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НАКАЗ
м. Запоріжжя
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Про дотримання закладами освіти
міста Запоріжжя нормативних вимог і
щодо надходження позабюджетних коштів

Відповідно до ст.53 Конституції України, Бюджетного кодексу України,
законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну
освіту", "Про позашкільну освіту", «Про благодійництво та благодійні
організації”, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08,2000 №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", листа
Міністерства освіти і науки України від 10.08.2018 №1/11-8477 "Про
безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти", рішення Запорізької
міської ради від 25,05.2016 № 24 "Про систематизацію отримання благодійної
допомоги для потреб закладів освіти м. Запоріжжя”, та з метою дотримання
нормативних вимог в частині реалізації права, дітей на безоплатне здобуття
повної загальної середньої освіти, недопущення зловживань службовим
становищем працівниками закладів освіти
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної
освіти:
1.1. Забезпечити неухильне дотримання положень Конституції України та
законів України в частині реалізації права дітей на безоплатне здобуття повної
загальної середньої освіти;
1.2. Забезпечити дотримання нормативних вимог щодо надходження:
позабюджетних коштів до закладів освіта;
1.3. Заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей
працівниками закладів освіти;

1.4. Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати
виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 04.08. 2000 №1222 (із 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" з обов’язковим оформленням відповідної документації
та відображенням у бухгалтерському обліку;
1.5. Забезпечити неухильне виконання частини 3 статті ЗО Закону України "Про
освіту" щодо оприлюднення На веб-сайтах закладів освіти кошторисів,
фінансових звітів Про надходження та використання всіх отриманих коштів,
інформації про перелік товарів^ робіт і послуг, отриманих як благодійна
допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших
джерел, не заборонених законодавством;
1.6. Заборонити працівникам закладів освіти втручатися у діяльність
благодійних фондів;
1.7. Проводити відповідну роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо
заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних
внесків;
1.8. Ознайомити працівників навчального закладу з цим наказом під власний
підпис.
2. Рекомендувати органам батьківського самоврядування:
2.1. Розглянути питання щодо створення та функціонування благодійних
фондів відповіді .» до законодавства, у статутах благодійних фондів
передбачити чіткий порядок надходженій та використання коштів;
2.2. Не включати до складу виконавчих органів благодійних фондів та
наглядових рад ( у разі їх створення ) осіб з числа адміністрації та педагогічних
працівників закладу освіти, що е набувачем благодійної допомоги від фонду;
2.3. Взяти до уваги, що будь-які колегіальні рішення органу батьківського
самоврядування школи (класу) щодо сплати внесків не можуть порушувати
добровільного волевиявлення і рішення окремих батьків щодо сплати чи
несплати таких внесків і виконуються батьками виключно на добровільних
засадах.. Будь-які дії будь-кого з учасників освітнього процесу, спрямовані на
примушування батьків до обов’язкової сплати таких внесків або на
дискримінацію їх дітей (учнів), порушення їх прав, інтересів, приниження честі
та гідності залежно від. надання чи ненадання їх батьками відповідної
благодійної допомога, є неприпустимими.
3. Начальникам територіальних відділів освіти департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради забезпечити належний контроль за:
3.1. Фінансово-господарською діяльністю закладів освіти та недопущенням у
закладах освіти привілеїв чи обмежень (дискримінації) за різними ознаками, у
тому числі за ознакою майнового стану;
3.2 Дотриманням вимог законодавства щодо порядку отримання та
використання благодійних внесків фізичними та юридичними особами для
потреб закладів освіти;
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3.3. Питаниям надходження позабюджетних коштів до закладів освіти. У разі
виявлення порушень вчасно інформувати про це департаментосвіти і науки
Запорізької міської ради.
4. Заступнику' директора департаменту - начальнику управління з питань
розвитку освіти, начальникам територіальних відділів освіти департаменту'
освіти і науки Запорізької міської ради ознайомити керівників відповідних
навчальних закладів з цим наказом під власний підпис.
5. Покласти персональну відповідальність на керівників закладів освіти за
дотриманням законодавства при надходженні позабюджетних коштів,
благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник директора департаменту начальник управління з питань розвитку освіти

Н.В.Вітковська

