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Керівникам закладів 
освіти району

Про заборону збору коштів

На адресу управління освіти райдержадміністрації надходять чисельні 
звернення батьківської громадськості щодо непоодиноких фактів збору 
коштів (за різною мотивацією) з учнів та їх батьків у закладах освіти району.

Управління освіти райдержадміністрації звертає вашу увагу, що 
подібна ситуація, пов’язана з фактами порушення прав дітей та учнівської 
молоді на доступність та безоплатність освіти, зокрема, примусовим 
збиранням в окремих дошкільних та закладах загальної середньої освіти 
коштів на проведення різноманітних заходів, поповнення благодійних фондів 
та нецільового використання батьківських внесків, є недопустимою.

Зазначене є грубим порушенням Закону України „Про благодійництво 
та благодійні організації"”, який передбачає можливість залучення лише 
добровільних пожертвувань тільки через реєстрацію благодійних фондів та 
ретельного бухгалтерського обліку таких коштів.

Вважаємо, що наявність таких випадків свідчить про зниження 
персональної відповідальності керівників закладів освіти, недостатній 
контроль з їхнього боку за діяльністю посадових осіб.

Відсутність гласності, брак об’єктивної та достовірної інформації, 
низька поінформованість населення, слабкі зв’язки з громадськістю 
створюють передумови для виникнення негативних явищ у системі освіти та 
породжують звернення батьків, педагогічних працівників, повідомлення 
засобів масової інформації стосовно порушень нормативно-правових 
документів, що регламентують діяльність закладів освіти.
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З метою попередження зловживань службовим становищем 
працівниками закладів освіти управління освіти Тячівської районної 
державної адміністрації зобов’язує керівників закладів освіти району:

забезпечити неухильне дотримання Законів України «Про освіту», 
«Про засади запобігання та боротьбу з корупцією», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо відповідальності та корупційні 
правопорушення», «Про благодійництво та благодійні організації»;

категорично заборонити збір готівкових коштів працівниками школи, 
представниками батьківської громадськості для вирішення фінансових 
питань, пов’язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, 
проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат тощо; 

довести даний лист до відома працівників під особистий підпис; 
розмістити лист на офіційному веб-сайті закладу освіти; 
систематично проводити звітування про використання благодійних та 

спонсорських коштів перед педагогічними колективами та батьківською 
громадськістю.

Про вжиті заходи та наявність зареєстрованих благодійних фондів до 4 
листопада 2019 року надіслати інформацію управлінню освіти Тячівської 
районної державної адміністрації.

Начальник управління освіти М. Думнич


