УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ЯСЛА- САДОК №11 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
З ЛОГОПЕДИЧНИМИ ГРУПАМИ
НАКАЗ
Від 29.12.2021 р.
Про дотримання законодавства
України щодо запобігання корупції
у яслах-садку № 11

№ 199

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 наказу управління освіти «Про дотримання
законодавства України щодо запобігання корупції в закладах та установах
освіти Херсонської міської територіальної громади» № 1249-к від 28.12.2021
року, з метою запобігання та протидії корупції, недопущення зловживань,
службовим становищем працівниками закладу, забезпечення прозорості
надходження та використання благодійних та спонсорських коштів

НАКАЗУЮ:
1. Працівникам ясел-садка № 11:
1.1. Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо
запобігання корупції.
Постійно
1.2. Заборонити збирання коштів та матеріальних цінностей.
Постійно
2. Заборонити педагогічним працівникам здійснювати будь-які фінансові
операції у закладі 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.

3. Прийом благодійних внесків здійснювати через представників
батьківського комітету виключно на благодійній основі та через благодійний
фонд «Розвиток».
Постійно
4. Матеріально відповідальним особам своєчасно оприбутковувати
матеріальні цінності,
добровільно подаровані батьками, шефськими
організаціями, спонсорами.
Постійно
5. Батьківську оплату за надання дітям додаткових освітніх послуг
здійснювати тільки на спец рахунок ЦБУО.
Щомісячно
6. Вихователю-методисту Світлані ЧОРНІЙ
6.1. Оприлюднити наказ на офіційному веб-сайті закладу
До 31.12.2021
6.2. Здійснювати контроль за належним виконанням працівниками
закладу своїх функціональних обов’язків згідно із посадовою інструкцією та
притягувати до відповідальності працівників за примусовий та незаконний
збір коштів з батьків.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ясел-садка № 11
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