УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30 березня 2018 року
м. Бурштин

№ 13/49-18

Про заборону обігу готівкових
коштів у навчальних закладах
м. Бурштина та с. Вигівка

Керуючись ст. 53 Конституції України, на виконання вимог Законів України «Про
освіту», «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні
організації», постанову Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (із змінами)
«Про затвердження 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», листа Міністерства науки та освіти України від 09.04.2012 № 1\9-272
«Щодо благодійних внесків», з метою попередження зловживань службовим становищем
працівниками навчальних закладів м. Бурштина та представниками батьківських комітетів
навчальних закладів, забезпечення конституційних прав громадян на доступність і
безоплатність освіти у державних і комунальних закладах, забезпечення прозорості
надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення
неконтрольованих зборів коштів з батьків у навчальних закладах міста Бурштин та села
Вигівка, міська рада
вирішила:
1. Заборонити збір готівкових коштів працівниками навчальних закладів м. Бурштин
та с. Вигівка.
2. Представникам батьківських та учнівських органів самоврядування та іншим
учасникам навчально - виховного процесу заборонити збір готівкових коштів з
батьків учнів та вихованців навчальних закладів м. Бурштина та с. Вигівка для
вирішення фінансових питань пов’язаних з покращенням матеріально-технічного

забезпечення, проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових
дат тощо.
3. На чергових батьківських зборах наголосити на виключно добровільному
волевиявленні батьків та інших учасників навчально-виховного процесу щодо
надання матеріальної допомоги навчальним закладам у вигляді будь-яких
благодійних внесків.
4. Прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільній основі
шляхом перерахування їх на реєстраційні рахунки навчальних закладів, відкриті у
територіальному органі ДКСУ з обов’язковим оформленням відповідної
документації та бухгалтерським обліком;
5. Бухгалтерський облік матеріальних цінностей, що надійшли у вигляді благодійних
дарунків здійснювати постійно відповідно до вимог чинного законодавства
України.
6. Забезпечити розміщення на дошках оголошень навчальних закладів інформацію
щодо відкритого реєстраційного рахунку для перерахування благодійниками
благодійних внесків.
7. Систематично (до 5-го числа місяця наступного за звітним) публічно інформувати
громадськість, піклувальні ради навчальних закладів та педагогічні колективи про
надходження і використання коштів та матеріальних цінностей шляхом
висвітлення відповідної інформації на сайтах та дошках оголошень навчальних
закладів.
8. Персональну відповідальність за виконання даного рішення покласти на
керівників навчальних закладів м. Бурштина та с. Вигівка.
9. Відділу освіти та науки міської ради (І.С.Томин) доопрацювати Положення про
благодійні фонди в освітніх закладах міста.
10. Дане рішення набирає чинності з 01.09.2018.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради
з питань гуманітарної політики (І.М.Мазур), заступника міського голови Кицелу
Н.Ю. та начальника відділу освіти та науки міської ради І.С.Томин.

Міський голова

Роксолана Джура

