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Про заборону збору коштiв

J\ъ 41

До Управлiння освiти адмiнiстрацii Киiвського району XapKiBcbKoi
MicbKoi ради (далi - Управлiння освiти) щороку надходять звернення громадян
щодо збирання коштiв в окремих закладах освiти на проведення державноТ
пiдсумковоТ атестацii, органiзацii випускних вечорiв, подарунки закладам
тощо.

Вiдповiдно до cTaTTi 53 Конституцii Украiни, Закону Украiни пПро
ocBiTv>, на виконання вимог законiв УкраТни <Про запобiгання корупцiТ>,
,,Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiТ>, постанови Кабiнету
MIiHicTpiB УкраТни вiд 04.08.2000 р, М 1222,<Про затвердження Порядку
отримання благодiЙних (добровiльних) BHecKiB i пожертв вiд юридичних та
фiзичних осiб бюджетними установами i закладами освiти, охорони здоров'я,
соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання для
потреб r'x фiнансування)), листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
05.09.2013 р. JVg l/9-608 <Щодо благодiйних BHecKiB>>, листа MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни вiд 28.01 .2020 Jф 1/11-833 <Про проведення
урочистостеЙ з нагоди вручення документiв про заг€Lльну середню ocBiTy>>, з
метою попередження зловживань службовим становищем працiвниками
закладiв освiти, забезпечення конституцiйного права громадян на доступнiсть
i безоплатнiсть освiти та уникнення неконтрольованих зборiв коштiв з батькiв
учнiв у закладах освiти району

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам закладiв дошкiльноi, позашкiльноi та заг€шьноi середньоТ
tlcBiTt.r комуна_пьноi форми власностi:



2

1.1. Заборонити своТм наказом працiвникам закладiв збирати готiвковi
кошти на проведення державноi пiдсумковоТ атестацiТ, органiзацiТ випускних
вечорiв, подарунки закладам тощо.

Що 24.02.2020 року
|.2. Не iнiцiювати та не брати участi в органiзацiТ святкових банкетiв

випускних вечорiв учнiв 1l-x класiв, провести роботу з батьками учнiв щодо
недоцiльностi витрачання коштiв на ресторани, кафе тощо пiсля офiцiйного
вручення документiв про ocBiTy з залученням педагогiчних працiвникiв. Не
влаштовувати <солодкi столи)), iншi аналогiчнi заходи, що не передбаченi
ocBiTHiM процесом у закладах освiти.

Протягом 2020 року
1.3. Буль-якi матерiальнi цiнностi, лобровiльно наданi закладам освiти вiд

фiзичних або юридичних осiб, оформлювати документыIьно згiдно зi
встановленим порядком бухгалтерського облiку з вiдповiдним iнформуванням
громадськостi на офiцiйних веб-саiттах закладiв освiти.

Протягом 2020 року
1.4. Провести службовi наради з працiвниками закладiв освiти, довести до

вiдома пiд пiдпис наказ закладу з цього приводу та опрацювати законодавчу
базу шоло запобiгання корупuiйних правопорушень.

До 28.02.2020
довести наказ до вiдома батькiвськоi

нормативно-правовi акти щодо здiйснення

До 01 .03.2020
1.6. Здiйснювати контроль за належним виконанням працiвниками

закладiв освiти своТх функчiональних обов'язкiв згiдно iз посадовою
iгrстр,чкчiею та притягувати до вiдповiдальностi працiвникiв за примусовий
збiр готiвкових коштiв з батькiв, учнiв та вихованцiв.

Протягом 2020 року
1,7. Розпочати пiдготовку до випускних вечорiв як урочистоI подiI, що

пiдсумовуе багаторiчну освiтню i виховну роботу педагогiчних колективiв та
y.tHiB.

1.8, Що органiзацiТ випускних вечорiв слiд зыIучити представникiв

учнiвського самоврядування та батькiвськоi спiльноти.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

начальника Управлiння освiти Лiпейка B,L

Начальник Управлiння освi,ги

1.5. На батькiвських зборах
громадськостi та опрацювати чиннi
б"гrагодi йноТ дi ял bHocTi.

лiпейкО 

М

т.в. куцЕ,нко


