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1. КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМНИХ 
ЗМІН В ОСВІТІ

У середині XVIII ст. знаний французький філософ, вчений-
енциклопедист, один із провісників Великої Французької революції 
Дені Дідро написав, що «освіта змушує людину відчувати себе 
гідною, навіть раб починає усвідомлювати, що він не народжений 
для рабства!» Ця філософська думка набуває неабиякої 
актуальності в сьогочасних умовах розвитку України, які склалися 
внаслідок Революції Гідності. Здавалось би, що часи, коли освіта 
перебувала на марґінесі державного чи суспільного життя, мають 
канути в Лету, однак процес переродження освітянської галузі 
відбувається доволі повільно і не відповідає модерним викликам. 
Окрім суб’єктивних чинників, маємо і цілком об’єктивні фактори: 
неможливо відразу змінити систему, тим паче, що написання 
різних стратегій чи візій або ж механічне копіювання іноземного 
досвіду не завше знаходить сприятливий ґрунт на місцях.

В середовищі Української Галицької Партії такі тенденції 
прекрасно розуміють і тому, окрім напрацювання масштабної 
стратегії розвитку освіти м. Львова, пропонують п’ять кроків, 
впровадження яких може змінити шкільництво вже «завтра» 
і які стануть каталізатором до подальших звершень. Заради 
справедливості зазначимо, що такі кроки виокремити нелегко, 
позаяк потрібно зберігати баланс між фінансово-управлінською 
складовою і, властиво, суттю та наповненням навчального буття.

Які ж зміни “знизу” ми пропонуємо?
Крок №1. Нова система управління школами. 

Систему управління школами потрібно реорганізувати 
в такий спосіб, який унеможливить ручний режим 
керівництва освітою в місті та мінімізує вплив 
«домовленостей» під час призначення та перебування 

на посаді керівників навчальних закладів. Маємо на меті 
впровадження прозорого та ефективного механізму, який 
включатиме наступні складові: визначення чітких критеріїв 
успішного функціонування школи, щорічний моніторинг успішності 
школи за цими критеріями й за активної участі батьківської 
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громади, незалежних експертів та представників органів місцевого 
самоврядування, запровадження реального конкурсу на посаду 
директора школи та підписання з ним контракту, а не трудового 
договору, який фактично є безстроковим.

Крок №2. Фінансування шкіл за принципом “Гроші за дитиною”. 
Варто запровадити прозору та ефективну систему 
фінансування шкіл, яка стимулюватиме заклади до 
розвитку. Фінансування шкіл повинно бути чітко 
прив’язаним до кількості учнів. Неуспішні школи 

муситимуть швидко змінюватися. Маєш мало учнів у школі? Мусиш 
зробити її популярною, або матимеш мінімум фінансування. Можна 
впроваджувати нові предмети, спеціалізацію, робити рекламу, 
залучати якісних вчителів тощо.

Крок №3. Батьківські ради з широкими повноваженнями.
У навчальних закладах Львова, замість часто кишенькових 

батьківських комітетів, домінуючу роль мають виконувати 
батьківські ради, до повноважень яких, окрім залучення 
коштів, повинні належати участь в управлінні школою 
(приміром, участь у конкурсній комісії щодо визначення 

директора навчального закладу), можливість реального 
вибору для дітей предметів у варіативній частині, контроль за 
функціонуванням школи у різних аспектах (харчування, безпека, 
позашкільна робота та ін.), участь у моніторингу успішності школи 
та ін.

Крок №4. Центр розвитку вчителів. 
Вчитель повинен відповідати викликам часу, а громада 
і місто мають створити усі необхідні умови для 
вдосконалення його професійних компетенцій. У цьому 
руслі пропонуємо створення своєрідного ресурсного 

центру для вчителів, який, з одного боку, мав би бути модерним 
аналогом курсів підвищення кваліфікації, позбавленим усіх 
радянських пережитків і формальностей, а з іншого – майданчиком 
для спілкування та обміну успішним досвідом. Зрозуміло, що до такої 
«академії» вчителів підуть не усі педагоги, але поступово меншість 
переросте у більшість. У перспективі саме такий ресурсний центр 
може стати платформою, на якій відбуватиметься добровільна 
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сертифікація вчителів (ця норма закладена у Законопроекті «Про 
освіту»), на основі якої кращим педагогам буде збільшено оплату 
праці.

Крок №5. Курс особистісного розвитку учнів. 
Сучасні випускники шкіл не готові до дорослого життя. 
І введення дванадцятирічної форми навчання не 
вирішить цієї проблеми. У жорстких умовах сучасного 

світу, а особливо ринку праці, прекрасне знання математики чи 
англійської умови не є гарантованим фактором успіху. Для учнів 
старших класів Львова ми пропонуємо розробити, затвердити та 
рекомендувати для обов’язкового вивчення курс особистісного 
розвитку учня, який би включав психологію спілкування, 
проектний менеджмент, фінансову грамотність, тайм-менеджмент 
та інші практичні навики. Ми свідомі того, що спершу нам треба 
підготувати якісних вчителів, але в умовах функціонування центру 
розвитку вчителів – ця справа складна, однак можлива.

Так виглядають п’ять кроків, за допомогою яких під силу змінити 
шкільну освіту у Львові. Зрозуміло, що все одразу не вдасться, 
але наше завдання в тому, аби для цих змін існувала необхідна 
нормативна база, яка була б доступна і директору, і вчителю, і 
батькам. Маємо усвідомити, що громадянське суспільство, про 
яке так часто нам говорять з екранів телевізора, твориться знизу, 
і освіта не має залишатися осторонь. Тож гуртуймося і творімо 
якісну освіту разом!

Координатор освітньої робочої групи УГП,
кандидат історичних наук

Віталій Ляска 
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2. ПРАВА БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ У     
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Згідно зі ст. 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; надання державних стипендій та пільг учням 
і студентам.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 
навчальних закладів;
- звертатися до державних органів управління освітою з питань 
навчання, виховання дітей;
- захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси 
своїх дітей;
- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 
пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної 
бази закладу;
- на захист законних інтересів дітей в органах громадського 
самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах;
- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими 
організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами 
щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, 
захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування 
вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних 
умов у закладі;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти 
батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові 
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внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених 
чинним законодавством України;
- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної 
рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, 
вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-
господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу 
в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
- звертатися до директора (завідувача), педагогів, піклувальної, або 
педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи 
закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
- за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу 
щодо поліпшення їх роботи;
- скликати позачергові загальні збори батьків (конференції);
- 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;
-  надавати пропозиції директору (завідувачу) закладу щодо виділення 
з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям/учням 
закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу.

• Конституція України від 28.06.1996 року (див. за посиланням http://bit.
ly/2anOr4q);
• ст. 60 Закону України “Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII (див. запосиланням 

http://bit.ly/2aF4fft);
• ст. 29 Закону України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV (див. за 

посиланням http://bit.ly/2anRB8D);
• ст. 28, ст. 36 Закону України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-III (див. за 

посиланням http://bit.ly/29YQvuo);
• Положення про загальноосвітній навчальний заклад Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 № 778 (див. за посиланням http://bit.ly/2anTi5C);
• Положення про дошкільний навчальний заклад Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003 № 305 (див. за посиланням http://bit.ly/2abfnTa);
• Наказ  Міністерства освіти і науки “Про затвердження Примірного положення про 

батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу” від 02.06.2004 N 
440. (див за посиланням http://bit.ly/2ar8r60);

• Наказ Міністерства освіти і науки “Про затвердження Примірного положення про 
батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу” №398 від 26 квітня 
2011 року (див. за посиланням http://bit.ly/29).
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3. ВАРІАНТИ ВПЛИВУ БАТЬКІВ НА 
СИТУАЦІЮ В ШКОЛІ/САДОЧКУ

Батьки мають декілька способів активного впливу на стан справ у 
школі/садочку. Інструментами впливу можуть бути:

            батьківські збори у школі;
батьківський комітет;
піклувальна рада;
рада школи;
благодійний фонд;
батьківська громадська організація.

Форма

Батьківські 
збори у
школі

 

Батьківський 
комітет

Переваги

- Можливість активно 
впливати на життя школи;
- врахування думки 
усіх батьків, відчуття 
згуртованості;
- доступ батьків до 
інформації щодо 
навчального процесу та 
фінансово-технічного 
забезпечення навчального 
закладу.

 - Участь у вирішенні питань 
розвитку матеріально-
технічної бази навчального 
закладу та його 
благоустрою;
- сприяння соціально-
правовому захисту 
учасників навчально-
виховного процесу;
- скликання позачергових 
загальних зборів чи 
конференції батьків;
- можливість створення 

Недоліки

- Формальність, позаяк 
значна кількість батьків не 
бере участі у батьківських 
зборах;
- слабка оперативність 
прийняття рішень через 
те, що загальні збори, як 
правило, скликаються двічі 
на рік; 
- відсутність затвердженого 
положення про батьківські 
збори. 

- Має повноваження 
виключно у межах класу/
групи чи школи/садка;
- часто виконує роль 
збирачів готівки на 
потреби класу/групи чи 
школи/садочка;
- відсутність статусу 
юридичної особи, 
відповідно не може 
подавати заявки на участь 
у грантах, конкурсах тощо;
- небезпека входження 
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благодійних фондів, серед 
повноважень яких: контроль 
над надходженням і 
розподілом  коштів тощо.

- Залучення  колишніх 
випускників, представників 
бізнесу чи влади  до  
вирішення  проблем  
школи/садочка.

- Складається пропорційно 
з представників 
адміністрації, батьків та 
учнів для вирішення різних 
організаційних, громадських, 
адміністративних питань 
закладу;
- вносить пропозиції 
щодо зміни типу, статусу, 
визначає доцільність вибору 
навчальних предметів 
варіативної частини робочих 
навчальних планів;
- бере участь у засіданнях 
атестаційної комісії з метою 
обговорення питань про 
присвоєння кваліфікаційних 
категорій вчителям;
- ініціює розгляд кадрових 
питань та бере участь у 
їхньому вирішенні;
- організовує громадський 
контроль за харчуванням і 
медичним обслуговуванням 
учнів.

до батьківського комітету  
людей, залежних від 
адміністрації навчального 
закладу;
- слабка система 
комунікації між 
“рядовими” батьками та 
очільниками батьківських 
комітетів.
- Зосередженість на 
фінансово-господарській 
діяльності навчального 
закладу;
- відсутнє затверджене 
в установленому 
порядку Положення про 
піклувальну раду в ДНЗ.

- Більшість батьків не 
володіє інформацією 
про можливість висувати 
свою кандидатуру до ради 
школи;
- відсутня інформація про 
діяльність ради школи 
(засідання, прийняті 
рішення);
- підконтрольність 
адміністрації школи.

Піклувальна 
рада

Рада школи
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- Домінуюча роль батьків у 
прийнятті рішень;
- статус юридичної особи;
- можливість:

- подати заявки на участь у 
грантах та конкурсах;
- запровадити стипендії 
для кращих учнів, кращих 
вчителів тощо;
- організовувати подорожі, 
екскурсії;
- брати участь у 
співфінансуванні розвитку 
проектів учнів, їхніх ідей 
чи винаходів;
- впливати на визначення 
пріоритетності проведення 
ремонтних робіт.

- Зареєстрована юридична 
особа;
- розширення можливостей 
та інструментів впливу;
- контроль за 
використанням бюджетних 
коштів, виділених на 
навчальний заклад;
- можливість обміну 
досвіду з міжнародними 
організаціями, проведення 
місцевих, всеукраїнських та 
міжнародних заходів;

- Неготовність батьків 
до самоорганізацї та 
відповідальності;
- гіпотетичні труднощі 
з адмініструванням 
благодійних фондів;
- слабка обізнаність 
батьків з профільним 
законодавством та 
нормативними актами;
- повноваження 
здебільшого лише у межах 
фінансово-господарської 
діяльності навчального 
закладу.

- Недостатня кількість 
активних батьків, готових 
працювати у форматі 
громадської організації.

Благодійний 
фонд

Батьківська 
громадська 
організація
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БЮДЖЕТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Бюджетні 
кошти 

Власні 
надходження 
закладу

Отримані 
від оренди 
приміщень 

закладу тощо

І ГРУПА IІ ГРУПА

Благодійні 
внески

ОСВІТА є однією зі сфер 
благодійної діяльності

навчально-виховну діяльність навчального 
закладу (освітні послуги, просвітницька 

література, навчальні посібники, мультимедійна 
апаратура, демонстраційні засоби та обладнання, 

навчально-виховні заходи, премії, спортивні 
інвентар та майданчики тощо)

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ
мають спрямовуватися на

4. БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
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Благодійні внески (добровільні грошові внески, 
матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, 
організацій, окремих громадян*) – кошти, призначені для 
фінансування освітніх потреб закладу. Вони належать 

до власних надходжень так званої 2 групи, які у свою чергу також 
поділяються на дві групи**.

Перша з них – зароблені закладом кошти (оплата за надані освітні 
послуги; кошти, отримані з продажу вироблених учнями товарів; плата 
за надання в оренду майна та приміщень; продаж майна тощо). 

Другу групу репрезентують подаровані закладу кошти, тобто гранти, 
благодійні внески (пожертви та дарунки).  

Увага!
Благодійні внески не потрібно ототожнювати з оплатою послуг, 
а саме харчування, екскурсії, платні вистави чи придбання 

батьківським коштом підручників та друкованих зошитів***. 
Кожен навчальний заклад повинен мати затверджений та 

розташований у доступному місці список платних 
послуг, договір про постачання яких з батьком дитини 
укладається особисто. Відповідно, оплата за платні 
послуги відноситься до власних надходжень 1 групи 
(надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством) та 
зараховується до спеціального фонду закладу.

Якщо запропонований благодійний внесок має 
форму товару або ж певної роботи чи послуги, керівник закладу 
визначає (з урахуванням рекомендацій відповідних органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) можливе 
використання внеску та повідомляє благодійника про намір прийняти 
запропоновану благодійну допомогу****.

 
У процесі збору та передачі благодійної допомоги повинні 

виконуватися наступні умови:
• кожен благодійник повинен мати можливість отримати документ 

(або копію), що підтверджує здійснення його особистого внеску*****.
• кожен внесок повинен пройти бухгалтерський облік.
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Надходження благодійних внесків у грошовій формі здійснюється 
за таким механізмом:

1. Реєстраційний рахунок навчального закладу, 
зареєстрований у Державному казначействі******. 
Номер цього рахунку можна дізнатися в адміністрації, 
бухгалтерії закладу тощо;

2. Каса навчального закладу*******;
3. Представник батьківської громади (але не працівник закладу), 

який має письмовий договір з закладом (управлінням освіти) 
про публічний збір благодійних внесків та діє за умовами цього 
договору********;

4. Банківський рахунок благодійного фонду. Якщо напрям 
використання внеску благодійником письмово не вказаний, 
керівник закладу має спрямувати кошти на “першочергові 
потреби, пов`язані виключно з основною діяльністю установи”, 
за окремими пунктами кодів поточних видатків 2210, 2240, 2250, 
2282, 2720*********. 

* ст. 60 Закону України “Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII (див. за посиланням
http://bit.ly/2aF4fft);
** ст. 13, п. 4 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (див. за посиланням http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17); 
*** Постанова КМУ “Про затвердження переліку платних послуг...” від 27.08.2010 № 796 ( див. за 
посиланням http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF );
**** Постанова КМУ “Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна 
допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг 
або виконаних робіт” від 17.08.1998 № 1295 ( див. за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/1295-98-%D0%BF );
***** ст. 8, п. 2 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 
16.07.1999 № 996-XIV (див. за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 ); наказ 
Мінфіну України “Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку” від 24.05.95 № 88 (див. за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/z0168-95);
****** Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про забезпечення цільового використання 
коштів бюджетними установами (закладами)соціально-культурної сфери від 19.08.2009 
№ 1007-р”
******* ст. 8, п. 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 
16.07.1999 № 996-XIV (див. за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 ); п. 3.3. 
наказу Мінфіну України “Про затвердження Положення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку” від 24.05.95 № 88 (див. за посиланням http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/z0168-95);
******** ст. 7, п. 4 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”  від 
05.07.2012 № 5073-VI (див. за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5073-17); 
 ********* п. 2 постанови Кабінету Міністрів України “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” 04.08.2000 № 1222 (див. за посиланням 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-%D0%BF). 
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Благодійний фонд (далі - БФ) – благодійна організація, яка діє 
на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, 
які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи 

для досягнення цілей благодійної діяльності. БФ може бути створено 
одним чи кількома засновниками. Активи БФ можуть формуватися 
учасниками та/або іншими благодійниками (Закон України “Про 
благодійну діяльність та благодійні організації”, ст. 13, п. 4). 

Засновниками (засновником) БФ можуть бути фізичні та юридичні 
особи, в т. ч. Піклувальна рада або батьківський комітет навчального 
закладу (“про піклувальну раду”, п. 4, “про батьківські  комітети”, п. 5). 

        Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також 
будь-які підприємства, установи, організації України, що фінансуються 
з бюджету, не можуть бути засновниками БФ. Тому навчальний заклад 
не може заснувати БФ (Закон України “Про благодійну діяльність та 
благодійні організації”, ст. 12). 

Засновники БФ або уповноважені ними особи ухвалюють рішення 
про створення БФ, затверджують його установчі документи і склад 
органів управління та ухвалюють інші рішення, пов’язані зі створенням і 
реєстрацією БФ.

1. Обумовлює чіткий та ефективний механізм надходження та 
використання благодійних внесків.

2. Запобігає поборам та незаконному обігу готівки в 
навчальних закладах.

3. Є дієвим інструментом для батьків в управлінні 
освітніми фінансами та  їхнього цільового 
використання.

4. Передбачає регулярну звітність та доступ батьків до 
усіх платіжних документів.

5. Відкриває нові шляхи залучення спонсорської допомоги на адресу 

ДЛЯ ЧОГО БАТЬКАМ 
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД?

5. СТВОРЕННЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ



16

Визначення ініціативної групи організаторів фонду, куди можуть 
увійти:

• голови благодійних комітетів класів;
• представники ради школи;
• представники піклувальної ради.

Увага! 
Найкраще ініціювати створення БФ представникам батьківського 
комітету закладу. Отож, якщо Ви є представником батьківського 

комітету, поспілкуйтесь з іншими батьками, розмістіть оголошення на 
інформаційному стенді закладу про проведення установчих зборів 
зі створення БФ, запросіть меценатів та спонсорів, представників 
адміністрації навчального закладу, органів управління освітою.

Установчі збори
Для того, щоб успішно провести установчі збори, потрібно заздалегідь 

передбачити:
• підготовку проекту Статуту;
• підготовку проекту порядку денного;
• підготовку проекту протоколу установчих зборів

Порядок денний установчих зборів членів БФ:
• обрання голови зборів та секретаря;
• затвердження порядку денного;
• обговорення та затвердження Статуту.

Ключові питання:
• назва БФ;
• юридична адреса;
• мета діяльності;
• напрямки благодійної діяльності;
• членство;
• джерела фінансування;
• визначення засновників та членів фонду;
• обрання керівних  та контрольно-ревізійних органів фонду;
• обрання голови правління, голови наглядової ради;
• різне.

Після проведення установчих зборів потрібно здійснити:
• реєстрацію БФ;
• відкриття рахунок у банку;
• виготовлення печатки;
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• проект штатного розпису;
• проект благодійних програм.
• програму/концепцію розвитку БФ.

Визначення місця проведення установчих зборів:
• за домашньою або робочою адресою одного з членів 
ініціативної групи;
• в нейтральному місці;
• в приміщенні дитячого садочку чи школи.

Органи управління Фондом:
• вищим органом управління благодійної організації є колегіальний 

орган (Загальні Збори).
• органами управління благодійних організацій є виконавчий орган 

і наглядова рада.

Виконавчий орган є постійно діючим органом управління.
Наглядова рада контролює і регулює діяльність виконавчого органу.

На установчих зборах Голова Зборів представляє кандидатури на 
відповідні керівні посади БФ (при потребі, на вимогу батьків чи інших 
благодійників претенденти на керівні посади БФ мають представити 
стратегію та власне бачення розвитку фонду).

Установчі документи
Установчим документом БФ є статут. Він повинен містити:

1. Найменування БФ.
2. Мету й сферу діяльності БФ.
3. Органи управління БФ, їхній склад, компетенцію, порядок діяльності 
та ухвалення ними рішень.
4. Порядок призначення, обрання або затвердження членів органів 
управління БФ, крім вищого органу управління БФ, їхнє заміщення, 
припинення їхніх повноважень (відкликання).
5. Порядок внесення змін в установчі документи БФ.
6. Джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності БФ.
7. Підстави та порядок припинення існування БФ, у тому числі порядок 
розподілу активів.
8. Умови і порядок прийняття до складу учасників БФ. 
9.  Права та обов`язки учасників БФ. 
10.  Умови і порядок виключення учасників  БФ зі складу.
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Державна реєстрація благодійного фонду

1. Реєстраційну картку*;
2. Статут БФ;
3. Протокол установчих зборів про створення БФ, реєстр присутніх на 
установчих зборах та відомості про керівні органи БФ.

Увага! Голова БФ, або інша особа, уповноважена на здійснення 
реєстраційних дій, при подачі документів має мати при собі 

паспорт громадянина України. 
Реєстрація БФ є безкоштовною (ч. 2 ст. 10 ЗУ “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань”**);
Реєстрація БФ здійснюється за 1 робочий день (ч. 5 ст. 25 ЗУ “Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань”).

Реєстрація благодійного фонду як неприбуткової організації
Благодійний фонд може стати неприбутковою організацією, для 

того відомості про такий благодійний фонд необхідно внести в Реєстр 
неприбуткових організацій***. 

Важливо: доходи (прибутки) неприбуткової організації 
використовуються винятково для фінансування видатків на 
утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, 

завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами 
(пп. 133.4.2 ПКУ).

Для того, щоб отримати статус неприбуткової організації, Голова БФ 
повинен подати в Головне управління ДФС у Львівській області:

– Заяву форми 1 – РН****; 
– Копію установчих документів (Статуту БФ).

Для реєстрації БФ потрібно подати такі документи:

*  Зразок реєстраційної картки див. за посиланням http://bit.ly/2apAzDv.
** ч. 2 ст. 10 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб... “ див за посиланням http://
bit.ly/2apAHCZ
*** п. 133.4 Податкового кодексу України, див. за посиланням http://bit.ly/2akdkeK
**** Заяву форми 1 – РН; (зразок за посиланням: http://bit.ly/2abgPVv)
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Для відкриття поточного рахунку БФ, необхідно подати 
документи:

Відкриття рахунку в банку

• заяву про відкриття поточного рахунку;
• копію зареєстрованого установчого документа (Статуту 
БФ);
• картку зі зразками підписів і відбитком печатки.

Програма/концепція розвитку БФ
Для того, щоб окреслити план діяльності БФ, батьки, інші фізичні 

особи мають володіти повною та достовірною інформацією про те, 
чим саме буде займатись БФ.

До прикладу, програма розвитку БФ «Ерудит» Луцької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, передбачає такі основні напрями діяльності:

1. Програма «Науково-технічна модернізація».
1.1 Проект «Сучасна науково-дослідна лабораторія»
1.2 Проект «Доступність інформації»
1.3 Проект «Трудове навчання і профорієнтація»
1.4 Проект «Бібліофіл»
1.5 Проект «Я найкращий учень»
1.6 Проект «Створення фото та відео гуртка»
1.7 Проект «Створення Центру розвитку особистості та 

формування кар’єри»
2. Програма «Культурно-естетичного розвитку».

2.1 Проект «Розвиток творчих здібностей»
2.2 Проект «Підтримка проведення фестивалів і конкурсів»

3. Програма «Фізкультурно-оздоровчого напрямку».
3.1 Проект «Вуличні види спорту»
3.2 Проект «Гімнастичний зал»
3.3 Проект «Спортивна перерва»
3.4 Проект «Підтримка командних видів спорту»
3.5 Проект «Літнього мовного туристичного табору «Озерами         

Волині»
4. Програма «Соціально-психологічна підтримка».

4.1 Проект «Створення кабінету логопеда»
4.2 Проект «Створення нового простору для релаксації та 

проведення дозвілля»
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4.3 Проект «Від дитини до дитини» 
5. Програма «Господарського, матеріально-технічного 

забезпечення».

Звітність
Для того, щоб благодійники максимально володіли 

повною та достовірною інформацією про суми та цільове 
використання благодійних внесків, Голова БФ зобов’язаний 
публікувати звіти з надходження та використання 
благодійних внесків.

Звіт БФ про надходження та використання коштів 
благодійних внесків оприлюднюється у повному обсязі, з детальною 
інформацію про суми благодійних внесків, благодійників, які їх 
сплатили, напрями і обсяги витрачання відповідних коштів. Він повинен 
містити такі частини:
• Надходження: сума коштів на початок звітного періоду, сума 

коштів, внесених за квартал, сума коштів на кінець звітного періоду, 
деталізація надходжень в розрізі благодійників, від яких надійшли 
благодійні внески, сум та цільового призначення благодійних 
внесків.

• Видатки: загальна сума коштів, витрачена за звітний період 
(квартал), деталізація витрачених коштів у розрізі суб’єктів – 
постачальників товарів, робіт, послуг, із зазначенням щодо кожного 
з них перерахованої суми, призначення та короткої характеристики 
предмету закупівлі товарів, робіт чи послуг. 
До звіту БФ додаються копії документів, що підтверджують 

відображені у звіті відомості (у тому числі копії накладних, актів 
виконаних робіт (наданих послуг), довідок установ банків про 
рух коштів на рахунках тощо). Голова БФ, у випадку звернення 
благодійника чи інших зацікавлених осіб, повинен надати можливість 
для ознайомлення з копіями документів, що підтверджують 

відображені у звіті відомості.

Увага!
У статуті варто передбачити такі норми:

Голова БФ щоквартально, але не пізніше 15 числа місяця, наступного 
за звітним періодом, забезпечує оприлюднення звіту БФ шляхом його 
розміщення на інформаційних стендах навчального закладу, на офіційному 
веб-сайті навчального закладу в мережі Інтернет (за наявності).
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На кінець звітного бюджетного року, але не пізніше 15 числа місяця, 
наступного за звітним періодом,  Голова БФ забезпечує оприлюднення 
узагальненого річного звіту з надходження та використання 
благодійних внесків.

Функціонування БФ
Голова БФ забезпечує здійснення поточного керівництва діяльністю 

Фонду, оперативного управління майном та коштами Фонду;

Голова БФ забезпечує виконання благодійних Програм/Концепцій 
діяльності БФ та звітує про їхнє виконання;

Голова БФ відповідає за:
• Укладання договорів (угод) про благодійну діяльність, видання 

обов’язкових для виконання наказів та розпоряджень, видання 
довіреностей;

• Відкриття та закриття рахунків в банківських та інших 
фінансово-кредитних установах.

Голова БФ має право підпису фінансових документів Фонду, 
кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових 
документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду та 
інших державних установ та органів.

Увага!
Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації»,  до 20 % доходу БФ у поточному році може бути 

спрямовано на адміністрування БФ.

Перспективи та можливості БФ
• подавати заявки на участь у грантах та 

конкурсах;
• запровадити стипендії для кращих учнів, 

кращих вчителів тощо;
• організовувати подорожі, ексксурсії;
• брати участь у співфінансуванні розвитку проектів 

учнів, їхніх ідей чи винаходів;
• впливати на визначення пріоритетності проведення ремонтних 

робіт;
• замовити додаткові навчальні матеріали за нижчими цінами.
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6. МЕХАНІЗМ ЗАКОННОГО ПРИДБАННЯ
ДОДАТКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

БАТЬКІВСЬКИМ КОШТОМ

Обґрунтовують вибір навчальних 
матеріалів, які пропонується придбати 
власним коштом;
Надають батькам вичерпну 
інформацію: 

Назва підручника;› 
Видавництво;› 
Видання;› 
Рівень; › 
ISBN;› 
Комплектація (підручник, робочий› 

зошит, прописи, граматика, інше).
Не можуть вказувати ціну чи 
постачальника, займатися збором 
коштів, брати участь у торгово-
фінансових операціях чи інших процесах, 
пов'язаних із закупівлями;
Не можуть мати  жодних угод
з комерційними організаціями стосовно 
придбання навчальних матеріалів, які 
купуються коштом батьків.

Засвідчують протоколом 
батьківських зборів згоду більшості 
батьків придбати навчальні матеріали 
власним коштом;
Купують навчальні матеріали гуртом 
або в роздріб. За умови гуртової 
закупівлі, самостійно займаються 
пошуком постачальника і 
найвигіднішої ціни, а також 
організацією усіх процесів, пов'язаних
з розрахунками і отриманням товару;
Самостійно вирішують, як 
розпоряджатися знижками на гуртові 
закупівлі. Усі додаткові навчальні 
матеріали чи технічні засоби для 
вчителів батьки закуповують виключно

ВЧИТЕЛІ ТА АДМІНІСТРАЦІЯ БАТЬКИ

добровільно.
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1. Громадський офіс Української Галицької Партії
Працюємо щодня з 10:00 до 18:00.

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 10/12а (у дворі).
тел.: 068-771-16-69, 

e-mail: openuhp@gmail.com, 
www.uhp.org.ua

facebook.com/uhp.org.ua

2. Тернопільська обласна організація Української 
Галицької Партії

м. Тернопіль, вул. Медова 18, оф.1, 
тел. 068-699-60-32, 067-350-47-44, 

ugpternopil@gmail.com

3. Івано-Франківська обласна організація 
Української Галицької Партії

м. Івано-Франківськ, площа Міцкевича 8, офіс 17, 
тел. 066-715-45-18, 098-367-58-43, 

uhp.frankivsk@gmail.com

7. КОНТАКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
“УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ“




