
Звіт по використанню благодійних внесків за літній 

період 2018 року по підготовці дошкільного закладу 

до роботи в новому   2018-2019 навчальному році 

 
1.Виконано ремонт туалетної кімнати в групі №8 : 

 Кахель – 11000,00 

 Сантехніка – 8000,00 

 Робота – 14000,00 

2.Виконано ремонт поливної системи – 2000,00 

3.Ремонт поручнів на гоночках в групах раннього віку: 

 в яслах №1- 2800,00 

 в яслах №2 – 2900,00 

4.Меблі в туалет групи № 8 – 11700,00 

5.Столи в групу № 7 – 12000,00 

6. Ремонт ганочка групи №7 – 7000,00 

7.Ремонт комп’ютерної техніки (3 комп. Та 1 прінтер)-7100,00 

8.Меблі в групу № 8 – 2000,00 

9.Магнітофон для муз.керівників переносний – 1500,00 

10.Килим в групу № 2 – 4000,00 

11.Килимова доріжка в медичний кабінет – 1900,00 

12. Завоз піску – 1200,00 

13.Перетяжка стільців в групі № 8 – 3800,00 

14.Страховка пожежної дружини-1300,00 

15.Фарба для фарбування обладнання – 2100,00 

16.Сода, неткане полотно для тряпок – 1900,00 

17.Електроводонагрівачі гр.№ 6 -2500,00 ; гр.№ 7 - 2400,00 

18.Шафа для інвентарю гр. № 3 - 1700,00; гр.№ 7 - 3350,00 

19.Ремонт пральної машини 2500,00 

20. Гардини штори  - 1900,00 
 

 

 

 

 

 



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) № 240 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Н А К А З 

18.09. 2018р                         №  42 

 Про дотримання  чинного  законодавства  

 щодо отримання, використання та обліку  

 благодійних  (добровільних)  внесків  від 

 юридичних  та  фізичних  осіб  

    Відповідно до статей 26,30,78,79 Закону України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації», « Про запобігання корупції» 

,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), листів Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року № 1/9-289 «Щодо 

оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських 

внесків» та від 09.04.2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів 

Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо 

благодійних внесків» та від 28.11.2013 № 1/9-848 «Про організацію діяльності 

благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»), рішення 

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»   та з метою недопущення порушень та забезпечення 

систематичного контролю за дотриманням законодавства у сфері отримання, 

використання та обліку благодійних внесків, попередження зловживань 

службовим становищем керівниками і працівниками навчальних закладів   

 



Н А К А З У Ю: 

1.  Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма 

учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та 

обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних і фізичних осіб. 

                                                                           (Постійно) 

1.1. Не допускати незаконного збирання коштів працівниками 

дошкільного навчального закладу і використання їх без відповідного 

бухгалтерського обліку. 

1.2. Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та 

фізичних осіб через централізовану бухгалтерію відділу  освіти, повернутись до 

розгляду питання щодо створення навчальними закладами, чи батьківським 

комітетом (радою) навчальних закладів благодійних фондів відповідно до 

чинного законодавства, у статутах цих фондів обумовити чіткий порядок 

надходження та використання  коштів.  

1.3. Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового 

рахунку (банку) для зручності у разі бажання надання благодійної допомоги 

навчальному закладу. 

1.4.  Покращити роботу інвентаризаційної  комісії Дошкільного 

навчального закладу  щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, 

робіт і послуг, наданих  як благодійна допомога. 

1.5. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічних 

працівників  щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді 

благодійних внесків. 

1.6. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження 

та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних 

матеріалів  у батьківських куточках та на сайті дошкільного навчального  

закладу. 

1.7. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно  

проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів 

перед педагогічним колективом, та  батьківською громадськістю.  

1.8. Відповідальним за роботу сайтів постійно оновлювати інформацію у 

розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання 

благодійної допомоги. 

2.  Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог 

законодавства в частині законності надання благодійних та спонсорських 

внесків і прозорості їх використання на Батьківський комітет закладу. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Завідувач ДНЗ № 240                                           І.В.Моісейкіна 

 


