МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ
НАКАЗ
26.09.2018

м. Чернівці

№ 6 9 -V

Про заборону обігу
готівкових коштів
у технікумі

На виконання наказу від 24.09.2018 року № 433 Департаменту освіти і науки
Чернівецької ОДА", керуючись статтею 53 Конституції України, Законами України
«Про освіту», «Про засади запобіганню та протидії корупції», «Про благодійництво
та благодійні кошти», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і
пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами
освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для
потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04.08.2000 № 1222 та з метою попередження надходження звернень громадян щодо
збирання коштів в закладі освіти,

НАКАЗУЮ:
1. Керівнику групи, уповноваженій особі - Савці Т.І,
запобігання і виявлення корупції в технікумі:

та групі з питань

1.1. провести відповідну роз’яснювальну роботу серед
педагогічних
працівників технікуму, інших членів трудового колективу щодо заборони
примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.
1.2. забезпечити постійне інформування членів колективу технікуму та
громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом
розміщення відповідних матеріалів на сайті ЧДКТ.
2. Бухгалтерії:
щорічно (до 15 січня наступного календарного року) проводити звітування про
використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом,
батьківською радою та громадськістю.
3. Завідувачу канцелярії - Стабровській Т.А.:
3.1. ознайомити з наказом всіх працівників технікуму під особистий підпис;
3.2. розмістити наказ на сайті ЧДКТ.

4. Викладачам:
заборонити здійснювати будь-які фінансові операції в технікумі та надавати
платні освітні послуги, крім тих, які передбачені постановою Кабінету Міністрів
України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами
системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».
5.
У випадках порушення цього наказу винні особи будуть притягнуті
дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом
України «Про запобігання корупції».
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Г.А. Божик

Директор технікуму
вик. Волинець Н.4
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