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Департамент освіти і науки, молоді і 

спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адмінісг

Про надання інформації

У відповідь на Ваш інформаційний запит від 16.04.2018 № 063- 67(з) 

управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

надає наступну інформацію.

Згідно посадових інструкцій складання кошторису доходів та видатків на 

рік по закладам дошкільної освіти та загальної середньої освіти, 

підпорядкованих управлінню освіти здійснюють економісти планової 

економічної групи централізованої бухгалтерії.

Також повідомляємо, що посадовою інструкцією кожного працівника 

управління освіти передбачена відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання своїх посадових обов’язків у межах, визначених Кодексом законів 

про працю України.

Щодо права батьків вихованців (учн ів) заключати договори про 

винаймання охорони (встановлення магнітних замків) в навчальних закладах, 

підпорядкованих управлінню освіти інформуємо, що батьки та батьківські 

комітети не мають право укладати договори від імені батьків, так як не є 

громадськими організаціями, суб’єктами господарювання чи благодійними 

фондами, а є фізичними особами.
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Міністру освіти і науки України 
І'ринсвич JI.M . 

проспект Перемоги, 10 

м.Київ, 01 135

Щодо І І І ІЄЄСШ1Я ІМІ ї І  

у відповідні нормативію- иравові акти

Шановна Ліліє Михайлівно!

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації звертається до Вас з проханням надати пропозиції Міністерству 

охорони здоров’я України про внесення змін в нормативно- правові акти, які 

регламентують санітарні норми в закладах дошкільної освіти, а саме ввівши 

норми на придбання та списання товарів особистої г іг ієни дитини (туалетного 

паперу, вологих серветок).
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