
2 3



4 5

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1

Навіщо батькам перевіряти шкільні закупівлі

Як відбувається фінансування шкіл, та звідки ще вони
можуть брати гроші

РОЗДІЛ 2 Як правильно робити батьківські внески

Як користуватися онлайн-мапою 
“Що купує твоя школа” 

Перевіряємо закупівлі школи на DOZORRO

Інформаційний запит про закупівлі школи: 
як оформити й куди подавати

РОЗДІЛ 5

РОЗДІЛ 4

РОЗДІЛ 3

6

10

14

18

22

26

Трансперенсі Інтернешнл Україна – акредитований представник глобального руху 
Transparency International, що комплексно підходить до розробки та впровадження 
змін задля зниження рівня корупції. 

ТІ Україна адмініструвала та передала державі системи Prozorro, ProZorro. Продажі 
та eHealth. Також наш інноваційно-експертний центр впровадив Рейтинг 
Рейтинги прозорості та підзвітності міст і розбудовує спільноту DOZORRO для 
контролю за публічними закупівлями.

Редакція: Аріна Куц, Вікторія Карпінська, Іван Лахтіонов, Валерія Залєвська, 
Катерина Русіна, Артем Бабак

Дизайн та верстка: Оксана Умриш, Євгеній Полєвой

Цей проєкт став можливим завдяки підтримці американського народу через Агент-
ство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цього дослідження є 
виключною відповідальністю організації Грантоотримувача і необов’язково відобра-
жає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

https://ti-ukraine.org/


ВСТУП 
Навіщо батькам перевіряти
шкільні закупівлі

Зібрати дитину до школи — справж-
ній виклик для сучасних батьків. 
Щороку в серпні їм треба закупову-
вати зошити, шкільну форму та інше 
начиння, без якого неможливе якіс-
не навчання дитини. Однак освіта 
залежить не лише від того, наскіль-
ки забезпечена кожна окрема ди-
тина — навчальний процес включає 
також суму важливих факторів, які 
залежать від організації роботи в 
навчальному закладі. І закупівлі не-
обхідних предметів та послуг — як-
раз один із них.

Донедавна батькам було дуже 
складно простежити та проконтро-
лювати, що саме закуповує школа, 
де навчається їхня дитина. В Україні 
не було відкритих реєстрів чи сер-
вісів, які дозволяли проглянути не-
обхідну інформацію, а надсилання 
запитів у відповідні державні органи 
було вкрай непопулярним та за-
тратним по часу. Саме тому, навіть 
попри регулярне збільшення видат-
ків на освіту, школи збирали кошти з 
батьків, і нерідко так триває й досі. 

Звісно, за батьківський кошт мож-
на швидко вирішити багато питань. 
Але чи завжди в цьому є необхід-
ність?

За результатами опитування, про-
веденого серед батьків учнів у   
фейсбук-групі БАТЬКИ SOS1, 91% 
батьків роблять щомісячні внески. 
Найчастіше ідеться про суми від 30 
до 200 гривень — такими є внески у 
70% випадків. Однак подібний підхід 
не є закономірним. Так, наприклад, 
у деяких гімназіях Києва та Харкова 
щомісячна фіксована сума внесків 
становить 2000 гривень. При цьому 
лише в 60% випадків батьки отри-
мують звіти про використання таких 
коштів, і лише у 10% випадків такі ви-
трати супроводжуються чеками.

Загалом, внески для батьків – це 
своєрідне «подвійне оподаткуван-
ня», оскільки виділені бюджетні кош-
ти (хоч і необов’язково ефективно 
використані) формуються також за 

їхній кошт – через сплату податків.
Чому ж батьки нерідко дублюють 
своїми внесками забезпечення того, 
на що вже виділяються гроші? 

Причина в тому, що за використан-
ня бюджетних коштів навчальним 
закладам чи управлінням освіти 
обов’язково необхідно звітувати. 
Тоді як за батьківські – не завжди, 
адже контроль зі сторони батьків, 
зазвичай, менш ретельний. Під час 
вказаного вище опитування батьки 
зазначили, що найчастіше таке зві-
тування обмежувалося повідомлен-
нями у чат-групах, де згадували 
про закупівлі певних товарів. І лише 
в 10% випадків ці слова підкріплю-
вали хоча б чеками. Тож контроль 
за використанням грошей доволі 
умовний.
 
При цьому, далеко не завжди 
справді є нагальна потреба заку-
повувати щось коштом внесків, а 
не бюджетного фінансування. Най-
краще рішення для батьків переко-
натися, що діти отримують все не-
обхідне, – самотужки контролювати 
дії органів влади, насамперед са-
мих шкіл та їхніх органів управління. 
І саме на це спрямований спеці-
альний проєкт “Що купує твоя шко-
ла”, який розробила Transparency 
International Ukraine за підтримки 
проєкту USAID «Підтримка органі-
зацій-лідерів у протидії корупції в 
Україні «ВзаємоДія».

Головний продукт цього проєкту — 
онлайн-мапа шкільних закупівель, 
на якій позначені школи та дитсад-
ки 24 обласних центрів України. А 
для мешканців інших міст експер-
ти ТІ Україна підготували низку ін-
струкцій. Серед них — правила 
оформлення батьківських внесків, 
поради з підготовки інформаційних 
запитів про закупівлі до управління 
освіти, а також інструкції про те, як 
знайти свою школу на моніторинго-
вому порталі DOZORRO.

1 http://bit.ly/parental_patrol6 7
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БАТЬКІВ РОБЛЯТЬ 
ЩОМІСЯЧНІ ВНЕСКИ

ВИПАДКІВ ВИТРАТ 
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*За результатами опитування, проведеного серед батьків учнів у Facebook-групі БАТЬКИ SOS
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РОЗДІЛ 1
Як відбувається фінансування шкіл,
та звідки ще вони можуть брати гроші

РАХУНОК-ФАКТУРА

РАХУНОК-ФАКТУРА

Більшість шкіл не має власної бухгалтерії — таким навчальним за-
кладам усе необхідне закуповує управління освіти. За такої моде-
лі школа не має фінансово-господарської самостійності, власної 
бухгалтерії та залежить від розпорядника коштів. 

В основу фінансування шкіл, як загалом і інших бюджетних закладів, 
покладено фінансове планування. Це означає, що перед кожним 
новим бюджетним роком школи повинні спланувати свої потреби на 
майбутній рік та подати бюджетні запити. 
У таких бюджетних запитах вони інформують органи влади, які суми 
та на які цілі їм потрібні наступного року, щоб успішно виконува-
ти свої функції. А вже після цього органи влади виділяють кошти на 
вказані потреби. Сюди належать витрати на комунальні послуги, 
господарські товари, капітальний ремонт, спортивне приладдя 
тощо. Часто грошей не вистачає для задоволення всіх потреб.
Трапляються випадки, коли школа з різних причин не включає ча-
стину потреб у бюджетний запит, тобто не просить виділити на це 
кошти. Причини бувають різні: від того, що директори не знають, як 
детально прописати потреби на рік, до того, що адміністрація від-
дає перевагу збору коштів на певні витрати з батьків. Насправді ж 
керівництво шкіл повинно правдиво обрахувати потреби школи та 
подати їх до управління освіти. 
Це відбувається за такою схемою.

Тобто, школа має зібрати вичерпну інформацію про свої потреби, 
оскільки це єдиний канал, яким управління освіти отримує інфор-
мацію про необхідні товари, роботи та послуги та намагається 
врахувати їх при виділенні коштів. Потреби школи оформлюються в 
бюджетний запит до управління освіти. 

Після цього управління освіти розглядає запити, вносить правки та 
підраховує загальну суму від усіх шкіл, які йому підпорядковані. По-
треби надсилають до місцевої ради, яка збирає аналогічні запити 
не лише з управління освіти, але й від інших департаментів, таким 
чином формуючи загальні потреби всього району чи міста у фінан-
суванні на наступний рік. Коли органи місцевого самоврядування 
затвердили свої бюджети, а області, райони, міста та інші вже зна-
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ють, скільки коштів матимуть на рік, по кожній школі затверджують 
кошториси.
 
Звісно, потреби шкіл майже ніколи не покривають на 100%. Проте 
в умовах збільшення фінансування детально прописані бюджетні 
запити, у яких вичерпно визначені потреби, здатні забезпечити на-
вчальні заклади товарами та зменшити необхідність у батьківських 
внесках.

Щоправда, фінансова допомога від батьків — не єдиний спосіб за-
лучення додаткових коштів для навчального закладу, хоча, можли-
во, подеколи й найлегший.

Якщо бракує коштів, школа може:

здавати в оренду вільні приміщення;

організувати додаткові платні гуртки (необов’язкові) чи 
послуги (наприклад, групи продовженого дня, якщо вони 
не забезпечуються з бюджету);

заробляти на буфеті та їдальні;

залучати кошти грантодавців та спонсорів;

здавати макулатуру або ж сортувати сміття. 

Також школа може отримувати благодійні внески — і це теж цілком 
законний спосіб фінансування навчальних закладів. Проте всі такі 
внески мають бути виключно добровільними та відповідати прави-
лам, про які ми згадували в попередніх розділах.

При цьому, незалежно від того, про які надходження йдеться, усі 
школи повинні оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фі-
нансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих 
коштів, а також інформацію про отриману благодійну допомогу. 
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РОЗДІЛ 2
Як правильно робити батьківські внески

Батьківські внески — це цілком законний спосіб залучення коштів 
навчальними закладами. Однак не секрет, що вітчизняна практика 
батьківських внесків часто має масовий та навіть примусовий ха-
рактер, що цілком суперечить визначенню таких грошових надхо-
джень. 

Тому, перш ніж “здавати гроші на щось”, батькам варто перекона-
тися, чи дійсно ці проблеми не можна вирішити без залучення їхньої 
фінансової допомоги.

Так, згідно з дослідженням Transparency International Ukraine, 9 з 10 
батьків роблять щомісячні благодійні внески. У 76% випадків ці вне-
ски радше добровільно-примусові, ніж справді добровільні. При 
цьому, як ми вже зазначали раніше, контроль за обігом цих коштів 
ведеться дуже недбало, а рівень звітування про їх використання теж 
невисокий.

Тож для ефективного контролю за цими коштами
варто пам’ятати такі правила

Найкраще робити внески у безготівковій формі на спецрахунок 
школи чи управління освіти з призначенням платежу. У такому ви-
падку вся благодійна допомога ставиться на облік та відобража-
ється у звітності навчального закладу чи держустанови, а всі ви-
датки з цих коштів підтверджуються документально.

Гроші на такому спеціальному рахунку – це гроші цільового ви-
користання та суворої звітності. Також у призначені платежу вар-
то вказати на що, якому класу або на яку потребу ви переказуєте 
гроші, і їх використання буде чітко зорієнтоване. Наприклад, якщо 
у призначенні платежу вказано, що ці гроші направлені на ремонт 
5-Б класу, використати їх на інші потреби школа вже не зможе. 

Для довіри між батьками та школами необхідне повне звітування 
навчальних закладів як про бюджетні, так і про благодійні кошти. 

Вся звітність має бути представлена на сайті закладу, інформацій-
ному стенді в школі та надаватись батькам на запит.

Законодавство України наголошує на обов’язковості добровільно-
го характеру батьківських внесків.
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Також досить поширеною практикою фінансової допомоги є ство-
рення батьками учнів благодійного фонду, який може збирати на 
користь школи кошти чи товари. 

За Законом такі внески вважаються благодійною допомогою і по-
винні обліковуватися як «власні надходження бюджетних установ», 
щодо яких надсилаються звіти до управління казначейської служ-
би. Школа і благодійники можуть укладати між собою договори про 
надання допомоги. Водночас саму допомогу школа зобов’язана 
ставити на облік незалежно від того, чи йдеться про готівку, чи про 
допомогу у формі майна. При цьому законодавство України знову 
наголошує, що така допомогла може бути лише добровільною. 

Благодійні внески у грошовій формі школа може використати на 
свою діяльність. Але благодійники (батьки учнів) самі можуть визна-
чити напрями витрачання цих коштів або ж школою, або благодій-
ним фондом, яким вони їх і передали. 

Крім цього батьки можуть надавати благодійні внески у вигляді го-
тівки. Часто ці кошти просто “збирають” з батьків учнів, після чого 
їх можна негайно витратити без додаткових процедур та обмежень. 
Але тут також варто пам’ятати, що така допомога має бути оформ-
лена належним чином, а звітування про використання таких ко-
штів — обов’язковий елемент подібної співпраці між батьками та 
навчальним закладом. На жаль, нерідко керівництво шкіл може або 
не знати про це, або свідомо не ставити такі кошти на облік.

Рішення, чи здавати кошти, має прийматись без жодного тиску на 
батьків чи їхніх дітей.
 
Якщо ви згодні надати фінансову допомогу навчальному закладу, 
варто переказати благодійний внесок на спецрахунок школи чи 
управління освіти з призначенням платежу “на ремонт/меблі школи 
№__”. 

Якщо ви не згодні – поясніть на батьківських зборах своє небажан-
ня брати участь у такій фінансовій допомозі. Запропонуйте допо-
могти на суботнику або принести щось корисне в клас, якщо хо-
чете. 

Якщо ви допомагаєте школі не грошима, а передаєте конкретний 
товар (наприклад, куплені парти чи горщики для квітів), зафіксуйте 
вашу благодійну допомогу, адже будь-яка допомога, надана школі, 
має надійти до неї за актом прийому-передачі. Так певний товар 
чи виконані роботи поставлять на баланс школи, а ваша благо-
дійна допомога буде відома управлінню освіти. Це необхідно, аби 
розпорядник коштів у майбутньому не виділив кошти на вже неак-
туальну потребу.

ЩО РОБИТИ, КОЛИ 
ВИМАГАЮТЬ БАТЬКІВСЬКІ 
ВНЕСКИ?

Поставте 
запитання керівниц-

тву школи, чому воно 
не просило управління 
освіти організувати 
таку закупівлю. 
Запропонуйте дирек-
тору надіслати запит

Переконайтесь, 
що на зазначені пот-

реби не виділені кошти 
на цей бюджетний рік

Надішліть інфор-
маційний запит в 

управління освіти, аби 
дізнатись, чи не проси-
ла школа закупити цей 
товар, роботу чи послугу

Перевірте через 
онлайн-мапу — 

можливо, школа вже 
закупила те, на що 
просять здати кошти

Ніхто не має 
права   вимагати 

здати гроші. Якщо ж 
вимагають, ви маєте 
право відмовитись та 
навіть звернутися зі 
скаргою до управ-
ління освіти та поліції

5
4

3
2

КРОК 
КРОК КРОК КРОК 

КРОК 1
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РОЗДІЛ 3
Як користуватися онлайн-мапою
“Що купує твоя школа”

Відразу хочемо зазначити, що на онлайн-мапі “Що купує твоя шко-
ла” позначені школи та дитсадки 24 обласних центрів України. У 
Донецькій області — це Краматорськ, а в Луганській — Сєвєродо-
нецьк. 

Користування цим інструментом дуже просте та інтуїтивно зрозу-
міле. Ліворуч від мапи розташовані кнопки, які відкривають спеці-
альні фільтри для пошуку необхідного навчального закладу. Дані 
оновлюються щодня в автоматичному режимі, тож ви можете бути 
певними, що отримуєте найсвіжішу інформацію про закупівлі вашої 
школи.

Наприклад, ви хочете дізнатися, що купувала Школа №111 у Києві у 
2020 році. Для цього вам треба зробити 3 кроки.

Для цього натисніть на фільтр “Місто”, оберіть 
у списку “Київ” та натисніть зелену кнопку
“Підтвердити вибірку”.

У верхньому полі з’явиться обраний фільтр. Це 
означає, що на мапі та в таблиці зібрано всі 
закупівлі у місті Києві. 

Крок 1. 
Оберіть місто, в якому розташована 
школа
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Крок 2. 
Знайдіть школу за номером
чи назвою 

Крок 3.
Відкрийте тендер на Prozorro

У полі пошуку фільтру “Заклад” введіть “№111” і оберіть 
заклад на білому фоні — “Загальноосвітня школа №111”. 
Рядки на сірому фоні означають, що за цим пошуком є 
й інші закупівлі, але вони не відповідають попередньо 
обраним фільтрам, тобто не стосуються Києва.

У таблиці під мапою зібрано закупівлі знайдених за фільтрами навчальних закла-
дів. Щоб перейти на тендер, достатньо натиснути на посилання в таблиці, виділене 
синім кольором.

Тепер ви можете проглянути всі закупівлі, які обрана школа проводила через 
систему Prozorro. Водночас  варто зазначити, що закупівлю могла проводити 
не сама школа, а відповідне управління освіти. Якщо в самій закупівлі є згадка 
про обрану школу, ви обов’язково її знайдете.

Усі назви навчальних закладів та їхні адреси на карті відповідають даним з 
бази навчальних закладів МОН “Перелік закладів загальної середньої та до-
шкільної освіти (ЗЗСДО)”. Також карта відразу показує, як закупівлі, які школа 
вже встигла провести (позначка “завершено лот закупівлі”), так і такі, що за-
клад проводить просто зараз (активний лот закупівлі).

Пошук за номером навчального закладу не завжди може показати закупівлі. 
Причин може бути кілька: 

до 19 квітня 2020 року замовники не були зобов’язані публікувати інформа-
цію про деякі маленькі закупівлі (до 50 тис. грн) в Prozorro, 

алгоритм не зміг їх знайти,

закупівлі для закладу проводить місцеве управління (або відділ) освіти,

дані були вказані некоректно. 

Є кілька способів, які можуть допомогти це виправити.

1. Пошукайте за адресою навчального закладу — фільтр “Адреса”.
 
Річ у тім, що адреса вашої школи може бути написана у різний спосіб. Напри-
клад, якщо шукати закупівлі для загальноосвітньої школи №12 м. Запоріжжя, 
необхідно зазначити ї ї адресу — просп. Моторобудівників, 60. Проте загалом 
користувачі системи Prozorro можуть вказувати адреси по-різному. 

Щоб урахувати всі можливі варіанти, при введенні адреси на карті поставте 
знак зірочки * на початку відповідного поля, в кінці та між назвою вулиці й 
номером. Наприклад, *Моторобудівників*60*. Після цього зі спливного списку 
оберіть потрібну адресу. 

2. Пошукайте за ЄДРПОУ навчального закладу чи управління освіти, яке 
адмініструє вашу школу і проводить закупівлі в Prozorro — фільтр “ЄДРПОУ”.

3. Пошукайте за назвою навчального закладу чи управління освіти, яке 
проводило закупівлі для школи чи дитсадка — фільтр “Хто купує”.

4. В таблиці натисніть на знак пошуку в колонці “Тендер” і введіть назву/
номер/адресу навчального закладу — це також варто робити за допомогою 
зірочок. 

При користуванні мапою варто врахувати, що не всі школи купують необхід-
ні предмети та послуги самостійно. Тож, можливо, саме через це деякі батьки 
не зможуть знайти на сервісі свій навчальний заклад, або ж мапа покаже 
неповний перелік придбаного. 

Якщо ж навіть після наданих нами порад ви так і не змогли знайти свою шко-
лу чи сумніваєтеся, що карта показала вам усі тендери, радимо уточнити 
в адміністрації школи, хто саме проводить такі закупівлі. А вже після цього 
скористатися іншими нашими інструкціями з цього посібника.

Що робити, якщо не вдалося знайти свою школу 
на мапі?
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РОЗДІЛ 4
Перевіряємо закупівлі школи на 
DOZORRO

Громадський контроль
публічних закупівель

Ключове слово, або номер тендеру

Розширений поушук

Перевірка закупівель школи на порталі DOZORRO — ще один діє-
вий спосіб моніторингу витрат вашого навчального закладу. Так ви 
зможете знайти закупівлі як у 24 містах, позначених на онлайн-мапі 
“Що купує твоя школа”, так і лоти з багатьох інших менших населе-
них пунктів.

Моніторинговий портал DOZORRO – це платформа, на якій кожен 
учасник системи (постачальник, замовник, контролюючий орган чи 
просто громадянин України) може:

проаналізувати закупівлі державного органу чи установи, 

дати зворотний зв’язок державному замовнику чи постачальни-
ку, обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі, 

залишити відгук про знахідку, який візьмуть в опрацювання гро-
мадські організації DOZORRO спільноти. 

Знайти на DOZORRO закупівлі вашої школи можна у два кроки.

Крок 1.
Знайдіть свою школу
Для цього в полі розширеного пошуку “Замовник” варто ввести 
повну назву вашого навчального закладу або його код ЄДРПОУ. 

Наприклад, якщо ми хочемо знайти закупівлі школи №1 м. Вишне-
вого, треба ввести текст “Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1” або “37606428”, а потім у випадному списку вибрати 
відповідний заклад і натиснути кнопку “Знайти”.
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Якщо ваша школа здійснювала закупівлі самостійно, всі їх можна 
буде знайти на порталі та проаналізувати кожну, натиснувши на 
відповідне посилання.

ГОТОВО

Крок 2.
Прогляньте закупівлі вашої школи

Якщо ваша школа не здійснює закупівлі самостійно, уточніть в ад-
міністрації, хто саме закуповує предмети та послуги для вашо-
го навчального закладу, та проаналізуйте закупівлі відповідного 
управління освіти чи іншого відповідального органу. Його так само 
можна знайти, ввівши повну назву та обравши необхідний варіант 
із випадного списку.

Що ж робити, якщо закупівля відбулася, але товар чи послуга не-
якісні? У цьому випадку теж допоможе моніторинговий портал 
DOZORRO.

Якщо ви бачите, що інформація про закупівлю школи не відповідає 
дійсності — наприклад, ремонт школи відбувся лише на папері, був 
неякісним, або ж оголошений тендер містить порушення — ви маєте 
змогу залишити відгук на порталі DOZORRO.

Ваш відгук опрацюють представники DOZORRO спільноти, які здій-
снюють публічний моніторинг закупівель. У разі виявлення пору-
шення вони скерують цю інформацію до відповідних правоохорон-
них органів чи органів контролю.
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РОЗДІЛ 5
Інформаційний запит про закупівлі 
школи: як оформити й куди подати

Якщо говорити про шкільні закупівлі, то перед батьками може по-
стати дуже багато запитань.

Як дізнатися, на що школа просила виділити їй кошти у бюджет-
ному році?

Яку суму коштів виділили та на що їх планують використати?

Як школа використовує виділені кошти?

Що школа просила закупити або ж закуповує? 

Як отримати інформацію про всі закупівлі школи?

Який обсяг благодійної допомоги отримала школа, та як отри-
мати звіт за її використання?

Відповіді на всі ці запитання можна отримати, надіславши адміні-
страції навчального закладу чи управлінню освіти відповідний ін-
формаційний запит.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника ін-
формації (управління освіти або школи) надати публічні дані, що 
перебувають у його володінні (наприклад, інформація щодо вико-
ристання бюджетних коштів, бюджетні запити тощо). 

Тобто йдеться про вже раніше створену інформацію, якою володіє 
розпорядник і за законом за запитом має ділитися з вами.
 
Якщо ви ніколи не надсилали таких запитів, радимо дотримуватися 
таких порад.

1. Запит має бути чітким, без оціночних суджень чи емоцій.

2. В одному запиті пишіть кілька пунктів — найкраще не більше 5. 

3. Маєте багато запитань? Пишіть додаткові запити.

4. Вказуйте період, за який запитуєте інформацію. Формулюйте 
його чітко, уникайте формулювань «цього року», «взимку» тощо.

5. Просите копію документу? Обов’язково вимагайте надати його з 
усіма додатками.

6. Відправили запит? Подзвоніть розпоряднику і запитайте, чи от-
римали вони електронного листа.
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При оформленні запиту також варто врахувати, що 
для відповіді на інформаційний запит розпорядник 
не повинен створювати нову інформацію (готувати 
аналітику, надавати роз’яснення тощо).  Саме тому 
формулювання в таких документах мають бути мак-
симально чіткими, інакше ви не зможете отримати 
конкретні відповіді.

Щоб краще зорієнтуватися в темі, радимо вам ско-
ристатися підготовленими шаблонами запитів від 
порталу “Доступ до правди”. 

Запит можна надсилати як звичайний текст з ва-
шої електронної скриньки в тілі листа

Зберігати запит в окремому документі і прикріп-
ляти його до листа - не обов’язково

Розпорядником інформації щодо закупівель шко-
ли найчастіше є управління/відділи освіти, яким 
підпорядковані заклади

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ 
ПРО ЗАКУПІВЛІ ШКОЛИ 
ДО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ?

Запит має бути чітким, 
без оціночних суджень 
чи емоцій

В одному запиті пишіть 
кілька пунктів — 
найкраще не більше 5

Чітко вказуйте період, за 
який запитуєте інформацію 

Маєте багато запитань? 
Пишіть додаткові запити

Просите копію документу? 
Обов'язково вимагайте на-
дати його з усіма додатками

1

2

3

4

5

6

Відправили запит? Зателефонуйте 
розпоряднику і запитайте, чи отри-
мали вони електронного листа
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Шаблон інформаційного запиту

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
02091, м. Київ, Харківське шосе 168к

Коваленка Андрія Віталійовича
м. Київ, вул. Олени Теліги 7

kovalenko@gmail.com
+38 098 999 88 77

Запит

На підставі статей 1,13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників 
інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інфор-
мацію (наступні документи):

Відповідь прошу надати у визначений законом термін (5 робочих днів) на елек-
тронну адресу: kovalenko@gmail.com або телефоном +38 098 999 88 77. 

З повагою,
Коваленко А. В.

вставте необхідні вам документи, або будь-які питання

На що школа просила виділити їй 
кошти у бюджетному році?

Сканкопію Запиту на бюджетне фінансування із розрахунками та розшиф-
ровкою по КЕКВ школи №__ в місті __ на 2020 рік

Що вас цікавить? Приклад запиту (те, що треба скопіювати в тіло запиту)

Яку суму коштів виділили школі та 
на що планується їх використати? Сканкопію Кошторису на 2020 рік з розрахунками школи №__ в місті __ 

Що школа просила закупити 
управління освіти (товари, роботи 

та послуги)?

Сканкопії Заявок керівника навчального закладу школи №__ в місті __ сто-
совно потреб (товари, роботи, послуги) за 2019 рік  

Інформація про закупівлі: умови 
поставки, ціна, вимоги до продук-
ції, інформація про постачальника

Сканкопії договорів з додатками за 2019 рік школи №__ в місті __

Сканкопії договорів про закупівлю ремонтних робіт (капітальних та поточ-
них) за рахунок загального та спеціального фондів бюджету школи №__ в 
місті __ у 2019 році

Як школа використала кошти?

Сканкопію Звіту про надходження та використання коштів загального 
фонду (форма № 2д, № 2м) школи №__ в місті __ за 2019 рік

Сканкопію Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як 
плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) школи №__ в місті __ за 2019 рік

Сканкопію Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за ін-
шими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) школи №__ 
в місті __ за 2019 рік

Сканкопію Звіту про надходження і використання інших надходжень спе-
ціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) школи №__ в місті __ за 2019 рік

Обсяг благодійної допомоги

Сканкопію Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за ін-
шими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) школи №__ 
в місті __

Сканкопію Звіту про надходження та використання матеріальних ціннос-
тей (їх назва, кількість, технічні характеристики та вартість) наданих як 
благодійна допомога школі №__ в місті __на 2019 рік

Сканкопію Звіту про надані благодійниками послуги та роботи (назва, 
вартість) школі №__ в місті __ на 2019 рік

Перевірка готовності навчального 
закладу

Сканкопію Акту готовності школи №__ в місті __ до навчального року 
2018/2019

Інформацію про дати перевірок готовності школи №__ в місті __ до на-
вчального 2018/2019 року

Хто працює у школі (виклада-
чі, охорона тощо) та їх посадові 

оклади

Сканкопію штатного розпису (розкладу) із зазначенням вакантних посад 
школи №__ в місті __ станом на дату отримання листа
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