
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Директора  
Технолого-економічного 
коледжу БНАУ                               
від 07.09.2017  №326 

 

Порядок 
отримання благодійних (добровільних) внесків від юридичних та 

фізичних осіб у Технолого-економічному коледжі БНАУ 
 

1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та  
обліку  благодійних  (добровільних)  внесків  і  пожертв  (далі  -  
благодійні  внески)  від юридичних та фізичних осіб - резидентів і  
нерезидентів   (далі   -  благодійники)  у Технолого-економічному коледжі 
БНАУ. 

2. Прийом, використання благодійних внесків, спонсорської допомоги 
проводиться виключно на добровільних засадах відповідно до Закону 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 
05.07.2012р. № 5073-VI та 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, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000р. № 1222. 

3. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками Технолого-
економічному коледжу БНАУ у грошовій формі для його фінансування за 
напрямами видатків,  визначеними благодійником,  а також як товари,  
роботи, послуги.  Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів 
не визначено,  шляхи  спрямування  благодійного  внеску  визначаються  
директором коледжу відповідно до першочергових  потреб, пов'язаних 
виключно з основною діяльністю коледжу. 

4. Благодійні внески не  можуть  заміняти  плату  за  надання  
Технолого-економічним коледжом БНАУ платних послуг за переліками, 
визначеними в установленому порядку. 

5. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок  "Суми  за  
дорученням", відкритий у органах Державної казначейської служби України. 

6. Після надходження благодійного внеску  вносяться зміни до   спеціального   
фонду  кошторису  за  напрямами  видатків відповідно  до   Поряду 
складання,  розгляду,  затвердження  та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних  установ, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 (зі змінами). 

7. Благодійна допомога  у вигляді  матеріальних цінностей оприбутковується, а 
у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформлюється актами приймання-
передачі результатів робіт, спожитих послуг.   

8. Надходження  та   використання   коштів   і   матеріальних цінностей,   
отриманих   як благодійна  та спонсорська     допомога, відображаються 



бухгалтерськими проведеннями,   визначеними   в   Типовій кореспонденції 
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, 
капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та 
державними цільовими фондами, затвердженій наказом  Міністерства 
фінансів України 29.12.2015р. № 1219 та   зареєстрованій  в  Міністерстві 
юстиції України 16.01.2016р. за N 86/28216, із змінами. 

9. Щороку директор коледжу проводить звітування перед педагогічним, 
батьківським, студентським колективами про використання коштів. 

10. Надходження та використання благодійних   внесків на утримання та 
розвиток матеріально-технічної бази коледжу оприлюднюється на 
офіційному сайті закладу в мережі інтернет www.tec.in.ua.  
 

 

 

Директор  коледжу                    Л.П.Лендрик 

http://www.tec.in.ua/

