ПАМ’ЯТКА
батькам, які бажають надати благодійну допомогу закладу освіти
1. Благодійна діяльність в Україні регламентується законодавчими актами,
нормативними документами.
2. Благодійна допомога, благодійні внески виключно добровільні! Надавати
допомогу закладу освіти або ні – Ваше особисте рішення. Ніхто не може
примушувати Вас надавати благодійну допомогу, контролювати її надання.
3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками
закладу освіти. Працівники закладу освіти не можуть втручатись в діяльність
благодійних організацій, фондів.
4. Внесення благодійних коштів Ви можете здійснити переказом на спеціальний
розрахунковий рахунок, який надає батьківський комітет закладу, або
способом, визначеним батьківським комітетом Вашого закладу. У будь-якому
обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідний бухгалтерський облік.
5. У разі надання благодійної допомоги слід зазначати цілі, на які внесок
призначається (за результатами обговорення на засіданні батьківського
комітету, Ради закладу освіти). Якщо благодійник не вказує цілі, то за поданням
керівника закладу освіти, батьківський комітет може направити благодійні
кошти на першочергові потреби, пов’язані з основною діяльністю закладу.
У разі надання допомоги у вигляді товарів, матеріалів, обладнання
обов’язковою є постановка на облік.
6. Ви, як благодійник, маєте право здійснювати контроль за цільовим
використанням
благодійних
внесків:
- шляхом
отримання
інформації
на
письмовий
запит;
- участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання
благодійної допомоги, заслуховується звіт батьківського комітету про
використання благодійної допомоги.
Ви маєте право вимагати надання позачергових звітів батьківських комітетів
про використання благодійної допомоги.
7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.
8. Щомісячний звіт адміністрації закладу освіти щодо отриманої благодійної
допомоги повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді закладу
освіти.
9. Ви маєте право брати участь в обов’язкових щорічних загальних зборах
(конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради,
громадськості, де відбувається звітування керівника закладу освіти за
підсумками роботи в навчальному році.
10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення
вимог діючого законодавства України Ви можете звернутися за телефонами
«гарячої лінії» до департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:
гаряча лінія (061) 239 95 07
е-mail: reception.don@zp.gov.ua

