
ХЕРСОНСЬКЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 40  

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Н А К А З      

 

  від  29.12.2021                                                                                            № 79 

 

 

«Про дотримання законодавства 

України щодо запобігання корупції  

в ЗДО № 40» 

 

Відповідно до статті 30 Закону 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», на виконання 

Заходів з виконання антикорупційної програми Херсонської обласної державної 

адміністрації на 2021 - 2022 роки, затверджених розпорядженням голови 

Херсонської обласної державної адміністрації від 17.09.2021 № 741, згідно з 

наказом управління освіти від 28.12.2021 № 1249-к та з метою запобігання та 

протидії корупції в закладі, недопущення зловживань службовим становищем 

працівниками ЗДО № 40, забезпечення прозорості надходження та використання 

благодійних та спонсорських коштів 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Всім працівникам ЗДО № 40: 

1.1. Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо 

запобігання корупції. 

1.2. Прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільних 

засадах та у безготівковій формі на благодійний рахунок ЗДО № 40. 

1.3. Відповідно до ст. 79 Закону України «Про освіту» добровільні внески у 

вигляді матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від 

підприємств, установ, організацій, фізичних осіб приймати з обов’язковим 

оформленням відповідної бухгалтерської документації згідно з  вимогами 

чинного законодавства України.  

1.4. Заборонити педагогічним працівникам здійснювати будь-які  фінансові 

операції у закладі та установі освіти та надавати платні освітні послуги, крім тих, 

які передбачені Переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами 

освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796. 



2. ВЕЛИЧКО Н., вихователю-методисту до 31.12.2021 року: 

2.1.Опрацювати чинні нормативно-правові акти з педагогами щодо 

здійснення благодійної діяльності в закладі. 

2.2. Забезпечити контроль за донесенням інформації до відома батьківської 

громадськості щодо порядку збору благодійних внесків. 

2.3. Забезпечити оприлюднення інформації та документів, визначених 

статтею 30 Закону України «Про освіту» на вебсайті ЗДО № 40. 

3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.   

  

 

 

Директор ЗДО № 40                                                                     Ольга ЛЯШЕНКО  

З наказом ознайомлено: 
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А. ЛИТВИНЕНКО Л. ВАСИЛЬЧЕНКО 

Л. БОГУНЕНКО О. ЛАПТЄВА 

С. ШЕВЦОВА С. КРУТЬКО 

С. ЄРМАКОВА В. СІРУК 

 
              


