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?*. НАКАЗ

“ оз * кАїлімлі 20 1У р. / № 'і'19
м.Київ

Про заборону збору коштів з 
батьків учнів професійно- 
технічних, загальноосвітніх та 
дош кільних навчальних  
закладів області

Відповідно до статей 53 та 61 Закону України "Про освіту", ст. 38 Закону 
України "Про дошкільну освіту", Закону України "Про благодійну діяльність та 
благодійні організації", ч. З ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації", Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв 
від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, 
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 
виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 04 серпня 2000 року №  1222 (зі змінами), пункту 105 
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року, листа 
Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо 
благодійних внесків" та з метою запобігання збору коштів з батьків учнів і 

вихованців навчальних закладів області,

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити збір коштів керівниками та педагогічними працівниками з 
батьків учнів (вихованців) професійно-технічних, загальноосвітніх та 
дошкільних навчальних закладів області на проведення ремонтів, утримання 
навчальних закладів, подарунки навчальним закладам т а і педагогічним

* *працівникам.

2. Заборонити втручання керівників навчальних закладів, педагогічних 
працівників у діяльність благодійних фондів та піклувальних рад.



3. Керівникам місцевих органів управління освітою:
3.1. взяти під особистий контроль звітування керівників навчальних 

закладів про надходження та використання благодійної та спонсорської 
допомоги не рідше двох разів на рік

постійно;
3.2. забезпечити розроблення та оприлюднення на сайтах чи 

інформаційних стендах органів управління освітою, навчальних закладів 
пам'яток щодо порядку отримання^благодійних внесків навчальними закладами 

в межах чинного законодавства
до 20.04.2017.

4. Керівникам професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних

навчальних закладів:
4.1. провести наради з педагогічними працівниками, на яких розглянути 

порядок отримання та використання благодійної та спонсорської допомоги
до 01.05.2017;

4.2. не допускати вимагання (ініціювання) збору коштів від батьків учнів, 
встановлення обов'язкових одноразових чи регулярних внесків від батьків учнів 
(вихованців), не передбачених статутом закладу, нормативно-правовими 

актами тощо
постійно;

4.3. приймати і використовувати благодійні внески та спонсорську 
допомогу виключно на добровільних засадах відповідно до Закону України 
"Про благодійну діяльність та благодійні організації" та Порядку отримання 
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб 
бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров'я, соціального 
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх 

фінансування
постійно;

4.4. проводити звітування про надходження та використання 
благодійних і спонсорських коштів перед педагогічним та батьківським 
колективами, громадськістю, відповідно до Примірного положення про 
порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно- 
технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом, громадськістю, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005

№ 178 • * -
щороку.

5. Керівникам місцевих органів управління освітою, керівникам 
навчальних закладів забезпечувати оприлюднення інформації про надходження 
та використання бюджетних коштів на утримання та розвиток матеріально-



технічної бази навчальних закладів відповідно до пункту 2 частини 1 та пункту 
З статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації"

постійно.

6. Встановити, що керівники місцевих органів управління освітою та 
навчальних закладів несуть персональну відповідальність за порушення 
Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, 
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 
виховання для потреб їх фінансування.

7. Відділу дошкільної та загальної середньої освіти, відділу соціального 
захисту, інтернатних та позашкільних навчальних закладів, відділу 
професійної, вищої освіти, науки та інноваційної діяльності департаменту 
освіти і науки:

7.1. інформувати керівників місцевих органів управління освітою, 
директорів професійно-технічних навчальних закладів, директорів закладів 
обласної комунальної власності про заборону збору коштів з батьків учнів 
(вихованців) навчальних закладів педагогічними працівниками та керівниками 
навчальних закладів

до 18.04.2017;
7.2. тримати на контролі питання дотримання чинного законодавства 

щодо отримання благодійної та спонсорської допомоги навчальними закладами 
області

постійно.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту


