
                                                              
Управління освіти 

Чернівецької міської ради 

Дошкільний навчальний заклад № 38 

комбінованого типу 

НАКАЗ 

 

 04  січня 2021 року                                                                                                № 25 

  Про  запобігання  та  протидії 

   корупції  заборону  збору  будь-яких 

   коштів працівникам  ДНЗ№38 . 

 

                 Керуючись статтею 53 Конституції України, законами України 

«Про  внесення  змін  до Закону України «Про запобігання  корупції»  

 щодо викривачів корупції   №198 –ІХ , який Верховна Рада ухвалила 

17.10.2019року, «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації», постановою Кабінету Міністрів України 

від 04.08.2000 р. №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних 

(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб 

бюджетними установами і закладами освіти», листом Міністерства освіти і 

науки України від 05.09.2013 р. №1/9-608 «Щодо благодійних внесків», 

листом Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 28.01.2019 р. №01-31/251 «Про заборону збору коштів» та з 

метою попередження надходження звернень громадян щодо збору 

благодійних внесків в окремих закладах на потреби класу або закладу 

управління освіти звертає увагу на категоричну заборону збору готівкових 

коштів учасниками освітнього процесу і працівниками закладів освіти міста 

та відповідальність, передбачену Законом України «Про запобігання 

корупції», та на виконання листа управління освіти від 02.01.20р. №01-34/3 . 

 

                                             НАКАЗУЮ: 

 

1. Ознайомити  педагогічних працівників з Законом України «Про 

внесення  змін  до Закону  України  «Про запобігання  корупції»  

№198-ІХ ,який Верховна Рада ухвалила 17.10.2019року. 

2. Заборонити  будь-які  збори  коштів  з  батьків  ДНЗ№38  на  будь- які 

потреби, зокрема на урочистості, подарунки  педагогічним  

працівникам . 

3. Здійснювати  прийом  благодійних  внесків  виключно  на  добровільні  

основі  з  обов’язковим  документальним  оформленням. Забезпечити  

систематичне  інформування  громадськості  про  їх  використання. 

` 

 



Розглядати  за  участі   голови батьківської  організації «Зоряне сяйво» 

Сурікової С.О. питання  доцільності  та  необхідності , здійснювати 

ремонт, придбання  нових  матеріалів та ін… 

4. Педагогічним  працівникам та помічникам вихователів : 

4.1. Нести  персональну  відповідальність  за  дотримання  вимог  

законодавства  з  вказаних  питань. 

 

5. Контроль  за  виконанням  наказу   залишаю  за  собою.  
 

 

 

 

Директор  ДНЗ№38:                                       О.А. Шова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 
                                                 Управління освіти 

Чернівецької міської ради 

Дошкільний навчальний заклад № 38 

комбінованого типу 
                                                            НАКАЗ 

 

        23 липня 2021 року                                                                          №72 

Про дотримання чинного 

 законодавства щодо 

 благодійних внесків в ДНЗ№38. 

 

 Відповідно до Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України 

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

«Про позашкільну освіту", Закону України "Про благодійну діяльність та 

благодійні організації", ч. 3 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної   

інформації", Порядку отримання  благодійних (добровільних) внесків і пожертв 

від юридичних та  фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, 

охорони   здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного  

виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою   Кабінету 

Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами), Положення про 

заклад  дошкільної  освіти , затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів 

України від 12.03.2003 р. №305(зі змінами) Примірного  положення про 

батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затвердженого  

наказом Міністерства освіти і науки від 26.04.2011р.№398, наказів 

Департаменту освіти і науки Чернівецької  обласної державної адміністрації від 

10.03.2021р. №61  «Про дотримання чинного законодавства щодо  благодійних 

внесків в закладах освіти Чернівецької  області» , управління освіти  

Чернівецької міської ради від 17.08.2020р №267 «Про дотримання чинного 

законодавства щодо  благодійних внесків в закладах освіти міста»,  з метою 

дотримання  норм чинного  законодавства та удосконалення організації  

діяльності керівників у частині співпраці з батьківськими 

організаціями/комітетами, та на виконання листа управління освіти  

 від 23.07.2021року  №01-31/1701 «Про дотримання вимог законодавства щодо  

благодійних внесків у закладах освіти Чернівецької територіальної громади». 

 

                                                            НАКАЗУЮ: 

 

1.Всім вихователям  ДНЗ№38 : 

   1.1.Отримувати і використовувати благодійні внески та спонсорську   

   допомогу виключно на добровільних засадах відповідно до Закону   

            України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". 

` 

 



 

 2. Вихователю методисту Ціті О.В.: 

 

   2.1. Не дозволяти функціонування у закладі платних груп подовженого 

          дня, репетиторства та інші види надання платних освітніх послуг,  

          що не відповідають вимогам Переліку платних послуг, які можуть 

          надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

          закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної  

         форми власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  

          України від 27.08.2010 р. №796. 

  2.2. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед  

         педагогічних працівників закладу (на нарадах) щодо заборони  

         примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків 

         на утримання закладу освіти, заборонити працівникам ДНЗ збирати  

         кошти для придбання зошитів з друкованою основою. 

  2.3. Заборонити втручання закладу  у фінансову діяльність  

         благодійних фондів та піклувальних рад. 

  2.4. Забезпечувати розміщення на сайтах та в загальнодоступних  

          місцях у закладі інформації про надходження та використання  

         благодійних та бюджетних коштів на утримання та розвиток  

         матеріально-технічної бази закладу освіти (до 10 числа наступного  

         місяця після закінчення  кожного кварталу). 

 

3. Директору ДНЗ №38: 

 

  3.1. Інформацію про використання коштів заслуховувати не рідше 

          2-х разів на рік перед радами закладу та  громадськістю. 

  3.2. Видати відповідний наказ по закладу освіти та ознайомити працівників. 

  3.3. Ознайомитися з цим наказом персонально під підпис до 19.08.2021 р.  

  3.4. Нести персональну відповідальність за дотримання вимог  

         законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків 

         та прозорості їх використання. 

 

1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор  ДНЗ№38:                                       О.А. Шова 

 

 



Додаток 

до наказу ДНЗ № 38 

від 23.07.2021  № 72 

ЗАХОДИ  

про дотримання чинного законодавства 

щодо благодійних внесків в ДНЗ № 38 у 2021/2022 н.р. 
 

  

№ 

з/п 

Заходи  Дата  Відповідальний  Примітка  

1 Співпрацювати з громадськими 

організаціями виключно на 

добровільних засадах відповідно до 

Закону України "Про благодійну 

діяльність та благодійні організації". 

Протягом 

року 

Директор   

2 Забороняється функціонування у 

ДНЗ №38     репетиторства та інших 

видів надання платних освітніх 

послуг, що не відповідають вимогам 

Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, 

іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми 

власності, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 р. №796 (зі змінами). 

 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 

 

3 Не допускати примусовий збір 

коштів з батьків вихованців для 

придбання   посібників, зошитів з 

друкованою основою 

Протягом 

року 

Директор   

4 Не допускати примусовий збір коштів 

з батьків  вихованців ДНЗ для 

придбавання засобів індивідуального 

захисту, антисептичних та 

дезінфікуючих засобів. 

Протягом 

року 

Директор   

5 Провести відповідну роз’яснювальну 

роботу серед Батьківських комітетів 

груп   щодо недопущення 

примусового стягнення коштів з 

батьків у вигляді благодійних внесків 

на утримання ДНЗ № 38. 

До 15.09. Вихователі груп  

6 Привести у відповідність до норм 

чинного законодавства України 

документацію груп в частині 

співпраці з батьківськими   

До 15.09 Вихователі груп  



організаціями закладу. 

7 Не допускати втручання працівників 

закладу у фінансову діяльність 

батьківських комітетів. 

Протягом 

року 

директор  

8 Забезпечувати розміщення на 

сайті та в загальнодоступних місцях у 

закладі інформації про надходження 

та використання благодійних та 

бюджетних коштів на утримання та 

розвиток матеріально-технічної бази 

закладу (до 10 числа наступного 

місяця після закінчення кожного 

кварталу). 

 

Протягом 

року 

Коробчинська О.В.  

 

 

 

 

 

  

 


	Управління освіти

