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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

Автономної Республіки Крим, департаменти 

(управління) освіти і науки, молоді та спорту 

обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій 

 

 

Щодо благодійних внесків  

 

У засобах масової інформації з’являються повідомлення про примусові 

благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове використання. 

Наголошуємо, що фінансово-господарська діяльність дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів. 

Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації 

базується на Конституції України та складається з Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації», Цивільного кодексу України, міжнародних 

договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

та інших нормативно-правових актів. 

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається 

виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку 

отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та 

фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх 

фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та 

відображенням  у  бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 9 квітня 2012р.  

№ 1/9-272). 

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть 

створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а 

також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо. 
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Батьківські комітети є добровільними органами громадського 

самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації 

прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності  у закладі. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р.№ 440 

затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) 

загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди 

відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл 

грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих 

фондів.  

Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного 

навчального закладу затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 26 квітня 2011 року № 398. 

Піклувальна рада навчального закладу вживає заходів щодо зміцнення 

матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел 

фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного 

процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників. 

Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у 

діяльність благодійних фондів і піклувальних рад. 

Також наголошуємо, що питання введення додаткових освітніх послуг у 

навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або 

осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, 

фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом. 

Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних 

закладів несуть відповідальність згідно із законодавством про боротьбу  з  

корупцією.  

 

 

Заступник Міністра                                                                       Б. М. Жебровський 
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