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державні адміністрації

Наближається період підготовки навчальних закладів до нового
2016-2017 навчального року.
Як правило, в цей період у загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладах здійснюються ремонтні роботи за бюджетні та позабюджетні
кошти.
Більшість дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з метою
розвитку матеріально-технічної бази закладу все активніше залучають
добровільні внески фізичних (або) юридичних осіб, спонсорську допомогу
батьківської громадськості. У свою чергу батьківські комітети навчальних
закладів сьогодні посилюють свою роль в освітній системі.
Однак під час перевірок фактів, викладених у зверненнях громадян,
виявлено, що батьківська громадськість перевищує свої повноваження
в питаннях організації ремонтних робіт у навчальних закладах. Так, усупереч
чинному законодавству батьківські комітети самостійно укладають угоди
з будівельними компаніями про здійснення ремонтних робіт без згоди
балансоутримувачів навчальних закладів, здійснюють контроль за якістю
виконання робіт, не маючи на те повноважень, приймають акти виконаних
робіт тощо.
Батьки, бажаючи допомогти навчальним закладам та не знаючи вимог
чинного законодавства, Державних будівельних норм (ДБН), створюють
потенційну небезпеку для здоров’я та життя своїх дітей під час здійснення
ремонтних робіт. У той же час повну відповідальність за життя та здоров’я
учнів під час перебування у навчальних закладах покладено на керівників
цих установ.
Звертаю Вашу увагу на те, що начальники районних управлінь освіти
послабили
контроль
за
дотриманням
правил
техніки
безпеки,
протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах,
проведенням поточних та капітальних ремонтів приміщень закладів освіти,
використанням залучених коштів для задоволення матеріально-побутових
потреб учнів.

У зв’язку з вищевикладеним необхідно вжити заходів щодо посилення
контролю за виконанням вимог нормативних актів керівниками органів
управління освітою та навчальних закладів в питаннях фінансової
і господарської діяльності, у вирішенні яких беруть участь батьківські
комітети, та здійсненням ремонтних робіт у школах й дитячих садочках
міста.
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