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Директорам професійно-
технічних навчальних 
закладів 

Директорам закладів освіти 
обласної комунальної 
власності 

Про заборону збору 
коштів працівниками 
навчальних закладів 

До департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації надходять численні скарги від батьків учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, представників громадських організацій щодо втручання 
керівників та педагогічних працівників шкіл у діяльність батьківських комітетів 
і піклувальних рад, зокрема у роботу, пов'язану зі збором та цільовим 
використанням благодійної допомоги. 

Нагадуємо, що на виконання рішення сесії Київської обласної ради від 
16.03.2017 № 243-12-VII "Про підтримку депутатських звернень, запиту 
депутата Київської обласної ради VII скликання" наказом департаменту освіти і 
науки від 03.04.2017 № 119 "Про заборону збору коштів з батьків учнів 
професійно-технічних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів 
області" директорам та педагогічним працівникам закладів освіти заборонено 
проводити збір коштів на ремонти, утримання навчальних закладів, подарунки 
навчальним закладам, педагогічним працівникам та втручатися у діяльність 
благодійних фондів і піклувальних рад. 



Просимо взяти під особистий контроль питання додержання Порядку 
отримання благодійних (добровільній) 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). 

Зобов'язуємо забезпечити неухильне дотримання чинного законодавства 
України у частині збору, обліку та використання благодійної допомоги, яка 
надходить до навчальних закладів, а також оприлюднення інформації про 
отриману та використану благодійну допомогу на власних інтернет-ресурсах, 
на ресурсах власника (засновника) або органу управління освітою. 

Питання знаходиться на контролі у департаменті освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації 
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