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НАКАЗ 

30.08.2021 року " 

Про дотримання чинного законодавства 

щодо благодійних внесків у ліцеї-інтернаті 

Відповідно до Законів України "Про освіту", «Про дошкільну освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту", «Про 

професійно-технічну освіту», Закону України "Про благодійну діяльність та 

благодійні організації", Закону України "Про доступ до публічної інформації", і 
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), керуючись 

Положенням про управління освіти Чернівецької міської ради, затвердженим 

рішенням 85 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 18.11.2020 р. № 

2464, наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 26.08.2021 р. № 
? 

236 " Про дотримання чинного законодавства щодо благодійних внесків в 

закладах освіти Чернівецької міської територіальної громади" з метою 



дотримання норм чинного законодавства щодо благодійних внесків в ліцеї-

інтернаті та запобіганню збору коштів з батьків ліцеїстів, забезпечення 

прозорості та інформаційної відкритості ліцею,,. 

і 
Наказую 

1. Заступнику директора з ВР та ВСП Шило В.М.: 

1.1. Провести відповідну роз'яснювальну роботу серед педагогічних 

працівників (на нарадах) щодо недопущення примусового стягнення коштів 

з батьків у вигляді благодійних внесків на утримання ліцею. 

1.2. Вказати класним керівникам/вихователям на необхідність 

ознайомлення голів батьківських комітетів з наказом закладу освіти під 
ПІДПИС. 5 

2. Педагогічним працівникам ліцею-інтернату: , 

2.1. Отримувати та використовувати благодійні внески та спонсорську1 

допомогу виключно на добровільних засадах відповідно до Закону України 

"Про благодійну діяльність та благодійні організації". 

2.2. Не дозволяти функціонування у ліцеї-інтернаті 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. , 

2.3. Заборонити примусовий збір коштів з батьків та ліцеїстів закладу для 

придбання підручників, посібників, зошитів з друкованою основою. 

2.4. Не допускати примусовий збір коштів з батьків та ліцеїстів для 

придбавання засобів індивідуального захисту, антисептичних та 

дезінфікуючих засобів. 

3. Відповідальній особі 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 освіти (до 10 числа наступного місяця 

після закінчення кожного кварталу). 

4. Інформацію про використання коштів заслуховувати не рідше 2-х разів на| 

рік перед батьківською громадськістю. 
5. Довести наказ на нараді педагогічних працівників 31.08.2021р. та 

ознайомити під підпис. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаї 

Директор ліцею-інтернату 

Виконавець: 
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