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П о л о ж е н н я 
  про отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб в Черкаській спеціалізованій школі І-ІІІ 

ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської 

області. 
        

   Положення розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту» та 

«Про загальну середню освіту», Закону України «Про благодійництво та 

благодійні організації», Постанови Кабінети Міністрів України від 04.08.2000 

року №1222 «Про затвердження порядку отримання благодійних 

(добровільних)  внесків та пожертв від юридичних та фізичних осіб 

бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, 

науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх  фінансування”. Назва  

Постанови із  змінами,  внесеними згідно з  Постановою КМ N 368 ( 368-

2009-п ) від 14.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ             

N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009; додатково див. Указ Президента   

№ 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009 ; додатково див. Рішення 

Конституційного Суду N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009; із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 245 ( 245-2010-п ) від 

17.02.2010. 

 

1. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками у грошовій 

формі для потреб їх фінансування за напрямками видатків, 

визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо 

благодійником конкретні цілі не визначено, то добровільні внески і 

пожертви використовуються тільки для поліпшення навчально-

виховного процесу та розвитку школи. 

2. Кошти благодійних внесків не можуть спрямовуватись на виплату 

заробітної плати працівникам  школи. 

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання платних 

послуг. 

4. Внесення добровільних внесків оформляється заявою від 

благодійника за його власним бажанням. 

5. При отриманні добровільних внесків платнику надається корінець 

від прибуткового ордеру та ведеться реєстр прибуткових ордерів. 

ПОГОДЖЕНО                                                                                 

Голова ради школи  

                                                                                  

_________________ Кирилюк Ю.І.  
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6. Оплата добровільних внесків проводиться безпосередньо в касу  та у 

відділеннях банку в установленому порядку, дотримуючись порядку 

ведення касових операцій. 

7. Кошти добровільних внесків зараховуються на рахунок “Cуми за 

дорученнями”  або на рахунок БФ «Лідер-28» 

8. Облік товарів, робіт і послуг отриманих як благодійна допомога, 

ведеться згідно з Порядком визначеним постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.08.98р.  № 1295   «Про затвердження Порядку  

розподілу товарів отриманих як благодійна допомога та контролю за 

цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг 

або виконаних робіт» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

№ 1778  (1778-98-п) від 12.11.1998 року та N 772 ( 772-2005-п ) від 

18.08.2005 року  

  

9. Відповідальність за прийняття добровільних внесків у Черкаській  

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка  

покладається на головного бухгалтера  та бухгалтера школи. 

 

 

Примітка: Відмова від внесення благодійних внесків не є підставою для 

ненадання освітніх послуг. 
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