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від 12 березня 2021р. м. Чернівці №01-02/12

Про заборону збору готівкових 
коштів у коледжі

Керуючись Законом України «Про освіту», на виконання вимог законів 
України «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 
р. №1222 «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», у закладах освіти Чернівецької області, відповідно до наказу 
ДОН №61 від 10 березня 2021 року,

наказую:

1. Працівникам коледжу, заступникам директора, завідувачам відділень, 
керівникам груп, викладачам заборонити збір готівкових коштів з 
батьків, студентів для вирішення фінансових питань, пов’язаних з 
покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведенням 
ремонтних робіт, на подарунки, коледжу та педагогічним 
працівникам, організації свят.

2. Бухгалтерії здійснювати прийом благодійних внесків виключно на 
добровільних засадах та у безготівковій формі з обов’язковим 
оформленням відповідної бухгалтерської документації згідно з 
вимогами чинного законодавства України.

3. Учасникам навчального процесу неухильно виконувати вимоги 
чинного законодавства України щодо отримання, використання та



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

4. Заборонити здійснювати будь-які фінансові операції у коледжі та 
надавати платні освітні послуги, крім тих, які передбачені Переліком 
платних послуг, які можуть надаватися коледжем, що належать до 
державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 (зі змінами).

5. Головному бухгалтеру Голік О.П. проводити щорічне звітування про 
використання бюджетних та благодійних коштів перед трудовим 
колективом та громадськістю.

6. Здійснювати контроль за належним виконанням працівниками 
коледжу своїх функціональних обов’язків згідно із посадовою 
інструкцією та притягувати до відповідальності працівників за 
примусовий та незаконний збір коштів з батьків, студентів.

7. Довести наказ до відома учасників освітнього процесу та опрацювати 
чинні нормативно-правові акти щодо здійснення благодійної 
діяльності.

8. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

М.І. Сичова


