
УКРАЇНА 

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Богдана Хмельницького, 19,

м. Луцьк, 43025

Тел. (0332) 777900, факс (0332)

777901, 726055, 777947

E-mail: office@lutskrada.gov.ua

Web: http:// www.lutskrada.gov.ua

Код ЄДРПОУ 04051327

__________________ № __________________

На № _____________ від _________________

Олена 

foi+request-92517-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua

На Ваш запит від 15.09.2021 року щодо забезпечення шкіл м. Луцька 

(зокрема, школи № 25) індивідуальними засобами захисту, санітайзерами 

повідомляємо. 
Усі комунальні заклади загальної середньої освіти Луцької міської 

територіальної громади забезпечені індивідуальними засобами захисту, 
санітайзерами, засобами для обробки парт, столів, дверних ручок, перил, 
підвіконь у повному обсязі. 

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 

Луцької міської ради» забезпечений індивідуальними засобами захисту 

(масками) в повному обсязі для всіх працівників. Учнів 5-11 класів масками 

забезпечують батьки. Однак, якщо дитина забула маску, то її можна отримати 

при вході до закладу освіти. 
Школа забезпечена трьома стаціонарними санітайзерами, які знаходяться 

на входах у приміщення та призначені для обробки рук учнів та працівників. 
Санітайзери для обробки рук дітьми наявні в усіх навчальних приміщеннях 

загального користування (кабінети інформатики, майстерні, кабінети, які 
використовуються при поділі класу на групи для вивчення мов). Технічні 
працівники забезпечені засобами для обробки парт, столів, дверних ручок, 
перил, підвіконь у повному обсязі.

Батьки не зобов’язані за власні кошти закупляти маски та санітайзери в 

клас.
Згідно з Порядком отримання благодійних (добровільних) внесків і 

пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та 

фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженим постановою 

КМУ від 04.08.2000 №1222, благодійні (добровільні) внески є пожертвою від 

юридичних і фізичних осіб. Види благодійної діяльності визначено ст. 5 Закону 

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Серед них – 

безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна. 



Бенефіціарами називають набувачів благодійної допомоги (фізична особа, 
неприбуткова організація або територіальна громада), що одержують допомогу 

від благодійників для досягнення цілей, визначених Законом. Цілями такої 
діяльності є надання допомоги у сферах благодійної діяльності, перелічених у 

ч. 2 ст. 3 цього Закону, зокрема, освіта, охорона здоров’я.
Збір благодійних коштів здійснюється на підставі рішень представників 

батьківської громадськості головами батьківських комітетів класів, інформація 

про використання благодійних внесків розміщена на сайті та інформаційних 

стендах закладу освіти. 
Відповідно до листа МОН України від 05.09.2013 № 1/9-608 та наказу 

управління освіти Луцької міської ради від 30.09.2013 № 574-од дирекції школи 

та педагогічним працівникам заборонено втручатися у діяльність благодійних 

фондів і піклувальних рад школи.
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