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Керівникам
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських рад та об’єднаних
територіальних громад
Директорам
закладів
загальної
середньої,
позашкільної,
професійнотехнічної, вищої освіти та
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

Про оприлюднення
фінансової звітності

Відповідно до частини третьої статті ЗО Закону України «Про освіту», за
дорученням Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, на виконання
пункту 7 протокольного доручення голови облдержадміністрації від
10 листопада 2017 року №01-26/185/1, наказу начальника управління освіти,
науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 14 листопада 2017 року
№866, забезпечити оприлюднення на веб-сайтах закладів освіти наступні
документи:
- Кошторис на 2017 рік;
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма
№ 2д, № 2м);
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги (форма № 4-Ід, № 4-їм);
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м);
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду (форма № 4-3д, № 4-Зм);
- інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна
допомога, із зазначенням їх вартості на звітну дату, у вигляді таблиці:
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№з/п Назва товару, роботи, послуги

Вартість, грн.

- сума коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством - (_______ грн.).
До ЗО листопада 2017 року надати оновлену інформацію про
оприлюднення звітності про надходження та використання коштів на
електронну адресу: іпЬ ох7@ о5\ка.kr-adm in.gov.на за формою, у розрізі
навчальних закладів:

Район, місто,
ОТГ

Назва
навчального
закладу

Дата
Рубрика,в
оприлюднення
якій
матеріалів на оприлюднено
сайті
матеріали

Посилання
на
розміщення
матеріалів

Розміщення на веб-сайті навчального закладу недостовірної та не у
повному обсязі інформації є підставою для притягнення відповідальних осіб до
дисциплінарної відповідальності.
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