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Щодо надання роз'яснення 

У Міністерстві освіти і науки України розглянуто питання, порушені в 
листі прокуратури міста Черкаси від 24.12.2009 №05-2207 вих09, і. надаємо 
відповідні роз'яснення. 

Щодо деяких нормативно-правових актів з питань позашкільної освіти. 
Відповідно до статті 53 Конституції України держава забезпечує 

доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 
закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання. 

Згідно із статтями 29 і 38 Закону України «Про освіту» позашкільна 
освіта є частиною структури освітив поряд з дошкільною освітою, загальною 
середньою освітою, професійно-технічною освітою, вищою освітою і 
держава забезпечує умови для одержання учнями і молоддю позашкільної 
освіти. 

Щодо здобуття позашкільної освіти на безоплатній основі. 
Згідно із статтею 26 Закону України «Про позашкільну освіту» 

фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів 
здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. Фінансування 
державних, комунальних і приватних позашкільних навчальних закладів 
може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не 
заборонених законодавством України. Бюджетне фінансування державних і 
комунальних позашкільних навчальних закладів не може зменшуватися або 
припинятися у разі наявності у зазначених закладів додаткових джерел 
фінансування. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2009 
№ 995 «Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин» у формулах 
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розрахункових показників обсягу видатків на освіту (пункти 20 - 23 
Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій 
вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між 
державним бюджетом та бюджетом Автономної Республіки Крим, 
обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва та Севастополя, бюджетами 
міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та 
районного значення, районними бюджетами, бюджетами сіл, селищ) 
враховано фінансові нормативи бюджетної забезпеченості одного учня 
позашкільного навчального закладу залежно від загального обсягу ресурсів 
місцевих бюджетів на освіту. 

Щодо «батьківської плати» за навчання. 
У системі Міністерства культури і туризму України діють початкові 

спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) 
...- Відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 
порядок встановлення розміру плати за навчання в початкових 
спеціалізованих мистецьких, навчальних закладах (школах естетичного 
виховання) визначається Кабінетом Міністрів України. Місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого , самоврядування мають право 
встановлювати додаткові пільги з плати .за навчання з урахуванням 
можливостей місцевих бюджетів. : с v 

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.97 № 260 
«Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах 
естетичного виховання дітей» розмір плати батьків за навчання у державних 
школах естетичного виховання дітей визначається один раз на рік дирекцією 
цього закладу за погодженням з органами місцевої виконавчої влади. 

У системі Міністерства освіти і науки України нормативно-правовими 
актами у сфері позашкільної освіти поняття «батьківська плата» не 
визначено. 

Щодо надання платних послуг. 
Відповідно до статті 28 Закону України «Про позашкільну освіту» 

державні та комунальні позашкільні навчальні заклади можуть надавати 
платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України (постанова від 20.01.97 № 38). Платні послуги не можуть надаватися 
державними або комунальними позашкільними навчальними. закладами 
замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами 
і програмами. 

Рудакова З.М. 
486-2071 
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Щодо надання роз'яснення 

У Міністерстві освіти і науки України розглянуто питання, порушені в 
листі прокуратури міста Черкаси від 19.01.2010 №05-2454 вих09/10, і 
надаємо відповідні роз'яснення. 

1. Об'єднання позашкільних навчальних закладів призводить до 
зменшення їх кількості та обмеження доступу дітей до занять у гуртках і 
секціях, що не відповідає статті 6 Закону України «Про позашкільну освіту» 
в частині реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти. 

2. Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про 
позашкільну освіту» державна політика у сфері позашкільної освіти 
спрямована на збереження та розвиток мережі державних і комунальних 
позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, 
перепідпорядкування, злиття, а також передачі приміщень, обладнання, 
техніки в оренду. 

Згідно з частиною шостою статті 10 Закону України «Про позашкільну 
освіту» місцеві органи виконавчої влади забезпечують збереження і 
зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, 
розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних 
ділянок. 

3. Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про 
позашкільну освіту» порядок створення, реорганізації та ліквідації 
позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів 
України. Положенням про порядок створення, реорганізації і 
ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.04.94 № 228, не передбачено об'єднання декількох 
навчальних закладів. 
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4. Згідно із статтею 26 Закону України «Про позашкільну освіту» 
фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів 
здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. Бюджетне 
фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів 
не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених 
закладів додаткових джерел фінансування. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2009 
№ 995 «Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин» у формулах 
розрахункових показників обсягу видатків на освіту (пункти 20 - 23 
Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій 
вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між 
державним бюджетом та бюджетом Автономної Республіки Крим, 
обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва та Севастополя, бюджетами 
міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та 
районного значення, районними бюджетами, бюджетами сіл, селищ) 
враховано фінансові нормативи бюджетної забезпеченості одного учня 
позашкільного навчального закладу залежно від загального обсягу ресурсів 
місцевих бюджетів на освіту. 

В порядку інформації повідомляємо, що органами управління освітою 
Черкаської області проводиться послідовна робота щодо збереження мережі 
позашкільних навчальних закладів і залучення більшої кількості дітей до 
занять в гуртках і секціях. За статистичними даними в 2008 році 
позашкільними навчальними закладами системи Міністерства освіти і науки 
України було охоплено позашкільною освітою 33 відс. від загальної в області 
кількості дітей шкільного віку, у 2007 році цей показник становив 30,9 
(всього в Україні у 2008 році було охоплено позашкільною освітою 35,3 відс. 
від загальної кількості дітей шкільного віку, у 2007 році - 32,9). 

Одночасно розвиток позашкільної освіти є дієвим засобом 
попередження злочинності та правопорушень серед учнівської молоді. Так, 
збереження мережі позашкільних навчальних закладів у Черкаській області і 
залучення більшої кількості дітей до здобуття позашкільної освіти у 
порівнянні з 2008 роком сприяло зменшенню у 2009 році злочинів, скоєних 
неповнолітніми. Відтак, їх зменшилось на 6,3 відс, а злочинів у сфері обігу 
наркотичними засобами і психотропними речовинами на 2,6 відс. 

Міністерство освіти і науки України вкрай стурбоване діями органів 
виконавчої влади м. Черкаси протягом 2008-2009 років, спрямованих на 
руйнацію системи позашкільної освіти міста. 

Принагідно висловлюємо вдячність за небайдуже ставлення до дітей і 
підтримку позашкільних навчальних закладів міста Черкаси. 
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