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Депутатське звернення
До мене, як до депутата Харківської міської ради, повторно звернулись
батьки дитини, що навчається дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)
№ 180, які повідомили про щомісячні збори коштів на потреби закладу у
розмірі 60 гривень готівкою без оформлення квитанцій чи інших документів,
що підтверджують внесок. Також, окремо збираються гроші на заміну вікон у
розмірі 200 гривень, та ремонт даху у розмірі 350 гривень, який так і не
проводиться.
Звертаю Вашу увагу, що прийом благодійних внесків від фізичних і
юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. N 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" з обов’язковим
оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському
обліку (Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань
бюджетних установ, затверджений Наказом Міністерства фінансів України
02.04.2014 № 372).
Також звертаю Вашу увагу, що отримані за благодійні кошти товарноматеріальні цінності повинні розподілятися між усіма дітьми без
дискримінації тих дітей батьки яких не виступають благодійниками.
Відповідно до ч. 6 ст. 6 Закону України Про благодійну діяльність та
благодійні організації, благодійник або уповноважені ним особи мають право
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здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у
тому числі на користь третіх осіб.
Виходячи з вищезазначеного, згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст.
49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 2, 11, 13,
30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ПРОШУ:
1. Ретельно перевірити викладені обставини, у разі підтвердження
фактів фіксованого або недобровільного збору коштів, вжити заходів щодо
припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про це
компетентні органи.
2. Пояснити збір батьківських коштів на ремонт комунального закладу
"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 180" Харківської міської
ради, враховуючи те, що даний захід має проводитись за рахунок міського
бюджету.
3. Відповідь прошу надати у письмовому вигляді у встановлений
законом строк за адресою: Харківська міська рада, 61002, м. Харків, вул.
Сумська, 64.
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