
 

   
 

НЕТІШИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

“ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ ст. ТА ЛІЦЕЙ” 

НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Н А К А З 

 

28.03.2016 року             Нетішин        № ______ 

Про посилення контролю  

за порядком отримання  

благодійних внесків 

 

 З метою реалізації заходів щодо запобігання і протидії корупції, запобігання 

фінансовим порушенням, забезпечення конституційних норм і положень щодо 

доступності, безоплатності дошкільної та загальної середньої освіти, попередження 

зловживань при отриманні і використання благодійних внесків та відповідно до 

Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про 

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

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

постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. №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», наказу Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 

року № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) 

загальноосвітнього навчального закладу», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 26 квітня 2011 року №398 «Про затвердження Примірного 

положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу», інших 

нормативно-правових актів, листів Міністерства освіти і науки від 9 квітня 2012 року 

№ 1/9-272, від 05.09.2013 року № 1/9-608, наказу відділу освіти виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради № 108 від 24.03.2016 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 06.11.2014 року № 4250 «Про 

посилення контролю за порядком отримання благодійних внесків». 

2. Класоводам, класним керівникам, кураторам: 

2.1. не здійснювати незаконний збір коштів та матеріальних цінностей; 

 2.2.забезпечити постійне інформування батьківської громадськості про 

надходження та використання благодійних внесків; 

 2.3. проводити роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо заборони 

примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків. 

 

3. Головному бухгалтеру Тишкун О.О.: 

 3.1. здійснювати прийом благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб, 

виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання 

благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб 

бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я,  соціального захисту, 

культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з 



обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у 

бухгалтерському обліку; 

 3.2. забезпечити роботу інвентаризаційної комісії щодо своєчасного виявлення та 

оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданим як благодійна допомога; 

  3.3. інформувати відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради 

офіційним листом про заходи щодо здійснення контролю за порядком отримання 

благодійних внесків відповідно до вимог чинних нормативно – правових актів України 

щоквартально. 

 

4. Басюк О.А., інженеру – електроніку, відповідальному за функціонування 

сайту НВК: 

 4.1. оприлюднити наказ на офіційному сайті Нетішинського НВК; 

 4.2. забезпечити постійне інформування громадськості з означеного питання 

шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті закладу. 

 

5. Проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів 

перед батьківськими колективами, радами та піклувальними радами навчальних 

закладів, батьківською громадськістю не менше ніж оди раз на рік. 

/Директор/ 

 

6. Відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо збору благодійних 

спонсорських внесків та прозорості їх використання залишаю за собою. 

 

Директор НВК        О.А. Роюк 


