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30 червня 2016 р. № 26
Про затвердження порядку отримання
благодійної допомоги від батьків для
потреб закладів освіти м. Бердянська
Керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту
територіальної громади міста Бердянська, з метою встановлення мораторію на збір коштів батьків
в навчальних закладах, приведення відповідно до чинного українського законодавства збір
благодійної допомоги для потреб закладів освіти м. Бердянська, Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Керівникам закладів освіти м. Бердянська утримуватись від формування рахунків витрат чи
звернень до батьків та батьківських комітетів щодо визначення термінів та розмірів надання
матеріальної допомоги.
2. Рекомендувати батькам та батьківським комітетам здійснювати добровільні грошові внески
виключно в безготівковій формі шляхом внесення коштів на відповідний рахунок навчального
закладу.
3. Рекомендувати батькам та батьківським комітетам у разі добровільного бажання поповнити
матеріально-технічну базу навчального закладу передавати будь-яке майно виключно за актом
приймання-передачі, підписаного з керівником відповідного навчального закладу.
4. Зобов’язати керівників навчальних закладів освіти м. Бердянська оприлюднити на веб-сайтах
банківські реквізити навчальних закладів, оприлюднювати і регулярно оновлювати публічну
інформацію у формі відкритих даних про надходження та використання благодійної допомоги на
веб-сайтах навчальних закладів до 10 числа наступного за звітним періодом місяця.
5. У разі потреби у навчального закладу щодо використання добровільних грошових коштів батьків
керівник навчального закладу погоджує виділення коштів з головою відповідного батьківського
комітету з зазначенням цільового призначення та сум витрат що заплановані.

6. Відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради організувати проведення
відповідної роз’яснювальної роботи серед батьківських комітетів освітніх закладів щодо виконання
цього рішення.
7. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради оприлюднити дане
рішення на офіційному сайті Бердянської міської ради та у засобах масової інформації.
8. Персональну відповідальність за дотримання законодавства з питань отримання благодійної
допомоги покласти на керівників закладів освіти.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. та на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської
етики та законності (Георгієв Є.І.).
Міський голова В.П. Чепурний

