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Депутатське звернення

Шановна Юліє Олександрівно!

До мене як до депутата Харківської обласної ради звернулися батьки учнів, що
навчаються у Харківському районі Харківської області зі скаргами на те, що
адміністрація шкіл вимагає від них оплатити путівки в літній пришкільний дитячий
табір із розрахунку 2 путівки на клас. При цьому з кожного учня вимагають здати
по від 21 до 60 гривень.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про загальну середню
освіту» виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах
здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.
Мета та завдання виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах
визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та
інших нормативно-правових актах України.
Як зазначено у статті 39 Закону України «Про освіту» позашкільна освіта та
виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей,
талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів,
духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
Позашкільна освіта та виховання здійснюються навчальними закладами,
сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, товариствами,
фондами і грунтуються на принципі добровільності вибору типів закладів,
видів діяльності.
Відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей» (далі – Закон) табір з денним перебуванням - табір, тимчасово
утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров'я, фізичної
культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний
процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти
перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;
Згідно зі статтею 23 Закону прийом дитини до дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку здійснюється за наявності путівки.
Путівка до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку - документ, який
засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, умови
перебування в такому закладі і визначає вартість та перелік послуг з оздоровлення
та відпочинку для однієї дитини в конкретному закладі.
Відповідно до частини другої статті 14 Цивільного кодексу України особа не
може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї.
Зазначене положення дублюється у статті 19 Конституції України, відповідно
до якого правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Окрім цього, слід зазначити, що пунктом 3 Розпорядження Харківської
обласної державної адміністрації від 15 квітня 2016 року № 128 «Про організацію
оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках»
передбачений обов’язок районних державних адміністрацій забезпечити
фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок місцевих
(районних, міських) бюджетів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст.
49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 2, 11, 13, ч. 2 ст.
14, ст. 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», –
ПРОШУ:
1. Перевірити викладені обставини, у разі підтвердження викладених фактів
вжити заходів реагування.
2. Відповідь надіслати за адресою: Харківська обласна рада, 61002, м. Харків,
вул. Сумська, 64.
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