
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ 

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 156» 
Вул.. Западинська 10,    м. Київ,    04123,         тел./факс 434-45-73 

 

Н А К А З 

 

04.10.2017 р.        №   317 

 

Про  прозорість та відкритість  

діяльності школи. 

 

 Відповідно до статей 26. 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., 

на виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 03.10.2017 р. №930 

«Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», наказу районного управління 

освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.10.2017 р. № 217 

«Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти району», з метою забезпечення 

прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Забезпечити функціонування внутрішньої  системи забезпечення якості освіти. 

2. Забезпечити умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за 

діяльністю школи. 

3. Всім педагогічним працівникам школи освітні послуги надавати відповідно до 

вимог п.3 ст.78 Закону України «Про освіту». 

4. Оприлюднювати інформацію щодо 

4.1.Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого. 

4.2.Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у 

звітному році. 

4.3.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. 

5. Щоквартально оновлювати інформацію зазначеної у п.4 цього наказу, розділів 

онлайн-ресурсу «Освітня карта Києва» щодо прогнозних показників запланованих 

коштів на бюджетний рік по школі та фактично використані кошти. 

6. Категорично заборонити збір готівкових коштів учасниками освітнього процесу та 

працівниками школи на території школи. 

7. Заборонити педагогічним працівникам розповсюдження на території школи 

фінансових документів благодійних фондів серед батьків учнів. 

8. Завідуючій господарством Новохацькій Є.В. здійснювати щоквартальне оновлення 

інформації про перелік товарів, робіт і послуг отриманих як благодійна допомога 

та надавати інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і 

видатків. 

9. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору 

коштів на педпрацівників школи.  

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                           Г.В.Стопа 


