
                                          

 

                                                                

 

 

                                М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

                          В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

           вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-10-99, 

тел.: (0512) 37-45-23, e-mail: kancel@mkrada.gov.ua, сайт: www.mkrada.gov.ua, 

код згідно з ЄДРПОУ 04056612 

____________________________________________________________________ 

від ________ 20__ р. № _____________  На № ______________ від ___ 20__р. 

                      

                                                   Гершаник Ользі 

                 <foi+request-915989b79304@dostup.pravda.com.ua>  

 

Про надання інформації 

 

                                                        Шановна Ольго! 

           Розглянувши Ваше електронне звернення від 28.08.2021 року стосовно 

збору батьківських коштів на придбання шафи та здійснення ремонтних робіт у 

класі  для учнів 3-Г класу закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №57 

ім. Т. Г. Шевченка, виконком Миколаївської міської ради повідомляє таке. 

   З наданого пояснення директора школи  Малахова Андрія Анатолійовича 

встановлено, що адміністрація закладу та вчитель не пропонували здавати 

батькам кошти.  Голова  батьківського  комітету  Романюк  Анастасія  в   групі 
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батьків учнів 3-Г класу розмістила повідомлення  з проханням здати кошти на  

придбання нової шафи у кабінет.  Стара шафа на думку батьків потребувала 

заміни. Суму зазначено не було. Передбачалось добровільне внесення коштів за 

бажанням батьків. 

       Відповідно до ст. 79 Закону України «Про освіту» джерелами фінансування 

суб’єктів освітньої   діяльності можуть бути добровільні внески у вигляді 

коштів, матеріальних   цінностей, нематеріальних активів, одержаних від 

підприємств, установ,   організацій, фізичних осіб.  Ст. 28 цього Закону  

визначає право батьків   здобувачів освіти як представників батьківського 

самоврядування у межах повноважень колективно вирішувати питання 

організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту прав та 

інтересів дітей, організації дозвілля. 

       Законом «Про освіту» (ст. 23)  закладам надано академічну, організаційну, 

фінансову і кадрову автономію закладів, разом з тим,  керівник закладу    несе 

персональну відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу 

діяльність закладу (ч.1 ст. 26 Закону України «Про освіту»). Тому вирішення 

цих питань  належать до компетенції директора школи.  

       Для усунення негативного суспільного резонансу та забезпечення         

відкритості закладу освіти керівнику ЗЗСО №57 доручено провести 

роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками та представниками       

батьківської   громадськості щодо неухильного дотримання  принципу    

добровільності надання батьками допомоги закладу та своєчасного 

інформування батьків класу про  витрати батьківських коштів (п.3 ст. 30 Закону   

України «Про освіту»). 

       Адміністрацією закладу було надано клопотання до управління освіти 

Миколаївської міської ради стосовно виділення коштів для придбання 

матеріальних цінностей  від   03.08.2020  № 328 (копія додається). 

 

 

 

 



      Станом на 31.08.2021 закладу загальної середньої освіти №57 виділено 

кошти у сумі 113 307 гривень на поліпшення матеріально-технічної бази. 

 

Додаток: на 4 стор. 

 

 З повагою 

заступник міського голови                                                       Анатолій ПЕТРОВ 

 

 

 

 
Ганна Личко  37 62 16 

 

 

 


