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Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти У статті 6 Закону України
"Про освіту"однією з основних засад державної політики та принципом освітньої
діяльності визначено відповідальність і підзвітність органів Управління освітою та
закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством.
Відповідно до статті 30 Закону всі заклади освіти мають формувати відкриті та
загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати
таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може
забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
У частині 2 цієї статті міститься перелік усієї інформації та документів, відкритий
доступ до яких зобов’язані забезпечувати заклади освіти на своїх веб-сайтах, а у
разі їх відсутності - нa веб-сайтах своїх засновників.
Крім того, згідно з частиною 3 цієї статті 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.
Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо
вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються
для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх
затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом (частина 4
статті 30 Закону). Згідно з частиною 5 статті 30 Закону перелік додаткової
інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися
спеціальними законами.
У разі, якщо заклади освіти обслуговуються централізованою бухгалтерією,
рекомендуємо останній передавати закладам освіти всю необхідну інформацію та
документи для подальшого їх оприлюднення відповідно до вимог Закону.
Отже, з 28 вересня 2017 року всі заклади освіти зобов’язані оприлюднювати всю
зазначену у статті 30 Закону інформацію та документи на своїх веб-сайтах або
веб-сайтах своїх засновників.
Звертаємо увагу на те, що згідно з частиною 1 статті 68 Закону органи управління у
сфері освіти зобов’язані оприлюднювати всю публічну інформацію відповідно до
вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість
використання публічних коштів».
У разі виникнення питань щодо формату оприлюднення такої інформації
рекомендуємо керуватися частиною 4 статті з Закону України «Про відкритість
використання публічних коштів»: «у спосіб, що забезпечує вільний безоплатний
доступ до неї, можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування
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інформації» та «y вигляді наборів даних (електронних документів), організованих у
форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами
(машинозчитування) з метою повторного використання».
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