
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 45» 

Дніпровської міської ради 

 

НАКАЗ 

31.08.2021                           № _________ 
 

Про дотримання чинного  

законодавства щодо отримання,  

використання та обліку  

благодійних (добровільних) внесків  

від юридичних та фізичних осіб 
 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про 

запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, 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, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

04.08.2000 № 1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 

178, рішень Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення 

контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного 

виховання для потреб їх фінансування», від 19.06.2019 № 65/46 «Про 

погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та 

взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу 

освіти Дніпровської міської ради» на виконання наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 23.08.2019 

№ 33 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, 

використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та 

фізичних осіб», з метою попередження зловживань службовим становищем 

адміністрацією і працівниками школи, забезпечення прозорості та 

інформаційної відкритості діяльності школи 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Працівникам школи: 

 

1.1. Неухильно дотримуватись чинного законодавства України щодо 

отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від 



юридичних та фізичних осіб. 

 

1.2. Заборонити надання платних, не оподаткованих освітніх послуг. 

 

2. Заступнику директора з господарської роботи Кацубі О.Ю. тримати на 

постійному контролі: 

 

2.1. Достовірність інформації про діяльність школи на сформованих відкритих 

й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті школи у розділі 

«Фінансова діяльність»). 

 

2.2. Достовірність кошторисів та фінансових звітів про надходження та 

використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної 

допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

  

2.3. Достовірність інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як 

благодійна допомога, із зазначенням їх вартості. 

 

2.4. Достовірність документів відкритого доступу за переліком, визначеним 

ст. 30 закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів 

з дня їх затвердження чи внесення змін до них. 

 

3. Заступнику директора з навчально - виховної роботи Падалці Л.Л. 

організовувати звітування директора перед колективом школи, батьківською 

громадськістю про виділення бюджетного фінансування і залучення 

додаткових джерел фінансування школи та їх раціональне використання 

Не рідше одного разу на півріччя 

4. Педагогу - організатору Чугуновій Л.М. 

 

4.1.Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації  

(п. 2 даного наказу). 

 

4.2. Розмістити даний наказ на офіційному вебсайті школи у розділі 

«Фінансова діяльність». 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                                                                                            О. А. Мельник 

 

 

 



З наказом від 31.08.2021 № _________ ознайомлені: 

Кацуба О.Ю. 

Северіна Л.О. Чугунова Л.М. 

Падалка Л.Л. Долішня М.Ю. 

Кучетова Н.А. Білоусова Т.О. 

Лебеденко О.М. Сушкова В.Г. 

Хохлова Н.П. Козачок О.М. 

Мухіна Т.М.  Бабаян А.Г. 

Гуріна О.Ф. Ільченко Т.З. 

Тихонова Р.І. Степанчук Н.Л. 

Стасенко І.А. Конох С.М. 

Онищенко Н.І. Фролова Т.К. 

Дацків Е.В. Стрежак В.М. 

Шелковська О.С. Кравченко Т.Г. 

Савьолова О.В. Панкратова О.С. 

Дришлюк З.В. Козир Т.Ю. 

Стецюк Л.В. Лисенко Т.В. 

Хоменко Л.В. Козачок Г.О. 

Сідьорко А.С. Кудрявцева Е.Д. 

Щербина Н.І. Коваль Т.А. 

Полякова О.В. Дячук О.С. 

Шестакова О.А. Акберова В.Д.  

Фарімець О.А.  Кузнєцова А.В. 

Вибойчик К.О. Тищенко В.М. 

Соколова Н.О. Чубенко І.В. 

Нашиван Н.В. Тищенко І.Г. 

Гогіна Н.В. Ратушна Т.В.  

Кострицький Д.О. Леус Т.А. 

Немченко  І.З. Мартинець Н.В. 

Устич О.Л. Поротова А.С. 

Бацук О.С. 
 

 

 

 


