БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «ДИВОЦВІТ»
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
04 травня 2017 р.

м. Бориспіль

№ 36-о

Про заборону збору коштів з батьків і вихованців БДЮТ «Дивоцвіт»
На виконання наказу управління освіти і науки Бориспільської
міської ради від 14 квітня №173 «Про заборону збору коштів з батьків
учнів і вихованців навчальних закладів», відповідно до статей 53, 61
Закону України «Про 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
04.08.2000 №1222 (із змінами), наказу департаменту освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації та з метою запобігання збору
коштів з батьків та вихованців БДЮТ «Дивоцвіт», НАКАЗУЮ:
1.
Заборонити збір коштів педагогічними працівниками з батьків
та вихованців БДЮТ «Дивоцвіт» на проведення ремонтних робіт,
утримання БДЮТ «Дивоцвіт», подарунки закладу та педагогічним
працівникам.
2.
Заборонити втручання педагогічних працівників у діяльність
Благодійного фонду «Дивоцвіт Борисполя».
3.
Затвердити Пам’ятку про порядок отримання благодійних
внесків БДЮТ «Дивоцвіт», що додається.
4.
Провести до 08.05.2017 року нараду з педагогічними
працівниками, на яких довести до відома працівників даний наказ,
розглянути порядок отримання та використання благодійної (добровільної)
допомоги і пожертв.
5.
Не допускати вимагання збору коштів від батьків вихованців.
6.
Приймати і використовувати благодійні внески і пожертви
виключно на добровільних засадах відповідно до Закону України «Про

благодійну діяльність та благодійні організації» та Порядок отримання
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних
осіб закладом.
7.
Систематично не рідше одного разу на півріччя, та щорічно до
30 червня проводити звітування про надходження та використання
благодійних внесків перед педагогічними та батьківськими колективами,
громадськістю відповідно до Примірного положення про порядок
звітування директора перед педагогічним колективом, громадськістю,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 №178.
8.
Оприлюднити до 08.05.2017 року на сайт БДЮТ «Дивоцвіт»
Пам»ятку про порядок отримання благодійних внесків закладом.
9.
Вишняк
О.О,,
методисту
забезпечувати
постійно
оприлюднення на сайті закладу інформації про надходження та
використання бюджетних коштів та позабюджетних коштів на утримання
та розвиток матеріально-технічної бази закладу відповідно до п.2 ч.1 та п.3
ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
10. Оприлюднити даний наказ на сайті БДЮТ «Дивоцвіт».
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор БДЮТ «Дивоцвіт»
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