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

На підставі наказу Департаменту гуманітарної політики
управління освіти Дніпровської міської ради № 123 від 10.05.2017р.,
відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного
та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України
від 04.08.2000 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 15.04.2011
року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання
благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 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», рішення Дніпровської міської
ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного
виховання для потреб їх фінансування» та з метою дотримання
навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та
прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних
та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань
службовим становищем керівниками і працівниками навчальних

надходження
та використання
благодійних
внесків
шляхом
рекламування про розміщення відповідних матеріалів на сайті
навчального закладу, на інформаційних стендах.
5. Покласти персональну відповідальність на класних керівників
за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних та
спонсорських внесків.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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