
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1 «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
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М. УМАНЬ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

НАКАЗ    

                             
26.01.2016                                                     Умань                                                          № 26    

 

Про дотримання чинного законодавства  

щодо отримання, використання та обліку  

благодійних (добровільних) внесків  

від юридичних та фізичних осіб 

 

          Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про засади запобігання і протидії корупції», Бюджетного та І Цивільного кодексів 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі 

змінами) «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», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 15 квітня 2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання 

благодійних та спонсорських внесків» та від 09 квітня 2012 року № 1/9-272 «Щодо 

благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 

«Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності 

благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу відділу освіти 

Уманської міської ради від 09.12.2015 року №251 та з метою запобігання фінансових 

порушень, дотримання працівниками закладу вимог чинного законодавства України щодо 

ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та 

безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим 

становищем, забезпечення доступності, безоплатності освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Працівникам навчально-виховного комплексу: 

1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства щодо отримання, 

використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних 

осіб. 

1.2. Заборонити збір готівкових коштів та матеріальних цінностей і використання 

їх без відповідного бухгалтерського обліку. 

l.. 3.  Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб 

через централізовану бухгалтерію відділу освіти, або шляхом перерахування коштів на 

спеціальний рахунок (централізованої бухгалтерії відділу освіти для навчального закладу). 

 

2. Вчителям та вихователям: 

2.1.  Не проводити репетиторство в приміщенні навчально-виховного комплексу. 

2.2.  Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо придбання подарунків 

для працівників закладу. 



2.3.  Не приймати подарунки від батьків. 

2.4.  Провести роз’яснювальну роботу з батьками та головами батьківських 

комітетів щодо здійснення фінансових операцій, пов’язаних зі зміцненням 

матеріально-технічної бази НВК придбанням підручників, художньої літератури, 

навчальних посібників, малоцінного інвентарю, основних засобів, господарчих та 

будівельних матеріалів згідно чинного законодавства. 

2.5.  Щомісячно проводити звітування голови батьківського комітету перед 

батьківською громадою на сайті закладу щодо використання благодійних внесків. 

 

3. Матеріально-відповідальним особам: 

Муляревичу Б.О. , завгоспові, 

Кісільовій С.П., кастелянші-швеї, 

Зозулі Л.П., комірникові, 

Федорчук М.О., старшій медичній сестрі, 

Новіцькій Л.І., заступнику з навчально-виховної роботи 

забезпечити вчасний контроль та здійснення обліку матеріальних цінностей, придбаних  

за благодійні внески. 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

    

Директор   НВК №1                                                                В.М. Кривда 

 

  

 


