
 
У К Р А Ї Н А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ» 

 

НАКАЗ  
                                                            м. Чернівці 

 

11.03.2021 р.       №    24 

 

«Про дотримання чинного законодавства  

щодо благодійних внесків у Державному  

вищому навчальному закладі «Чернівецький  

коледж дизайну та економіки»» 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», на виконання вимог законів України «Про запобігання корупції», 

«Про благодійну діяльність та благодійні організації» «Про доступ до 

публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 

2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання 

благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб 

бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх 

фінансування, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 10 березня 2021 року № 61 «Про дотримання 

чинного законодавства щодо благодійних внесків у закладах освіти 

Чернівецької області», плану заходів виконання Антикорупційної програми 

Чернівецького коледжу дизайну та економіки на 2021 рік, з метою 

попередження зловживання службовим становищем працівниками коледжу, 

забезпечення конституційного права громадян на доступність і безоплатність 

освіти, дотримання норм чинного законодавства щодо благодійних внесків 

закладі освіти та запобіганню збору коштів з учасниками та здобувачами 

коледжу,  

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Керівникам структурних підрозділів та педагогічним працівникам 

коледжу: 

1.1. Співпрацювати з (батьківськими) громадськими організаціями 

виключно на добровільних засадах відповідно до Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації».  

1.2.  Не допускати примусовий збір коштів з батьків та здобувачів освіти 

коледжу для вирішення фінансових питань, пов’язаних з покращенням 

матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт, на 

подарунки закладу освіти  та працівникам, організації свят. 



1.3. Не допускати примусовий збір коштів з батьків та здобувачів освіти 

коледжу для придбавання засобів індивідуального захисту, антисептичних та 

дезінфікуючих засобів.  

1.4. Заборонити здійснювати будь-які фінансові операції у коледжі та 

надавати платні освітні послуги, що не відповідають вимогам Переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 р. №796 (зі змінами). 

2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у 

коледжу (Залевська О.Г.) провести відповідну роз’яснювальну роботу серед 

учасників освітнього процесу щодо недопущення примусового стягнення 

коштів з батьків у вигляді благодійних внесків на утримання закладу освіти. 

3. Забезпечити оприлюднення інформації та документів про свою 

діяльність, кошторис та фінансовий звіт згідно закону України «Про доступ до 

публічної інформації» 

4. Ознайомити учасників освітнього процесу з цим наказом персонально 

під підпис (у бланку, що додається).  

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор коледжу      Микола ПЕКАРСЬКИЙ 

 

 

 Проект наказу вносить: 

 Заступник директора з  

адміністративно-господарської 

роботи 

  Ольга ЗАЛЕВСЬКА 

 11.03.2021 р.  
 
 


