
Статутом навчального закладу передбачена можливість залучення 

позабюджетних коштів: «добровільних грошових внесків і спонсорських 

пожертвувань підприємств, установ, організацій та окремих громадян, 

юридичних і фізичних осіб; отримувати допомогу від будь-якого підприємства, 

установи, організації або приватних осіб». 

 

Нормативно-правові документи щодо залучення благодійних внесків 

• Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Бюджетний кодекс України 

ч.4 ст. 13;  

• Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;  

• Закон України «Про бухгалтерський  облік  і  фінансову звітність в 

Україні»;  

• Міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України;  

• постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) 

«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»;  

• наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015 № 840 

«Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського 

обліку для суб’єктів державного сектору»;  

• наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 

«Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»;  

• наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 

«Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ 

та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції 

субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, 

капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;  

• наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004  № 440 «Про 

затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) 

загальноосвітнього навчального закладу»;  

• наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 26.04.2011 № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські 

комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;  

• листи Міністерства освіти і науки України від 05.04.2011 № 1/9-289 

«Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та 

спонсорських внесків», від 09.04.2012  № 1/9-272 та  від  05.09.2013 № 1/9-608 

«Щодо благодійних внесків».  

Благодійні кошти перераховуються установою банку на спеціальний 

реєстраційний рахунок, відкритий Управлінням освіти в управлінні державної 

казначейської служби України у Московському районі м. Харкова Харківської 

області. 



БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради 

Код ЄДРПОУ: 02146334; 

Банк: Головне управління Державної казначейської служби України у 

Харківській області; 

МФО: 851011; 

Рахунок для ЗНЗ  № 31554302225610  для  КЗ «ХСШ №3» 

До Управління освіти адміністрації Московського району Харківської 

міської ради щодня надходять з Казначейської служби Московського району 

виписки по рахунках, в яких зазначено, що на рахунок навчального закладу 

зарахована сума благодійних внесків. 

Адміністрацією закладу вищезазначені кошти використовуються за 

дорученням благодійників на визначені ними цілі. А якщо цілі не зазначались, то 

на свій розсуд, але на підтримку основної діяльності навчального закладу. 

Виконані роботи, послуги чи придбані товари ставляться в 

Централізованій бухгалтерії Управління освіти адміністрації Московського 

району Харківської міської ради на бухгалтерський облік, про що інформуються 

благодійники на зборах або особисто за зверненням.  

Благодійні внески надаються винятково на добровільних засадах з 

обов’язковим документальним оформленням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


