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м. Дніпропетровськ

Про організацію діяльності
благодійного фонду у
ВПУ
З метою удосконалення організації діяльності благодійного фонду у ДНЗ
«МВПУПІТ», практичного використання методичних рекомендацій з питань
організації діяльності благодійних фондів у навчальних закладах (лист
Міністерства освіти і науки від 28.11.2013 №1/9-848), відповідно до листа від
15.04.2011 №1/9-289 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо
оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських
внесків» щодо запобігання фінансових зловживань та хабарництва у навчальному
закладі, нецільового використання батьківських внесків, уникнення безсистемних
та неконтрольованих зборів коштів з батьків, забезпечення доступності та
безоплатності освіти в ПТНЗ
НАКАЗУЮ:
1. Педагогічним працівникам ДНЗ «МВПУПІТ» прийняти до відому
рекомендації МОН України щодо своєчасного вжиття відповідних заходів для
недопущення порушень у діяльності благодійного (спонсорського) фонду ПТНЗ.
2.Усім співробітникам дотримуватись законодавства у сфері отримання,
використання та обліку благодійних внесків для потреб училища, в тому числі, в
частині оприлюднення відповідної інформації про надходження та використання
благодійних внесків у встановленому порядку.
3. Бухгалтерії училища систематично проводити аналіз благодійних
надходжень та надавати відповідну інформацію майстрам виробничого навчання
та класним керівникам, які в свою чергу мають звітувати перед батьківською
громадськістю про використання благодійних внесків та спонсорських коштів.
Термін: двічі на рік
4. Головному бухгалтеру – Магдиш О.О. оформляти бухгалтерську та
фінансову звітність сфері надання благодійної допомоги на підставі 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
серпня 2000 року № 1222 (Порядок 1222).
4.1. На виконання пункту 6.2. Положення з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 та з метою правильного
оформлення благодійної допомоги створити комісію у складі:
– Макаров В.А. – директор ДНЗ «МВПУПІТ», голова комісії;
– Магдиш О.О. – головний бухгалтер ДНЗ «МВПУПІТ», заст. голови;
– Садовська І.М. – старший майстер, голова профспілки, член комісії;
– Баранець О.В. – старший майстер, член комісії;
– Юденкова О.П. – заступник директора, член комісії.
5. Заступнику директора з НМР – Юденковій О.П. забезпечити постійне
інформування громадськості про надходження та використання благодійних
внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на веб-сайті навчального
закладу.
6. Педагогічним працівникам училища прийняти до відома інформацію
щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних
внесків.
7. Взяти до уваги: заступники директора та старші майстри мають право
здійснювати контроль над іншими педагогічними працівниками за дотриманням
вимог законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості
їх використання.
8.Ознайомити працівників закладу, батьків з методичними рекомендаціями
МОН України з питань організації діяльності благодійних фондів у ПТНЗ
Термін: вересень 2014 р.
9. Розглянути вимоги щодо організації діяльності благодійного фонду у
ПТНЗ на зустрічі з батьківською громадськістю.
Термін: 3-ій тиждень вересня 2014р.
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»
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