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Положення про облік та використання благодійних (добровільних)
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб
Харківської державної зооветеринарної академії
Загальні положення
1. Визначення термінів та понять.
1.1. Благодійництво – добровільна безкорисна пожертва фізичної та
юридичних осіб у подані матеріальної, фінансової, організаційної
та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами
благодійництва є меценатство, та спонсорство.
1.2. Благодійники – фізичні та юридичні особи, які здійснюють благо
дійство в інтересах набувачів благодійної допомоги.
1.3. Набувачі благодійної допомоги – фізичні та юридичні особи, які
потребують і отримують благодійну допомогу.
1.4. Меценатство – добровільна безкорислива матеріальна, фінансова,
організаційна та інша підтримка фізичним особам набувачів
благодійної допомоги.
1.5. Спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна
та інша підтримка фізичним особам набувачів благодійної
допомоги.
2. Основні напрямки благодійної діяльності.
2.1. Дане положення вводиться для здійснення благодійної діяльності
в поліпшенні матеріально-технічної бази академії на основі
залучених позабюджетних засобів та матеріальних ресурсів, які
добровільно передані академії фізичними та юридичними
особами, відповідно до затвердженої постанови Кабінету
Міністрів України №1222 від 04 серпня 2000 року «Про порядок
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від
юридичних та фізичних осіб бюджетним установам і закладам
освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного
виховання для потреб їх фінансування» зі змінами в постанові
КМУ №245 від 17 лютого 2010 року «Про внесені зміни до
пункту 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків
і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетним установам
і закладам освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та
фізичного виховання для потреб їх фінансування.
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2.2. Безкоштовно наданими вважаються фінансові кошти, матеріальні
цінності і нематеріальні активи, які представлені академії без
вимоги про оплату вартості і надання конкретних послуг.
2.3. Благодійні внески фізичних та юридичних осіб призначені:
- на розвиток матеріально-технічної бази академії, а саме: на
придбання матеріалів, канцтоварів, будівельних матеріалів для
поточного та капітального ремонту, придбання паливномастильних матеріалів, придбання обладнання та комп’ютерної
техніки для навчального процесу, а також інші цільові
надходження суми за дорученнями, для власного використання
без подальшої їх реалізації.
- частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески
від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватись на
виплату заробітної плати працівникам академії відповідно до
кошторису з дотриманням вимог Закону України від 16.09.1997р.
№ 531/97-ВР «Про благодійництво та благодійні організації» у
разі, якщо такий напрямок видатків визначено благодійником
2.4. Академія веде облік отриманих безоплатних матеріальних засобів
і благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб.
2.5. Обмежень щодо видів юридичних осіб – надавачів благодійної
допомоги бюджетним організаціям чинним законодавством не
встановлено. Таким чино, академія має право приймати
благодійну допомогу і від госпрозрахункових підприємств.
3. Оприбуткування благодійної допомоги.
3.1. Перелік документів при оформленні оприбуткування благодійної
допомоги та внесків через касу академії в готівковій формі:
- заява фізичної або юридичної особи про надання благодійної
допомоги/внесків в готівковій формі;
- прибутковий касовий ордер.
3.2. Перелік документів при оформленні оприбуткування благодійної
допомоги та внесків в натуральній формі:
- заява фізичної або юридичної особи про надання благодійної
допомоги/внесків в натуральній формі;
- оціночний акт;
- акт прийому передачі.
3.3. Благодійні внески, у тому числі від спонсорів та меценатів, є
одним із видів власних надходжень бюджетних установ.
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3.4.

3.5.

Благодійні внески, що згідно з чинним законодавством
отримують бюджетні установи, належать до першої підгрупи
другої групи власних надходжень бюджетних установ (ст. 13
Бюджетного кодексу України), які отримуються додатково до
коштів загального фонду бюджету і включаються до
спеціального фонду бюджету.
Благодійні внески, отримані у готівковій формі, зараховуються на
рахунок відкритий у Державній казначейській службі України.
Після надходження благодійного внеску в готівковій або
натуральній формі, академія вносить зміни до спеціального
фонду кошторису за напрямами використання коштів відповідно
до Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ".
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