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Додаток 

до пост-релізу від 10.12.2019 

 

 Довідка  

про попередні результати моніторингу закладів освіти Миколаєва   

 
розробник -  Вадим Мельников,  

громадський префект,  

директор Аналітико-правозахисного об’єднання «Викривач» 

для проекту «Моніторинг фінансів шкіл громадськими префектами» 

 

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про освіту» 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. 

Згідно із ч. 1, 4 ст. 10-1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» 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. 

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у 

формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її 

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. 

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних (далі – Перелік наборів даних), вимоги до формату і 

структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються 

Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет 

Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі 

відкритих даних передбачено законом. 

Відповідно до Переліку наборів даних затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 фінансова звітність 

суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки 

підлягає обов’язковому оприлюдненню у формі відкритих даних. 

Нормами п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» передбачено, що інформація про використання коштів 

Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та 

місцевих бюджетів, що підлягає оприлюдненню, надається за встановленими 

законодавством України формами та має містити такі відомості: 

розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, 

ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та 

по батькові керівника); 

головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, 

місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 

обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на 

відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм; 
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обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за 

звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому 

зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів 

спеціального фонду бюджету); 

інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, 

виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), 

кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура 

закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг 

платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору); 

інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні 

періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет 

договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість 

договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або 

обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за 

договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних 

санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання 

договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за 

наявності); 

кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості 

закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у 

тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження. 

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, 

не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в 

режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення. 

 

Із листа управління освіти Миколаївської міської ради від 20.09.2019                

№ М/75-1301.01-15/ЕЗ встановлено, що 7 загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Миколаєва є розпорядниками бюджетних коштів нижчого 

рівня та здійснюють ведення бухгалтерського обліку самостійно: 

 

1) МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №1 ІМЕНІ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – школа № 1); 

2) МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №11 МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (далі – школа № 11); 

3) МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №19 (далі – школа № 19); 

4) МИКОЛАЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ №2 МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – гімназія № 2); 

5) МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №2 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – 

економічний ліцей № 2); 
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6) МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА 

М.АЛЕКСАНДРОВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – морський ліцей); 

7) МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ МИСТЕЦТВ І ПРИКЛАДНИХ РЕМЕСЕЛ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

РІВНЯ "АКАДЕМІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – академія дитячої творчості). 

Решта загальноосвітніх навчальних закладів міста Миколаєва 

обслуговується централізованою бухгалтерією при управлінні освіти 

Миколаївської міської ради. 

 

Було проведено аналіз прозорості звітування за використання 

бюджетних та благодійних коштів загальноосвітніми навчальними закладами 

міста Миколаєва, які здійснюють ведення бухгалтерського обліку 

самостійно. Для цього були використані відкриті дані, які містилися на 

офіційних веб-сайтах зазначених навчальних закладів, дані офіційного 

порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України 

https://prozorro.gov.ua/ та Єдиного державного веб-порталу відкритих 

даних https://data.gov.ua/. В результаті на момент проведення моніторингу 

(завершений 01.11.2019) встановлено наступне: 

1) школа № 1 не оприлюднює на власному веб-сайті http://mzoch1-

olzhich.ucoz.ua/index/upravlinnja_shkoloju/0-6 інформацію по благодійній 

допомозі за 3 квартали 2019-го року (наявні лише дані по грудень 2018), а 

також не оприлюднює відомості на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних https://data.gov.ua/; 

2) школа № 11 не оприлюднює на власному веб-сайті http://mk-

school11.ucoz.ua/index/prozorist_vikoristannja_koshtiv/0-142 інформацію по 

благодійній допомозі та бюджетним коштам за 2018-й рік та 3 квартали           

2019-го року (наявні дані лише по 2017-й рік), а також не оприлюднює 

відомості на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

https://data.gov.ua/ 

3) школа № 19 не оприлюднює відомості на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних https://data.gov.ua/; 

4) гімназія № 2 взагалі не оприлюднює на своєму веб-сайті 

https://gymnasiya2.org.ua/ кошторис і фінансовий звіт про надходження та 

використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і 

послуг, отриманих як благодійна допомога (пізніше встановлено, що 

звітність благодійного фонду розміщається у розділі «Блоги»), не 

оприлюднює відомості на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

https://data.gov.ua/; 

5) економічний ліцей № 2 не оприлюднює відомості на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua/; 

6) морський ліцей не оприлюднює відомості на Єдиному державному 

веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua/; 

https://prozorro.gov.ua/
https://data.gov.ua/
http://mzoch1-olzhich.ucoz.ua/index/upravlinnja_shkoloju/0-6
http://mzoch1-olzhich.ucoz.ua/index/upravlinnja_shkoloju/0-6
https://data.gov.ua/
http://mk-school11.ucoz.ua/index/prozorist_vikoristannja_koshtiv/0-142
http://mk-school11.ucoz.ua/index/prozorist_vikoristannja_koshtiv/0-142
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://gymnasiya2.org.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
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7) академія дитячої творчості не оприлюднює на власному веб-сайті 

http://artacademy.org.ua/index/dlja_batkiv/0-15 інформацію по благодійній 

допомозі та бюджетним коштам за 3 квартали 2019-го року (наявні лише дані 

по серпень 2018), а також не оприлюднює відомості на Єдиному державному 

веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua/. 

Про всі ці факти повідомлено 04.11.2019 у скаргах, адресованих 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та 

Миколаївському міському голові. 

 

На підставі аналізу даних, зібраних у відритих джерелах, були 

виявлені відомості, що можуть свідчити також і про інші 

правопорушення, тому з метою підтвердження або спростування цього 

було направлено ряд запитів до згаданих навчальних закладів, зокрема: 

 

1. 04.11.2019 було направлено запит до школи № 11 із проханням не 

пізніше п'яти робочих днів з дня отримання даного запиту надати наступну 

інформацію: що таке «комплексна система прибирання», придбана 

відповідно до договору № 19/09 від 19.09.2019 за 16480,00 грн.? Яка її 

конкретна назва, виробник, технічні характеристики та призначення?  

Відомості про дану закупівлю були оприлюднені на порталі 

https://prozorro.gov.ua/. 

19.11.2019 було отримано відповідь, що відповідно до договору № 

19/09 від 19.09.2019 придбано комплексну систему прибирання, яка 

призначена для прибирання шкільних приміщень, країна виробництва – 

Польща. 

Оскільки відповідь на запит була неповною, 19.11.2019 було 

спрямовано уточнююче запитання «Уточніть будь-ласка, що таке 

«комплексна система прибирання», придбана відповідно до договору № 

19/09 від 19.09.2019 за 16480,00 грн.? Яка її конкретна назва, виробник, 

технічні характеристики та призначення? Це пилисос, швабра чи ще щось? 

Скиньте техпаспорт та фото цієї системи, якщо не можете описати своїми 

словами». 

Протягом п'яти робочих днів відповідь на уточнююче запитання так і 

не надійшла, отже має місце надання неповної інформації на запит від 

04.11.2019. Зокрема, школа № 11 однозначно не повідомила що таке 

«комплексна система прибирання», придбана відповідно до договору № 

19/09 від 19.09.2019 за 16480,00 грн., яка її конкретна назва, виробник та 

технічні характеристики; була надана інформація лише стосовно країни 

походження товару та загальний неконкретизований опис її призначення, без 

вказівки конкретної робочої функції. 

У зв’язку з цим 26.11.2019 було направлено відповідні скарги 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та управлінню 

освіти Миколаївської міської ради. 

 

http://artacademy.org.ua/index/dlja_batkiv/0-15
https://data.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
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2. Школа № 19 своєчасно не оприлюднила інформацію про придбання 

комп’ютерної техніки (оргтехніки) на суму 70000,00 грн. на порталі 

https://prozorro.gov.ua/. 

Згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» у разі 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної 

системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або 

перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в 

абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково 

оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель 

відповідно до статті 10 цього Закону. 

На веб-сайті школи № 19 розміщено інформацію 

https://docs.google.com/document/d/1y6ai4X1XPilyVPotyXyFiFbT-

QnjXnwzg1oiGSifhCc/edit про придбання комп’ютерної техніки (оргтехніки) 

на суму 70000,00 грн. 

Проте на веб-сайті prozorro.gov.ua всупереч вимогам законодавства 

згадані відомості вчасно не оприлюднено. 

04.11.2019 школі № 19 було направлено запит із проханням:                                     

1) надати копію договору про придбання комп’ютерної техніки 

(оргтехніки) на суму 70000,00 грн. та пояснити чому відповідну інформацію 

не оприлюднено на веб-сайті prozorro.gov.ua? 2) надати розширену 

інформацію про причину відміни відритих торгів UA-2018-12-05-000048-a ● 

389de65213024e01894e6f2acf368ce7, зафіксованої у протоколі засідання 

тендерного комітету № 3 від 07.12.2018 (сам протокол в тексті датовано 

«07.11.2018») як неможливість усунення порушень, що виникли через 

виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель – що саме 

було порушено, і чому не були проведені повторні торги? 

14.11.2019 відповідний договір хоча із запізненням, але все-таки був 

оприлюднений https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-17-000449-c. 

14.11.2019 школа № 19 зареєструвалась на порталі 

https://data.gov.ua/ та розмістило в подальшому 3 набори даних 

https://data.gov.ua/organization/mykolaivska-zahalnoosvitnia-shkola-i-iii-

stupeniv--19-mykolaivskoi-miskoi-rady-mykolaivskoi-oblasti 

21.11.2019 було отримано відповідь згідно із якої процедура відритих 

торгів була відмінена у зв’язку із неможливістю провести процедуру 

закупівлі у межах бюджетного року. 

 

 3. 04.11.2019 гімназії № 2 було направлено запит із проханням надати 

інформацію щодо причин неоприлюднення на веб-сайті prozorro.gov.ua звіту 

про укладення договору на роботи щодо ремонту приміщень та будівлі 

Миколаївської гімназії №2 ММР МО. 

У відповіді від 20.11.2019 було повідомлено, що у 2019 році 

управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради було 

проведено роботи з реконструкції покрівлі. 

 

4. Економічним ліцеєм № 2 на веб-сайті prozorro.gov.ua не 

оприлюднено інформацію про проведені допорогові закупівлі; на веб-сайті 

https://prozorro.gov.ua/
https://docs.google.com/document/d/1y6ai4X1XPilyVPotyXyFiFbT-QnjXnwzg1oiGSifhCc/edit
https://docs.google.com/document/d/1y6ai4X1XPilyVPotyXyFiFbT-QnjXnwzg1oiGSifhCc/edit
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-17-000449-c
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/organization/mykolaivska-zahalnoosvitnia-shkola-i-iii-stupeniv--19-mykolaivskoi-miskoi-rady-mykolaivskoi-oblasti
https://data.gov.ua/organization/mykolaivska-zahalnoosvitnia-shkola-i-iii-stupeniv--19-mykolaivskoi-miskoi-rady-mykolaivskoi-oblasti
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економічного ліцею № 2 https://www.liceum2.mk.ua/ оприлюднено звіти                         

ОО «Попечительского общества «Антей» з яких стало відомо, що за січень – 

вересень 2019 року було витрачено 65 315,40 грн. на будівельні матеріали та 

ремонт, а також 76 469,00 грн. на меблі (жалюзі). 

04.11.2019 економічному ліцею № 2 було направлено запит із 

проханням надати інформацію: 1) Чи здійснювались у 2019-му році 

економічним ліцеєм № 2 закупівлі за публічні кошти на суму, що дорівнює 

або перевищує 50 тисяч гривень є меншою за вартість, яка є обов’язковою 

для проведення закупівель в порядку, передбаченому Законом України «Про 

публічні закупівлі»? Якщо так, то надати інформацію чому відомості про них 

не публікувались економічним ліцеєм № 2 у передбаченому законодавством 

порядку, та надати копії відповідних договорів.; 2) У зв’язку з чим 

виконання будівельних робіт (придбання будівельних матеріалів) та 

придбання меблів (жалюзів) для економічного ліцею № 2 у 2019-му році 

здійснювались за благодійні кошти, а не за бюджетні? Які саме будівельні 

роботи та меблі були закуплені за благодійні внески? Чи здійснювалась 

закупівля аналогічних товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти? 

У зв’язку з тим, що рекомендований лист 5400138425149, яким було 

відправлено згаданий запит, був повернутий поштою як невручений, 

25.11.2019 аналогічний запит було адресовано управлінню освіти 

Миколаївської міської ради. 

 

5. На веб-сайті морського ліцею http://ml-nikolaev.at.ua/index/0-82 

оприлюднено інформацію про те, що за рахунок бюджетних коштів на 2019 

рік затверджено придбання природного газу на суму 263 059,00 грн., оплату 

послуг (крім комунальних) на суму 241 040,00 грн., а також оплату 

теплопостачання на суму 192 061,00 грн. 

04.11.2019 морському ліцею було надіслано запит із проханням надати 

інформацію 1) у зв’язку з чим не оприлюднено на веб-сайті prozorro.gov.ua 

закупівлю природного газу на суму 263 059,00 грн.? Чи було проведено її із 

дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі»? 2) Оплату 

яких саме послуг на суму 241 040,00 грн. заплановано Вами на 2019-й рік? 

Що саме вже придбано на суму 65 009,43 грн.? Чому не оприлюднено на веб-

сайті prozorro.gov.ua відповідну інформацію щодо даних послуг та закупівлю 

теплопостачання? 

У листі від 27.11.2019 морський ліцей повідомив, що природний газ 

наразі ним не закупається, зокрема морський ліцей відшкодовує відповідні 

комунальні витрати згідно із договорами оренди, про що є відповідна 

інформація на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів. 

На Єдиному веб-порталі використання публічних коштів дійсно наявна 

детальна інформація щодо укладених морським ліцеєм договорів. 

Разом з тим, на веб-сайті prozorro.gov.ua не оприлюднено 

https://prozorro.gov.ua/tender/search/?edrpou=23086607 інформацію про ряд 

закупівель, оприлюднених на Єдиному веб-порталі використання публічних 

коштів https://spending.gov.ua/new/disposers/23086607/agreements, зокрема: 

https://www.liceum2.mk.ua/
http://ml-nikolaev.at.ua/index/0-82
https://prozorro.gov.ua/tender/search/?edrpou=23086607
https://spending.gov.ua/new/disposers/23086607/agreements
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1) ДОГОВІР  № КП-1137 від 21.02.2019 (відшкодування 

комунальних послуг), вартість договору – 370 449.00 UAH; 

2) ДОГОВІР  № 79 від 22.02.2019 (відшкодування комунальних 

послуг), вартість договору – 231 505.00 UAH; 

3) ДОГОВІР  № РОФ-1137 від 11.02.2019 (оренда приміщення), 

вартість договору – 185 790.00 UAH; 

4) ДОГОВІР  № 55 від 09.07.2018 (поточний ремонт приміщень 

учбових класів), вартість договору – 87 240.32 UAH; 

5) ДОГОВІР  № КП-1137 від 12.02.2018 (комунальні послуги), 

вартість договору – 433 934.00 UAH; 

6) ДОГОВІР  № 79 від 09.02.2018 (комунальні послуги), вартість 

договору – 190 779.00 UAH; 

7) ДОГОВІР  № РОФ-1137 від 03.01.2018 (оренда приміщення), 

вартість договору – 221 479.96 UAH. 

На підставі вищевикладеного, у своєму запиті від 02.12.2019 ми 

просили надати інформацію 1) У зв’язку з чим не оприлюднено на веб-

сайті prozorro.gov.ua вищезгадані закупівлі? Чи було проведено їх із 

дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі»? 2) Надати 

скан-копії вищезгаданих договорів. 

05.12.2019 надійшла відповідь на запит, в якій повідомлялось, що 

морський ліцей відшкодовував комунальні витрати та плату за оренду, що є 

фактично просто відпискою. 

Плануються подальші заходи в цьому напрямку (оскарження відмови, 

можливо звернення до Держаудитслужби). 

 

Широкі повноваження з усіх окреслених вище питань належать 

управлінню освіти Миколаївської міської ради. Зокрема, п.п. 2.2. Положення 

про управління освіти Миколаївської міської ради, затверджене рішенням 

Миколаївської міської ради від 17.07.2018 № 40/2 (далі – Положення) 

встановлює, що одним з основних завдань управління освіти Миколаївської 

міської ради є управління закладами загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування 

яких здійснюється  з місцевого бюджету. 

До повноважень управління освіти Миколаївської міської ради 

належить в тому числі: 

- організація та забезпечення діяльності (в межах своєї компетенції) 

закладів освіти, що належать до сфери управління місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (п.п. 3.4. Положення); 

- контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти 

(п. 3.12. Положення); 

- координація формування та використання закладами освіти 

міста видатків міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з 

інших джерел, не заборонених законодавством (п.п. 3.14. Положення); 

- організація фінансового забезпечення мережі, укладення договорів 

для забезпечення господарської діяльності закладів освіти; 
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- внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів 

освіти, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання; 

- сприяння створенню у закладах загальної середньої освіти фонду 

загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів 

місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, 

організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових 

потреб учнів; 

- координація та контроль за діяльністю централізованої бухгалтерії 

при управлінні освіти Миколаївської міської ради, науково-методичного 

центру управління освіти Миколаївської міської ради та групи по 

централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти при 

управлінні освіти Миколаївської міської ради; 

- організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти; 

комплектування меблями, відповідним обладнанням; 

- організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, 

зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних 

ремонтів (п.п. 3.22. – 3.27. Положення). 

До компетенції управління освіти Миколаївської міської ради належить 

також ініціювання питань про притягнення до відповідальності осіб, винних 

у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що 

відносяться до повноважень та завдань управління (п.п. 3.49. Положення). 

Відповідно до п.п. 4.9. Положення для ведення бухгалтерського обліку 

фінансово-господарської діяльності підпорядкованих закладів освіти та 

складення звітності утворюється централізована бухгалтерія при управлінні 

освіти, яка діє відповідно до Положення про неї та структури, затверджених 

начальником управління. 

 

Разом з тим управління освіти Миколаївської міської ради 

зареєстровано на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних ще з 

08.08.2018, проте, всупереч вимогам законодавства, на момент проведення 

моніторингу (завершений 01.11.2019) жодної інформації не оприлюднило 

https://data.gov.ua/organization/upravlinnia-osvity-mykolayivskoyi-miskoyi-rady. 

Не забезпечує воно також виконання належним чином загальноосвітніми 

навчальними закладами міста Миколаєва вимог ч. 3 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» шляхом оприлюднення на своєму веб-сайті 

http://osvita.mkrada.gov.ua/finansovi-zvity/ чи вжиття відповідних заходів 

реагування до загальноосвітніх навчальних закладів, які мають власні веб-

сайти. 

Згідно із п.п. 1.2. Положення управління освіти Миколаївської міської 

ради підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому 

комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, 

відповідно до розподілу обов’язків. 

У зв’язку з цим 04.11.2019 було направлено скаргу на бездіяльність 

управління освіти Миколаївської міської ради Уповноваженому Верховної 

Ради України з прав людини та Миколаївському міському голові. 

https://data.gov.ua/organization/upravlinnia-osvity-mykolayivskoyi-miskoyi-rady
http://osvita.mkrada.gov.ua/finansovi-zvity/
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Відповідно до ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за 

неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено 

законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість 

використання публічних коштів", а також за порушення Закону України "Про 

доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації 

до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на 

інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації 

– накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 – 850 грн. та 384,20 грн. 

судовий збір). 

Проте станом на 08.12.2019 Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини надано лише проміжну відповідь по скарзі, проте з 13.11.2019 

управління освіти Миколаївської міської ради почало публікувати 

інформацію на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

https://data.gov.ua/organization/upravlinnia-osvity-mykolayivskoyi-miskoyi-

rady. 
Варто зауважити, що нормами п.п. 1.3. Положення встановлене, що 

рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому 

розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено 

комісіям у встановлений ними строк. 

У зв’язку з цим можливо доцільним є звернення також до профільної 

постійної комісії міської ради. 

Також слід зазначити, що згідно із ст. 164-14 ст. 212-3 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель; 

оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних 

пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої 

пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної 

пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній 

документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став 

переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не 

відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної 

документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення 

порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог 

законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, 

передбачених законом, – тягнуть за собою накладення штрафу на службових 

(посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (11 900 – 17 000 грн. та 384,20 грн. судовий збір). 

Протоколи за даним напрямом має право складати Держаудитслужба. 

Разом з тим, враховуючи, що самоціллю проекту є передусім 

підвищення прозорості шкільних бюджетів, а не притягнення винних осіб 

до відповідальності, після отримання та опрацювання усіх відповідей на 

запити доцільно надати рекомендації управлінню освіти Миколаївської 
міської ради щодо усунення виявлених недоліків. 

https://data.gov.ua/organization/upravlinnia-osvity-mykolayivskoyi-miskoyi-rady
https://data.gov.ua/organization/upravlinnia-osvity-mykolayivskoyi-miskoyi-rady

