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В управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації у межах наданих повноважень опрацьовано відповідно до 
вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» далі -  Закон, 
Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення 
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Ваш запит на 
інформацію від 01.02.2019, який надійшов стосовно обліку закладів освіти в 
Єдиному банку даних про платників податків.

За результатами розгляду повідомляємо.
Відповідно до статутів закладів освіти Дарницького району, вони є 

юридичними особами без права фінансової діяльності, а отже не являються 
платниками податків. Фінансове обслуговування закладів освіти покладено 
на централізовану бухгалтерію управління освіти Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації

Згідно з пунктом 282.1.4 пункту 282.1 статті 282 Податкового кодексу 
України ( далі -  Кодекс) від сплати земельного податку звільняються 
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності 
і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються 
за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Відповідно до пункту 284,3 статті 284 Кодексу, якщо платники 
земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в 
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за 
такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх
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частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням 
прибудинкової території.

У податкових деклараціях зазначаються дані управління освіти 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини першої та третьої 
статті 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 
здійснюються відповідно до кодексу адміністративного судочинства.
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