
УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

від <7/_____2016 р. м. Коломия №

Про заходи щодо запобігання 
проявів хабарництва у навчальних 
закладах міста

З метою дотримання чинного законодавства України про запобігання 
корупції у навчальних закладах міста, запровадження превентивних 
антикорупційних заходів, прозорості у використанні благодійних та 
спонсорських внесків у навчальних закладах, неправомірного використання 
приміщень у післяурочний та вечірній час навчальних закладів, негативної 
суспільної думки щодо фінансових зловживань та хабарництва у навчальних 
закладах, уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з 
батьків, забезпечення доступності і безоплатності освіти в комунальних 
закладах

Н А К А З У Ю :

1. Покласти персональну відповідальність на працівників апарату, 
керівників структурних підрозділів управління освіти та керівників навчальних 
закладів міста за дотримання чинного законодавства України про запобігання 
корупції, про освіту, розпорядчих документів Коломийської міської ради, 
управління освіти при виконанні своїх посадових обов’язків.

2. Керівникам навчальних закладів міста:
2.1. Категорично заборонити незаконний збір коштів працівниками 

навчальних закладів з батьків, учнів та вихованців цих закладів.
2.2. Отримання благодійних внесків здійснювати у відповідності до 

чинного законодавства, виключно на добровільній основі з обов’язковим 
оформленням відповідної документації та бухгалтерським обліком.

2.3. Щомісячно (до ЗО числа) публічно інформувати громадськість про 
надходження і використання коштів, які надійшли на рахунок навчального 
закладу, в тому числі шляхом розміщення відповідних матеріалів на своїх 
сайтах та сайті управління освіти.

2.4. Провести роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників та 
батьківської громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з 
батьків у вигляді благодійних внесків.

2.5. При наданні платних освітніх послуг дотримуватися визначеного 
законодавством переліку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України



від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності».

2.6. Заборонити педагогічним працівникам здійснювати будь-які 
фінансові операції у навчальних закладах та надавати платні освітні послуги 
понад обсяги, встановлені навчальними планами.

3. Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних 
закладів міста за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у навчальних 
закладах, нецільове та протиправне використання благодійних внесків.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління Л. Бордун

Буджак 26647


