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Н А К А З 

10.11.2017                                                              № 151 р 

 

Про прозорість та інформаційну 

відкритість діяльності закладів освіти 

 

Відповідно до статей З0, 68 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 

2017 року № 2145-VІІІ (далі - Закон), п.З листа Міністерства освіти і науки 

України від 13.10.2017 № 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження 

Закону України «Про освіту», на виконання наказу Департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради від 08.11.2017 № 559 р «Про прозорість та 

інформаційну відкритість діяльності закладів освіти», з метою забезпечення 

прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу дошкільної 

освіти 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вихователю-методисту Кірпі О.А. 

1.1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті закладу дошкільної освіти № 

107 таку інформацію та документи: 

1.1.1. статут закладу освіти; 

1.1.2. ліцензію на провадження освітньої діяльності закладу (за 

наявністю станом на 01.12.2017 р.); 

1.1.3. структуру та органи управління закладу освіти; 

1.1.4. кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

1.1.5. освітні програми, що реалізуються в ЗДО, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

1.1.6. територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його 

засновником; 

1.1.7. ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які виховуються у 

закладі дошкільної освіти; 

1.1.8. мова (мови) освітнього процесу;  

1.1.9. наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу 

на їх заміщення (у разі його проведення);  

1.1.10. матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з 

ліцензійними умовами); 



1.1.11. результати моніторингу якості освіти;  

1.1.12. річний звіт про діяльність закладу освіти;  

1.1.13. правила прийому до закладу дошкільної освіти;  

1.1.14. умови доступності закладу дошкільної освіти для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами;  

1.1.15. перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати;  

1.1.16. інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу  

дошкільної освіти або на вимогу законодавства.  

1.2. Створити на веб-сайті закладу дошкільної освіти окремого розділу 

інформаційної відкритості фінансової діяльності закладу, де розмістити такі 

документи:  

1.2.1. кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх 

отриманих коштів у звітному році; 

до 30.11.2017  

1.2.2. інформацію про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 

законодавством, перелік товарів, робіт і допомога, із зазначенням їх вартості;  

до 30.11.2017  

1.2.3. інформація про стан виконання бюджету у розрізі статей доходу і 

видатків.  

1.3. Розміщати та оновлювати інформацію, зазначену у пунктах 1.1., 1.2. 

цього наказу не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня їх затвердження чи 

внесення змін до них. 

2. Здійснювати контроль за своєчасністю та достовірністю розміщеної 

інформації на веб-сайті закладу дошкільної освіти.  

постійно 

3. Інформувати управління з питань розвитку освіти департаменту 

освіти і науки міської ради про виконання Закону в частині прозорості та  

інформаційної відкритості діяльності закладу освіти. 

до 10.12.2017 

надалі – щоквартально  

до 10 числа наступного місяця 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. завідувача                                                                  С.В. Большакова 

 

 

 

З наказом ознайомлена: 

 

Працівник Підпис ПІП Дата 

Кірпа О.А.    



 


