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В управлінні освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації 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, який надійшов 18.11.2019 
стосовно проведення заходів для учнів під час уроків та за кошти батьків.

За результатами розгляду інформуємо.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» запит на інформацію -  це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 
є розпорядником тієї інформації, яка створена або отримана в процесі здійснення 
нею своїх повноважень та яка перебуває у її володінні.

Статтею 23 Закону України «Про освіту» передбачена організаційна 
автономія закладу освіти.

Згідно положень статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу 
освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за 
освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Відповідно до п. 5 статті 53 залучення здобувачів освіти під час освітнього 
процесу до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 
забороняється.

Пунктом 2 статті 55 Закону України «Про освіту» визначено право батьків 
завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти і 
позапланові заходи та надавати згоду на участь у них дитини.

Приймати рішення про проведення позапланових заходів у позаурочний час 
уповноважений керівник закладу освіти за погодженням з батьками здобувачів 
освіти.
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Тобто, проводити під час уроків театральні вистави, фотографування учнів, 
майстер-класи та інші заходи не передбачені освітньою програмою закладу 
забороняється.

Прийняття рішення щодо надання різних культурно-видовищних, фото 
послуг на платній основі у позаурочний час належить до компетенції батьків 
здобувачів освіти.

Відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про освіту» не дозволяється 
здійснення політичної та релігійної агітації серед здобувачів освіти та членів їх 
сімей.

За умови погодження керівником закладу освіти та батьками учнів можливе 
інформування учасників освітнього процесу про різні платні послуги, які 
пропонують організації, установи, культурно-освітні заклади тощо.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частин першої та третьої статті 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи 
бездіяльності розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства України.
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