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Керівникам закладів
освіти міста Чернівці

Управління освіти Чернівецької міської ради, беручи до уваги лист
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від
08.10.2020 р. №01-31/2665 «Щодо недопущення політичної агітації» (додається)
звертає Вашу увагу на виконання чинного законодавства України та зазначає, що
відповідно до пункту 3 статті 31 Закону України «Про освіту» політичні партії
(об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права
провадити свою діяльність в закладах освіти, зокрема створювати власні
осередки чи в будь-який інший спосіб втручатися в їхню освітню діяльність.
У закладах освіти забороняється зберігання, розміщення, розповсюдження
рекламних плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- чи відео- матеріалів,
інших матеріальних чи нематеріальних об’єктів (крім підручників), які містять:
найменування чи символіку політичних партій (об’єднань), громадських
чи благодійних організацій, назв чи символіка яких співзвучні з назвами та
символікою політичних партій (об’єднань);
зображення, прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами
(учасниками) чи засновниками політичних партій (об’єднань), громадських чи
благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та
символікою політичних партій (об’єднань);
зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Зазначена заборона не розповсюджуються на офіційне листування,
реалізацію освітньої програми закладу освіти та у випадках виборчих
законодавством.
Пункт 4 зазначеної вище статті забороняє керівництву закладу освіти
залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними
організаціями
чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів,
передбачених освітньою програмою.
Пункт 5 цієї ж статті містить аналогічну заборону щодо залучення
керівництвом закладів освіти працівників закладів освіти до участі в заходах,

організованих релігійними організаціями
чи політичними партіями
(об’єднаннями).
Поряд з цим стаття 39 Закону України «Про повну загальну середню
освіту» передбачає, що порушення вимог статті 31 Закону України «Про освіту»
є підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої
освіти.
Додаток: лист Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації від 08.10.2020 р. №01-31/2665 «Щодо недопущення
політичної агітації».
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