
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №56»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                                                              
НАКАЗ

09.09.2022 р.                        м. Дніпро                           №     85

Про дотримання чинного законодавства
щодо отримання, використання та
обліку благодійних (добровільних)
внесків від юридичних та фізичних осіб
   

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Про  благодійну  діяльність  та  благодійні
організації», «Про запобігання корупції». Бюджетного кодексу України, 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,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
04.08.2000 №1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019
№ 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю,
довіру  та  взаємоповагу'  між  учасниками  освітнього  процесу  комунального
закладу освіти Дніпровської міської ради», відповідно до наказу ДГП ДМР від
10.09.2021  №  23  «Про  дотримання  чинного  законодавства  щодо  отримання,
використання  та  обліку  благодійних (добровільних)  внесків»,  з  метою
запровадження колегіальної  етики управлінської  діяльності  у  закладах освіти,
забезпечення  прозорості  та  інформаційної  відкритості  діяльності  закладів
загальної середньої та дошкільної освіти, установ, підпорядкованих управлінню
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

   НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити  неухильне виконання чинного законодавства  усіма учасниками
навчально-виховного  процесу  щодо  отримання,  використання  та  обліку
благодійних (добровільних) внесків від юридичних і фізичних осіб.
2. Не  допускати  незаконного  збирання  коштів  працівниками  школи  і
використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.
3. Заборонити  примусове  стягнення  коштів  з  батьків  у  вигляді  благодійних
внесків.
4. Провести в школі загальні батьківські збори з інформацією про використання
благодійних та спонсорських внесків. 
5. Довести  до  відома  громадськості  та  батьків  реквізити  благодійного
розрахункового рахунку (для зручності,  у  разі  бажання,  надання добровільної
допомоги школі).



6. Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих школі
як благодійна допомога.
7. Забезпечити  постійне  інформування  громадськості  про  надходження  та

використання  благодійних  внесків  шляхом  розміщення  відповідних
матеріалів на сайті школи. 

8. З  даним наказом  ознайомити працівників  школи  під  особистий  підпис,  та
розмістити на сайті школи. 

9. Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства в
частині законності збору благодійних та спонсорських внесків і прозорості їх
використання на класних керівників школи, завгоспа. 

10.Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Директор школи Ольга РЯБОШАПКА


