
Розділ 8.  Прозорість та інформаційна відкритість НВК №9 м.Хмельницького 

Забезпечення на веб-сайті НВК №9 м.Хмельницького nvk-9.km.ua відкритого доступу до 
публічної інформації та документів.  

Інформацію відповідно до визначених вимог подають відповідальні особи,  

розміщує інформацію інженер-електронік Остапчук І.А.,  

контроль здійснює (щомісячно до 30 числа  директор НВК №9 

№ з/п Інформація та документи 
(з-н України «Про освіту») 

Відповідальний Примітка 

 статут закладу освіти; Директор  
Томич І.В. 

 

 ліцензії на провадження 
освітньої діяльності; 

Директор  
Томич І.В. 

 

 структура та органи 
управління закладу освіти; 

Директор  
Томич І.В. 

За потребою 

 кадровий склад закладу 
освіти згідно з ліцензійними 
умовами; 

Директор  
Томич І.В. 

1 раз на рік (вересень) 

 освітні програми, що 
реалізуються в закладі освіти, та 
перелік освітніх компонентів, що 
передбачені відповідною 
освітньою програмою; 

ЗНВР  
Маслій О.П., 

Селіванова В.В. 

На початку навчального року 

 територія обслуговування, 
закріплена за закладом освіти 
його засновником (для закладів 
дошкільної та загальної середньої 
освіти); 

ЗНВР 
Селіванова В.В. 

Відповідно до змін 

 ліцензований обсяг та 
фактична кількість осіб, які 
навчаються у закладі освіти; 

Директор  
Томич І.В. 

 

 мова (мови) освітнього 
процесу; 

Директор  
Томич І.В. 

 

 наявність вакантних посад, 
порядок і умови проведення 
конкурсу на їх заміщення (у разі 
його проведення); 

Директор  
Томич І.В. 

Щомісячно  

 матеріально-технічне 
забезпечення закладу освіти 
(згідно з ліцензійними умовами); 

Директор  
Томич І.В. 

 

 результати моніторингу 
якості освіти; 

ЗНВР  
Маслій О.П., 

Селіванова В.В. 

На кінець семестру та 
навчального року 

 річний звіт про діяльність 
закладу освіти; 

ЗНВР 
 Колесник І.В. 

Червень  



 правила прийому до закладу 
освіти; 

ЗНВР 
 Маслій О.П. 

Травень  

 умови доступності закладу 
освіти для навчання осіб з 
особливими освітніми 
потребами; 

ЗНВР 
Селіванова В.В. 

Травень  

 перелік додаткових освітніх 
та інших послуг, їх вартість, 
порядок надання та оплати; 

ЗНВР  
Маслій О.П., 

Селіванова В.В. 

За потребою 

 правила поведінки здобувача 
освіти в закладі освіти; 

{Частину другу статті 30 
доповнено новим абзацом згідно із 
Законом № 2657-VIII від 18.12.2018 

ЗВР  
Сокальська О.В. 

Серпень  

 план заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) в закладі освіти; 

{Частину другу статті 30 
доповнено новим абзацом згідно із 
Законом № 2657-VIII від 
18.12.2018} 

ЗВР  
Сокальська О.В. 

Серпень  

 порядок подання та розгляду 
(з дотриманням 
конфіденційності) заяв про 
випадки булінгу (цькування) в 
закладі освіти; 

{Частину другу статті 30 
доповнено новим абзацом згідно із 
Законом № 2657-VIII від 
18.12.2018} 

ЗВР  
Сокальська О.В. 

 

 порядок реагування на 
доведені випадки булінгу 
(цькування) в закладі освіти та 
відповідальність осіб, причетних 
до булінгу (цькування);{Частину 
другу статті 30 доповнено новим 
абзацом згідно із Законом № 
2657-VIII від 18.12.2018} 

ЗВР  
Сокальська О.В. 

 

 інша інформація, що 
оприлюднюється за рішенням 
закладу освіти або на вимогу 
законодавства: 

  

 експериментальна діяльність ЗНВР 
 Колесник І.В. 

1 раз , січень 

 участь у міжнародних,  
всеукраїнських, міських проєктах 

ЗНВР  
Колесник І.В. 

За потребою 

 проєктна діяльність у закладі ЗВР  
Сокальська О.В. 

Щомісячно  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n40


 кошторис  Гол.бухг. 
Величко Л.Є. 

не пізніше ніж через десять 
робочих днів з дня їх 
затвердження чи внесення 
змін до них, якщо інше не 
визначено законом 

 фінансовий звіт про 
надходження та використання 
всіх отриманих коштів 

Гол.бухг. 
Величко Л.Є. 

не пізніше ніж через десять 
робочих днів з дня їх 
затвердження чи внесення 
змін до них, якщо інше не 
визначено законом 

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

Гол.бухг. 
Величко Л.Є. 

не пізніше ніж через десять 
робочих днів з дня їх 
затвердження чи внесення 
змін до них, якщо інше не 
визначено законом 

 Інформація про кошти, 
отримані з інших джерел, не 
заборонених законодавством 

Гол.бухг. 
Величко Л.Є. 

не пізніше ніж через десять 
робочих днів з дня їх 
затвердження чи внесення 
змін до них, якщо інше не 
визначено законом 

  

 

  

   

 

  

 

 


