


При цьому йдеться не 
просто про надання 
відповідей на запити, а про 
систематичне 
оприлюднення інформації 
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заклади освіти, що отримують 
публічні кошти, зобов’язані 
оприлюднювати 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. 

Дана стаття також містить й інші 
вимоги бо веб-сайтів закладів 
освіти, але сьогодні ми не 
будемо їх торкатися 3 



8 шкіл (11,9%) взагалі 
не мають веб-сайтів 
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Значна частина шкіл підійшла до 
виконання вимог щодо публікації 
кошторису та фінансових звітів 
достатньо недбало. 
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При чому ми не занижали оцінку тим веб-сайтам, де фінансові звіти та 
кошторис знаходились у вкладці, яка саме і була названа «стаття 30 
Закону України «Про освіту», однак варто зауважити, що для пересічного 
потенційного шукача інформації така назва не є очевидною 
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Проте лише 40,3 % шкіл звітують і 
про благодійні, і про бюджетні 
кошти 
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Варто зауважити, що згідно із вимогами пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України 
«Про відкритість використання публічних коштів» звіти повинні публікуватись 
щоквартально 
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Зокрема, ці питання 
регулюються Законами 
України «Про доступ до 
публічної інформації» та 
«Про відкритість 
використання публічних 
коштів» 

Законодавством передбачено 
адміністративну відповідальність за 
недотримання цих положень. Також 
роботодавець може застосувати до 
винних осіб дисциплінарні стягнення 
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Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна 

інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення 

електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а 

також її подальше використання. 

Інформація, що оприлюднюється, готується розпорядниками та 

одержувачами коштів Державного бюджету України і місцевих 

бюджетів. 

Відповідальність за недостовірність і неповноту оприлюдненої 

інформації несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів 

державного і місцевих бюджетів. 



Протокол надсилається органу, 
уповноваженому розглядати справу про 
адміністративне правопорушення. 
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Протокол за цією статтею 
мають право складати 
уповноважені особи 
секретаріату 
Уповноваженого 
Верховної Ради України з 
прав людини або 
представники 
Уповноваженого 
Верховної Ради України з 
прав людини 

Громадська приймальня 

  

Графік роботи: 

Пн. - Чт. 9.30-13.00 – 14.00-17.00 

Пт. 9.30-13.00 – 14.00-16.00 

Сб.-Нед.– вихідний 

Email: hotline@ombudsman.gov.ua 

Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. 

Інститутська, 21/8 



  

Справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені                  
ч. 1 ст. 212-3 КУпАП розглядають 
судді районних, районних у місті, 
міських чи міськрайонних судів. 

Суд має право застосувати стягнення у 
вигляді накладення штрафу на посадових 
осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (425 - 850 грн.) 12 




