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Про запит на інформацію

Шановний пане Андрію!

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з адміністраціями 

Слобідського та Основ’янського районів Харківської міської ради розглянуто 

Ваш запит на отримання інформації щодо платних гуртків, які працюють у 

Харківських загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №10 і №151 Харківської 

міської ради Харківської області та кількості учнів 1-4 класів, які їх відвідують.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.

У Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10 Харківської 

міської ради Харківської області в 2019/2020 навчальному році не організовано 

роботу платних гуртків.

У Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 151 Харківської 

міської ради Харківської області за рахунок надання платних освітніх послуг 

працює гурток «Бальні танці», який відвідують 9 учнів 1-4 класів.

Платні освітні послуги надаються на підставі Положення про порядок 

надання платних освітніх послуг на 2019/2020 навчальний рік у ХЗОШ №151. 

Калькуляція на платні послуги складається у відповідності у діючими 

нормативними документами. До калькуляції входять розрахунки на оплату 

фонду заробітної плати та відшкодування комунальних послуг.

Крім того на базі ХЗОШ №151 функціонують платні гуртки від 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості №4 Харківської 

міської ради» «Танцювальна мозаїка» (13 учнів 1-4 класів) та «Бойові 

мистецтва» (6 учнів 1-4 класів).

Надання платних послуг не передбачає отримання прибутку, договір 

оренди не укладався.
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Відповідальною особою за розгляд запиту, поданого в порядку, 

визначеному Законом, у Департаменті освіти Харківської міської ради є 

начальник загального відділу Закіпний Микола Миколайович.

На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» роз’ясняємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядника 

інформації можуть бути оскаржені керівнику розпорядника, у вищестоящий 

орган або в суд.

Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства України.

З повагою,

Начальник загального відділу, 

відповідальний за організацію 

роботи по забезпеченню доступу 

до публічної інформації

Ростовська 7253348


