій / List of publications: 
 

1. Єдина система шкільних бюджетів запрацювала http://www.gweek.com.ua/2017/10/blog-
post_90.html?spref=fb&fbclid=IwAR1yTXcahM_nc1KLL6BbAN_aIhNRwka_9h4gwZa1LdWpj5Pxj4j3Clkps
Zo – стаття В’ячеслава Головченка у щотижневику «Губернаская неделя».    

2. Журналістське розслідування Андрія Лохматова в програмі ЧЕРГОВА ЗРАДА // Миколаївський 
морський ліцей - побори під прикриттям https://youtu.be/fJSb3N8NGUA – 06.12.2018. 932 
перегляди, але більшість глядачів оцінили матеріал негативно (28 проти 18).  

3. Прекратить поборы в школах и детских садах — депутат хочет разработать «дорожную карту» для 
учреждений образования Николаева по получению бюджетных средств - inshe.tv 
https://inshe.tv/video/2018-11-08/385688/  

4. Николаевцы зарегистрировали петицию с требованием запретить поборы в детских садах и 
школах города http://nikvesti.com/news/public/143434 (Інтернет-видання «НикВести») - 01.11.2018. 

5. Петиція на сайті Миколаївської міської ради «Про заборону збору коштів з батьків учнів…» 
http://petition.mkrada.gov.ua/petition/?pid=489# Петиція вже набрала 210 голосів.   

6. Телеканал 112 «О ситуации в школе №3 Николаева» https://youtu.be/QgZkwvySIF8 23.08.2018. 176 
переглядів.  

7. У Міносвіти оголосили війну шкільним поборам | Головна тема (Канал Україна) 
https://youtu.be/SbhbTXNQVIs 20.08.2018. 2648 переглядів. Глядачі позитивно оцінюють 
публікацію (32 проти 3). В коментарях скаржаться на подібні побори в Одесі і Кропивницькому. 

8. В Николаеве мэрия просит родителей информировать о попытках поборов в школах http://mayu-
pravo.com/news/view/v-nikolaeve-meriya-prosit-roditeleyi-informirovat-o-popytkah-poborov-v-
shkolah-a9072/ (Інтернет-видання «Маю право») – 09.06.2017   

9. ПН TV: Мэр Николаева о принудительных поборах в школах https://youtu.be/KL3qrRXudrs 
23.05.2017.  704 перегляди. Глядачі в коментарях  відзначають, що необхідна прозорість. 

10. В Николаеве родители жалуются на поборы в школе №59, которые уходят непонятно на что - 
https://novosti-n.org/news/read/121988.html  (Інтернет-видання Новости N) – 22.05.2017 -14330 
переглядів.  

11. Поборы в николаевских школах приобрели угрожающий размах https://mnyug.com/594-pobory-v-
nikolaevskih-shkolah-priobreli-ugrozhayuschiy-razmah.html (Інтернет-видання «Монітор-Юг») - 
27.12.2016 – 770 переглядів. 

12. 23 млн. грн. школьных поборов: в Николаеве представили «черный рынок» сферы образования - 
https://novosti-n.org/news/read/107219.html (Інтернет-видання Новости N) – 05.07.2016, 11413 
переглядів. 

13. В Николаеве началась борьба с поборами в школах izvestia.nikolaev https://goo.gl/PykAfX - 
20.01.2016, 4523 перегляди. 

 
  

http://www.gweek.com.ua/2017/10/blog-post_90.html?spref=fb&fbclid=IwAR1yTXcahM_nc1KLL6BbAN_aIhNRwka_9h4gwZa1LdWpj5Pxj4j3ClkpsZo
http://www.gweek.com.ua/2017/10/blog-post_90.html?spref=fb&fbclid=IwAR1yTXcahM_nc1KLL6BbAN_aIhNRwka_9h4gwZa1LdWpj5Pxj4j3ClkpsZo
http://www.gweek.com.ua/2017/10/blog-post_90.html?spref=fb&fbclid=IwAR1yTXcahM_nc1KLL6BbAN_aIhNRwka_9h4gwZa1LdWpj5Pxj4j3ClkpsZo
https://youtu.be/fJSb3N8NGUA
https://inshe.tv/video/2018-11-08/385688/
http://nikvesti.com/news/public/143434
http://petition.mkrada.gov.ua/petition/?pid=489
https://youtu.be/QgZkwvySIF8
https://youtu.be/SbhbTXNQVIs
http://mayu-pravo.com/news/view/v-nikolaeve-meriya-prosit-roditeleyi-informirovat-o-popytkah-poborov-v-shkolah-a9072/
http://mayu-pravo.com/news/view/v-nikolaeve-meriya-prosit-roditeleyi-informirovat-o-popytkah-poborov-v-shkolah-a9072/
http://mayu-pravo.com/news/view/v-nikolaeve-meriya-prosit-roditeleyi-informirovat-o-popytkah-poborov-v-shkolah-a9072/
https://youtu.be/KL3qrRXudrs
https://novosti-n.org/news/read/121988.html
https://mnyug.com/594-pobory-v-nikolaevskih-shkolah-priobreli-ugrozhayuschiy-razmah.html
https://mnyug.com/594-pobory-v-nikolaevskih-shkolah-priobreli-ugrozhayuschiy-razmah.html
https://novosti-n.org/news/read/107219.html
https://goo.gl/PykAfX


8 

 
 
Таблиця 3 Table 3 
Додаток 2 до аналітичної записки Annex 2 to the analytical note 
Повний список шкіл із зазначенням виявлених недоліків Сomplete list of schools with indications of identified shortcomings 
 

№
 
з
/
п 

Повна назва Адреса сайт  на
яв
ніс
ть 
са
йту 
- 1 

сай
т 
офі
цій
ни
й -
1  

Сторінка з фін. Інформацією на
яв
ніс
ть 
сто
р - 
1 

на
яв
ніс
ть 
фі
н 
ін
ф - 
1 

ін
ф
-я 
я
кі
с
н
а 
- 
1 

бюд
жет
ні 
кош
ти 
не 
відо
кре
мле
ні 
від 
благ
одій
них 

від
сут
н 
інф 
по 
бл
аго
дій
н 
ко
шт
ам  
- 1 

відс
утн 
інф 
по 
бю
дже
тни
м 
кош
там  
- 1 

коментар 

1
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа I-III ступенів №1 імені Олега 
Ольжича  

ул. 
Айвазовско
го, 8 

 http://mzoch1-
olzhich.ucoz.ua/  1 1 

 http://mzoch1-
olzhich.ucoz.ua/news/bjudzhet_shkoli/2018-11-
03-649 1           

сторінка бюджету пуста станом на 
20:00 16.12.2018 

2
.  

Перша українська гімназія імені 
Миколи Аркаса Миколаївської 
міської ради Миколаївської області 

вул. 
Нікольська, 
34 

http://www.arka
sgymn1.com.ua/ 1 

 

http://www.arkasgymn1.com.ua/%D0%B7%D0%
B2%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1
%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0
%B7%D1%96%D1%97/ 1 1   

   

на сторінці бюджету йдеться лише 
про витрати , але не має інф-ї про 
надходження 

3
. Миколаївська гїмназїя № 2 

Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

м.Миколаїв
, вул. 
Адміральсь
ка, 24 

http://gymnasiya
2.org.ua/ 1 1               стор бюдж відсутня 

4
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

м.Миколаїв
, 
Центральн
ий район, 
вул. 
Чкалова, 
114 

http://www.scho
ol3.edukit.mk.ua/ 1                 сайт не внесено до ІСУО 

5
. 

Миколаївська гімназія №3 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. пр. 
Корабелів, 
12-г 

http://www.gimn
3.edu.mk.ua/new
s.php 1                 сайт не внесено до ІСУО 

6
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа I-III ступенів №4 
ім.Молчанова Б.І. Миколаївської 
міської ради Миколаївської області 

вул. Мала 
Морська, 
78 

http://school4.ne
t/ 1 

 
http://school4.net/do-uvagy-uchniv-ta-batkiv/ 1 1 1 

   

На стор розміщено інформацію, у 
т.ч. про діяльність благодійного 
фонду 

7
. 

Миколаївська гімназія №4 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Лазурна, 
48 http://g4.mk.ua/ 1 1 

http://g4.mk.ua/informatsiya-dlya-
batkiv/finansovi-zvitu/ 1 1 1 

   

Є фін інформація у т.ч. про кошти 
піклувальної ради 

http://school4.net/
http://school4.net/
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8
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Курортна, 
2-А 

http://zosh6.mks
at.net/ 1 

 
http://zosh6.mksat.net/dokumentatsiya-shkoly/ 1 1 1 

   

Є фін інф, у т.ч. про благодійну 
допомогу батьків 

9
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 7 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

 вул. 
Потьомкінс
ька, 45/47 

http://www.scho
ol7.edukit.mk.ua/ 1 

 

http://www.school7.edukit.mk.ua/direktorsjkij_vi
snik/zvit_direktora_shkoli/ 1 1 1 

   
Є інф-я 

1
0
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №10 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

росп. 
Богоявленс
ький, 20/б 

http://nschool10.
at.ua/ 1   

http://nschool10.at.ua/index/koshtoris_i_finanso
vij_zvit/0-58 1 1   1     

бюджетні кошти не відокремлені 
від благодійних 

1
1
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 11 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Китобоїв, 3 

http://mk-
school11.ucoz.ua
/ 1                 

На сайті є вкладка "ПРОЗОРІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ", але 
вона не відкривається і нікуди не 
веде. Можливо, ця інформація є, 
але вона доступна лише для 
зареєстрованих користувачів, бо є 
посилання "зареєструватись" 

1
2
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 12 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. І 
Екіпажна, 2 

http://school12.
mk.sch.in.ua/ 1 

 

http://school12.mk.sch.in.ua/pro_shkolu//finans
oviy_zvit/ 1 1 1 

   
Є інформація 

1
3
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 13 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

просп. 
Центральн
ий, 84 

http://school13m
k.klasna.com/ 1                 Інф-я відсутня 

1
4
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 14 імені 
Героя Радянського Союзу 
Пшеніцина Г.О. Миколаївської 
міської ради Миколаївської області 

вул. 
Вільна/Сво
бодна, 38 

http://school14.e
dukit.mk.ua/ 1 

 

http://school14.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakl
adu/ 1 1   

   

Скани фінансових звітів навмисне 
завантажені у настільки низький 
якостя, що розібрати щось 
неможливо, хоча формально вони 
є 

1
5
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №15 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Потьомкінс
ька, 22-А 

http://school15.e
dukit.mk.ua/ 1                 Інф-я відсутня 

1
6
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №16 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. Христо 
Ботєва, 41 
- не 
правильна 
алдреса 
правильна 
вулиця 
Горького, 
46 

http://mzosh16.a
t.ua/ 1 

 

http://mzosh16.at.ua/index/vikoristannja_koshti
v/0-39 1 1   

   

Інформація лише про витрати, а 
про надходження не має 

1
7
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ст. № 17 імені 
Саражана В.Г. Миколаївської 
міської ради Миколаївської області 

вул. 
Крилова, 
12/6 

http://school17.e
dukit.mk.ua/ 1                 Інф-я відсутня 

1
8
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. Дачна, 
2 

http://school18.
mk.sch.in.ua/ 1                 Інф-я відсутня 

1
9
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №19 
Миколаївської міської ради 

вул. 
Передова, 
11-А 

http://mzosh19.o
rg.ua/ 1 1 http://mzzso19.osvita-mk.site/?cat=38 1           

Інф-я є лише за 2017 рік, е 
сторінка за 2018 рік, але вона не 
відкривається 

http://school14.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/
http://school14.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/
http://mzzso19.osvita-mk.site/?cat=38
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Миколаївської області 

2
0
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №20 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Космонавті
в, 70 

http://school20.e
dukit.mk.ua/ 1 1 

http://school20.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakl
adu/ 1           Сторінка є, але пуста 

2
1
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 21 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Молдавськ
а, 7                     Сайт відсутній  

2
2
. 

Миколаївська спеціалізована І-ІІІ 
ступенів школа № 22 з 
поглибленим вивченням 
англійської мови з 1 класу 

вул. 
Робоча, 8 

http://school22.c
om.ua/ 1   

http://school22.com.ua/index.php/direktorskij-
visnik/finansi 1 1   1     

Бюджетні кошти не відокремлені 
від благодійних 

2
3
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 23 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Гарнізонна, 
10                     Сайт відсутній  

2
4
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №24 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. Лісова, 
1 

http://zosh24-
nikolaev.wixsite.c
om/zosh 1 

 

http://zosh24-
nikolaev.wixsite.com/zosh/finansovij-zvit 1 1 1 

   
Є інф-я 

2
5
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 25 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Защука, 2-
А 

https://schooll25.
jimdo.com/ 1 

 

https://schooll25.jimdo.com/%D1%96%D0%BD%
D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8
6%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1
%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD
%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0
%B4%D1%83/ 1 1 1 

   
Є інф-я 

2
6
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 26 
Миклоаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Чайковсько
го, 11-А 

http://school26.e
dukit.mk.ua/ 1   

http://school26.edukit.mk.ua/informaciya_pro_z
aklad/zvit_pro_vikoristannya_blagodijnih_vneskiv
/ 1 1     1   

Сторінка є, але не відкривається 
інф про благодійні кошти, лише 
про бюджетні   

2
7
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 27 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
О.Янати, 
70 

http://school-
nik27.at.ua/ 1                 Інф-я відсутня 

2
8
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 28 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Чайковсько
го, 30 

http://school28.c
om.ua/ 1 1               Інф-я відсутня 

2
9
.  

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 29 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Сагайдачн
ого, 124 

http://www.scho
ol29.edukit.mk.u
a/ 1 

 

http://www.school29.edukit.mk.ua/pro_vikonan
nya_st_30_zakonu_ukraini_pro_osvitu/ 1 1 1 

   
Інф-я в наявності 

3
0
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №30 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Квітнева, 
50 

http://mkschool3
0.at.ua/ 1 1 

http://mkschool30.at.ua/index/finansovij_zvit/0-
34 1 1       1 

Відсутня інф по бюджетним 
коштам, лише по благодійним є 
видатки, але не має надходжень 

3
1
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №31 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 1 
Слобідська
, 42 

http://nikschool3
1.ucoz.org/ 1 

 

http://nikschool31.ucoz.org/index/publichna_inf
ormacija/0-8 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

3
2

Миколаївська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів № 32 імені 

пров. 
Оберегови

http://school32.
mk.ua/ 1   

http://school32.mk.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%81%D1 1 1       1 

відображені тільки благодійні 
кошти 

http://school20.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/
http://school20.edukit.mk.ua/finansuvannya_zakladu/
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. Кривоносова С.С. Миколаївської 
міської ради Миколаївської області 

й, 1 %82%D1%8C-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD
%D1%8F-
%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0
%B2/ 

3
3
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів № 33 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Океанівськ
а, 12 

http://school33.u
coz.ua/ 1   http://school33.ucoz.ua/ 1 1       1 

на головній сторінці розміщена 
інформація лише про благодійні 
кошти, при чому лише про 
витрати без надходжень  

3
4
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 34 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

 вул. 
Лягіна, 28 

http://school34.u
coz.org/ 1 

 
http://school34.ucoz.org/blog/ 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

3
5
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 35 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Морехідна, 
10-а 

http://school35.
mykolayiv.com/  1 1               

сайт не працює - для доступу до 
сайту потрібний додаковий дозвіл 
адміністратора 

3
6
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 36 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Пограничн
а, 143 

http://skola36.uc
oz.ru/ 1 1 http://skola36.ucoz.ru/index/finansovij_zvit/0-63 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

3
7
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №37 
Миколаївська міська рада 
Миколаївської області 

вул. Даля, 
11-а 

http://schoool37.
ucoz.ru/ 1                 фінансова інформація відсутня 

3
8
. 

Миколаївський муніципальний 
колегіум імені Володимира 
Дмитровича Чайки Миколаївської 
міської ради Миколаївської області 

вул. 
Котельна, 8 

http://colegium.
mk.ua/ 1 1 

http://colegium.mk.ua/publ/informacija_dlja_bat
kiv/statti/zvit_blagodijnogo_fondu_za_veresen_2
018_r/24-1-0-133 1 1       1 

відображені тільки благодійні 
кошти 

3
9
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 39 імені 
Ю.І.Макарова Миколаївської 
міської ради Миколаївської області 

вул. 
Нікольська, 
6 

http://school39.
mk.sch.in.ua/ 1   

http://school39.mk.sch.in.ua/pro_shkolu/derzhav
ni_zakupivli/ 1           сторінки про бюджети пусті 

4
0
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 40 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Металургів, 
97/1 

http://school40.e
dukit.mk.ua/ 1                 фінансова інформація відсутня 

4
1
. 

Миколаївська гімназія №41 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Театральн
а, 41 

http://nikgimnazi
a41.ucoz.ua/ 1 1 

http://nikgimnazia41.ucoz.ua/index/finansovij_zv
it/0-55 1           сторінки про бюджети пусті 

4
2
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 42 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Електронна
, 73 

http://school42.u
coz.org/ 1 1 

http://school42.ucoz.org/index/pikluvalna_rada_
shkoli/0-43 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

4
3
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №43 імені 
К.Ф.Ольшанського Миколаївської 
міської ради Миколаївської області 

Богоявленс
ький, 291 

http://school43.
mk.sch.in.ua/ 1 1 

http://school43.mk.sch.in.ua/batjkam/grupa_pro
dovzhenogo_dnya/ 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

4
4
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №44 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Знаменськ
а, 2/6 

http://school44.p
p.ua/ 1 1 

http://school44.pp.ua/vikonannja-st-30-zakonu-
ukraini-pro-osvitu/ 1 1     1   

відсутня інф-я про благодійні 
кошти, - є лише про бюджетні 

4
5

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 45 
Миколаївської міської ради 

вул. 4-а 
Поздовжня, 
58 

http://school45ni
ko.at.ua/ 1 1 

http://school45niko.at.ua/index/godovoj_otchjot
_direktora_za_2016_2017_uchebnyj_god/0-67 1 1   1     

фінансова інформація не 
розділена між бюджетними і 

http://school35.mykolayiv.com/
http://school35.mykolayiv.com/
http://nikgimnazia41.ucoz.ua/index/finansovij_zvit/0-55
http://nikgimnazia41.ucoz.ua/index/finansovij_zvit/0-55
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. Миколаївської області благодійними надходженнями 

4
6
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 46 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 9 
Поздовжня, 
10 

http://shool-
46mk.ucoz.ua/ 1 1               відсутня інформація  

4
7
. 

Миколаївська загальнооосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 47 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Торгова, 72 

http://www.scho
ol47.edukit.mk.u
a/ru 1 

 

http://www.school47.edukit.mk.ua/batjkam/fina
nsova_zvitnistj/ 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

4
8
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №48 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Генерала 
Попеля, 
164 

http://zosh48mk.
at.ua/ 1 1 http://zosh48mk.at.ua/index/0-50 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

4
9
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 49 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Кобзарська
, 15 

https://sites.goog
le.com/site/scho
ol49mk/ 

1 
 

https://sites.google.com/site/school49mk/home/
finansova-zvitnist?authuser=0 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

5
0
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №50 ім. 
Г.Л.Дівіної Миколаївської міської 
ради Миколаївської області 

просп. 
Миру, 50 

http://nikschool5
0.at.ua/ 

1 
 

http://nikschool50.at.ua/index/finansuvannja_za
kladu/0-36 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

5
1
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 51 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

пров. 
Парусний, 
3-а 

http://schoolfifty
one.ucoz.ua/ 

1 1 
http://schoolfiftyone.ucoz.ua/index/prozorist_vik
oristannja_koshtiv/0-43 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

5
2
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №52 
Миколаївська міська рада 
Миколаївської області 

вул. 
Крилова, 
42 

https://sites.goog
le.com/site/mikol
aievskazosno52/ 

1 
 

https://sites.google.com/site/mikolaievskazosno5
2/home/informacia-gromadskosti-pro-
nadhodzenna-ta-vikoristanna-blagodijnih-
vneskiv-u-zakladi 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

5
3
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 53 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Потьомкінс
ька, 154 

http://53school.a
t.ua/ 

1                 відсутня інформація  
5
4
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №54 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

просп. 
Корабелів, 
10 

  

                  сайт відсутній 
5
5
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа I-III ступенів №56 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Космонавті
в, 138-А 

http://www.scho
ol56.edukit.mk.u
a/ru/ 

1                 відсутня інформація  
5
6
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №57 імені 
Тараса Григоровича Шевченка 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Лазурна, 
46 

http://shool57nik
.ucoz.com/ 

1 
 

http://shool57nik.ucoz.com/load/finansovij_zvit/
koshtoris_i_finansovij_zvit_pro_nadkhldzhennja_
ta_vikoristannja_vsikh_otrimanikh_koshtiv/82 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

5
7
. 

Миколаївська спеціалізована 
школа І - ІІІ ступенів мистецтв і 
прикладних ремесел 
експериментальний навчальний 
заклад всеукраїнського рівня 
«Академія дитячої творчості» 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Олійника, 
36 

https://artacade
my.org.ua/ 

1 
 

https://artacademy.org.ua/index/bukhgalterija/0
-67 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

5
8

Миколаївська спеціалізована 
школа І ступеня №59 з 

вул. 
Адміральсь

http://gymnasiya
2.org.ua/ 1                 відсутня інформація  
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. поглибленим вивченням іноземної 
мови 

ка, 24 

5
9
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №60 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Чорноморс
ька, 1а 

http://school60-
mk.ucoz.ua/ 

1   

http://school60-
mk.ucoz.ua/index/vikoristannja_blagodijnikh_ta_
sponsorskikh_koshtiv/0-71 1 1       1 

відсутня інф-я про бюджетні 
кошти 

6
0
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів№61Миколаївської міської 
ради 

вул. 
О.Матросо
ва, 2 

http://shcola61.a
t.ua/ 1   http://shcola61.at.ua/index/finansy/0-41 1 1       1 

відсутня інф-я про бюджетні 
кошти 

6
1
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів №64 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області вул. Архітектора Старова, 6-Г                   сайт відсутній 

6
2
. 

Миколаївська загальноосвітня 
школа І ступеня №65 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Лазурна, 
48 

https://school-
65.jimdo.com/ 1   

https://school-
65.jimdo.com/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82
%D0%B8-
%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1
%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-
1/%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%
D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-
%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82/ 1 1       1 

відсутня інф-я про бюджетні 
кошти 

6
3
. 

Миколаївський економічний ліцей 
№1 Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. 
Океанівськ
а, 9 

http://www.econ
om-
lyceum1.edukit.m
k.ua/ 1 1 

http://www.econom-
lyceum1.edukit.mk.ua/fond_pidtrimki/ 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

6
4
. 

Миколаївський економічний ліцей 
№2 Миколаївської міськой ради 
мiста Миколаєва 

ул. Робоча, 
2 

http://liceum2.m
k.ua/ 1 1               сайт не працює  

6
5
. 

Миколаївський юридичний ліцей 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

вул. пр. 
Миру, 23- 

http://www.ur-
liceum.com.ua/ 1 1 

https://docs.google.com/document/d/14lZhU-
EcNBPk6O9xfHT9V8I5RqOlHRbX_0moGLyYR1U/e
dit 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

6
6
. 

Миколаївський класичний ліцей 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

пров. 
Парусний, 
3 

https://mcl.mk.u
a/ 1                 відсутня інформація  

6
7
. 

Миколаївський морський ліцей 
імені професора М.Александрова 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 

Потьомкінс
ька, 138А 

http://ml-
nikolaev.at.ua/ 1 1 http://ml-nikolaev.at.ua/index/0-78 1 1 1 

   
Інф-я в наявності  

 

   
63 22 

 
44 39 
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