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Наказ 

18.09.2012        № 199 

Про контроль за Порядком 

отримання благодійних внесків  

За результатами звернень громадян щодо примусового збирання в окремих 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області батьківських коштів для 

проведення різноманітних заходів, покращення матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, виконання ремонтних робіт та їх нецільового використання, виявлено 

порушення Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони 

здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222,  

Встановлено, що збір коштів у навчальних закладах батьками, працівниками школи 

здійснюється готівкою без належного бухгалтерського обліку та видачі квитанцій до 

прибуткового ордеру.  

Наявність таких випадків свідчить про зниження персональної відповідальності 

керівників навчальних закладів, недостатній контроль за діяльністю посадових осіб.  

З метою дотримання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти, 

попередження зловживань службовим становищем працівниками навчальних закладів, на 

виконання  наказу Головного управління освіти і науки від 04.09.2012 №257 «Про 

контроль за Порядком отримання благодійних внесків» 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, 

дитячого будинку «Надія»:  

1.2. Заборонити збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчальних 

закладів, дитячого будинку «Надія». 

1.3.  До 01.10.2012 провести наради з працівниками навчальних закладів, на яких в 

обов’язковому порядку розглянути питання щодо порядку отримання благодійних 

внесків. 

1.4.   До 05.10.2012 оприлюднити на відповідних веб-сайтах довідку за 

результатами звітування керівників навчальних закладів про виконану за попередній 

навчальний рік роботу. Забезпечити розміщення та постійне оновлення інформаційних 

матеріалів щодо збору благодійних внесків.  

1.5. Рекомендувати батьківським комітетам (радам) навчальних закладів 

розглянути питання щодо створення благодійних фондів відповідно до законодавства, у 

статутах яких обумовити чіткий порядок надходження та використання коштів. 

1.6. Взяти під особистий контроль виконання Закону України „Про благодійництво 

та благодійні організації”, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 

„Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони 

здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”. 



1.7.  Провести  впродовж травня-червня 2013 року звітування керівників 

дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів про виконану за 

попередній навчальний рік роботу на загальних зборах педагогічних колективів за участю 

представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів; 

оприлюднити на відповідних веб-сайтах фінансові звіти про витрачені кошти, що 

надійшли на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів. 

2. Центральній  бухгалтерії відділу освіти (Поліщук Н.В.) протягом жовтня-

грудня 2012 року здійснити вибірковий контроль за дотримання вимог законодавства в 

частині отримання благодійних внесків навчальними закладами району. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти      О.В.Заболотний 

 
Мазур Л.М. 

т. 5-12-69 
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Сарафенюк Л.В.  Штундер Н.В.  

Малиновська В.С.  Гуцало О.Д.  

Волохович Л.П.  Майорко Н.В.  

Вигівська А.Д.  Ільясевич В.М.  
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