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Про надання відповіді на 
інформаційний запит

Розглянувши інформаційний запит від 25.10.2021 № 37/2346 щодо 
санітарно-епідеміологічного стану Комунального закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) № 348 Дніпровської міської ради (далі -  КЗДО № 348), 
розташованого за адресою' вул. Бєляєва, 6, повідомляємо.

Згідно зі статтями 23, 26 Закону України «Про освіту» закладам освіти 
гарантовано академічну, організаційну, кадрову автономію; керівники закладів 
освіти здійснюють безпосереднє управління закладами, несуть відповідальність за 
діяльність закладів освіти, забезпечують створення у закладі освіти безпечного 
освітнього середовища.

Відповідно до пунктів 1, 4 розділу 1 Санітарного регламенту для 
дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 24.03.2016 № 234 (далі -  Регламент), цей документ визначає 
санітарно-епідеміологічні вимоги до дошкільних навчальних закладів усіх 
форм власності (створених у тому числі в житлових та нежитлових 
приміщеннях), виконання яких дозволяє створити нешкідливі умови розвитку, 
виховання, навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та 
зміцнення здоров’я дітей. Засновник (власник) та керівник дошкільного 
навчального закладу є відповідальними за дотримання вимог цього Регламенту.

Відповідно до статті 79 Закону України «Про освіту» (далі -  Закон) 
джерелами фінансування закладів освіти можуть бути і добровільні внески у 
вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від 
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. При цьому батьки учнів 
(здобувачів освіти) можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу 
виключно з власної ініціативи та на добровільних засадах відповідно до 
законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. Рішення про 
благодійну допомогу батьки можуть приймати як самостійно, так і разом з 
іншими батьками, і колегіальні рішення про надання благодійної допомоги 
школі також не мажуть бути примусовими.



Відповідно до статті ЗО Закону заклади освіти, що отримують публічні 
кошти, зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фінансовий 
звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію 
про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 
зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не 
заборонених законодавством.

Відповідно до наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради (далі -  департамент) від 11.06.2018 № 283 «Про затвердження 
Порядку надання клопотань щодо потреби закладів освіти у здійсненні 
закупівель ТМЦ» адміністрація КЗДО № 348 клопотання на придбання миючих 
засобів не надавала.
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