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1.1. Смагін

Положення
про отримання благодійних внесків, грантів, дарунків у бібліотеці 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

1 .Загальні положення

1.1. Робота з дарами здійснюється згідно з чинним законодавством та 

нормативними актами України, що визначають розвиток науки, культури, 

освіти, бібліотечної справи: Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу» від 27.01.95 р. (ст. 17 «Комплектування бібліотечних фондів», ст. 20 

«Права бібліотеки»); Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну діяльність в Україні; Постанова Кабінету Міністрів України № 1222 

від 04 серпня 2000 року «Про затвердження Порядку отримання благодійних 

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» (ті. 2); Положення з 

бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене 

наказом Мінфіну України від 26.06.2013 р. № 611, Національному положенні 

(стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», 

затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року 

№ 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 

року за № 1017/18312, Наказ Мінфіну № 664 від 23.07.2015 р., про 

затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів 

Українці з бухгалтерського обліку, додатку до рішення Житомирської обласної 

ради № 645 від 25.05.2017 р. «Порядок отримання, обліку надходження, 



зберігання, розподілу, використання благодійних внесків, ведення звітності, 

здійснення контролю та оприлюднення інформації у сфері благодійної 

діяльності бюджетних установ і закладів освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області», а також цим Положенням.

1.2. Положення відображає основні організаційно-технологічні процеси 

приймання, оцінки й обліку документів, що надійшли до бібліотеки 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (далі - Бібліотека) як дар.

1.3. Дар є одним із джерел поповнення фонду Бібліотеки. Ним може бути будь- 

який документ у традиційній та електронній формі, що є предметом 

комплектування Бібліотеки відповідно до її профілю.

1.4. Дарування передбачає безоплатну передачу документів приватною особою 

(групою осіб), установою або організацією періодично, епізодично або 

одноразово згідно з окресленими умовами або без них.

1.5. Бібліотека приймає як дар вітчизняні та іноземні документи від організацій 

і приватних осіб - як одиничні екземпляри, так і особисті (приватні) бібліотеки 

та окремі колекції.

1.6. Бібліотека не приймає як дар документи, що пропагують національну та 

релігійну ворожнечу, расову неприязнь, пропаганду антигромадської поведінки 

та інших негативних явищ тощо.

1.8. Інформація про дарувальників та їхній дар оприлюднюється на веб-сторінці 

Бібліотеки (за згодою дарувальника). За особливий внесок у поповнення фонду 

Бібліотеки та примноження національного надбання вітчизняної та світової 

культури дарувальника може бути відзначено листом подяки, подякою 

директора інституту, завідувача бібліотеки.

2. Прийом та відбір документів, що надійшли в дар від приватних осіб і 
організацій

2.1. Бібліотека приймає в дар у традиційній та електронній формі навчальні та 

навчально-методичні видання; наукові та науково-популярні видання; 

енциклопедії, словники, довідники; журнали, що відповідають профілю 



комплектування або втрачені номери з комплекту; документи, які належать до 

рідкісних видань.

2.2. Дар повинен бути в придатному для користування стані.

2.3. Дар може бути переданий бібліотеці у її приміщенні, чи за місцем 

розташування дарувальника або надісланий поштою.

2.4. Приймання і оформлення дару здійснюється без надання гарантії 

обов’язкового включення до фонду бібліотеки всіх документів. Дозволяється 

приймати дари співробітникам під час масових заходів з подальшим 

передаванням документів у бібліотеку. Особа, яка одержала дар, відповідає за 

оперативність передавання його до бібліотеки.

2.5. Підтвердженням одержання бібліотекою дару є Заява про прийняття 

благодійного внеску (Додаток 1) або будь-який інший супровідний документ, за 

їх відсутності - написи та автографи відповідного змісту на виданні. Без 

супровідних документів та автографів підтвердженням безоплатної передачі 

дарів може бути визнана титульна частина упаковки з відомостями про 

дарувальника.

2.6. Рішення про включення дару у фонд ухвалює директор інституту за 

поданням завідувача бібліотеки.

2.7. У своєму поданні завідувач бібліотеки враховує критерії науковості, 

історичності, художньої цінності та можливість використання у освітньому та 

науково-дослідних процесах.

2.8. Дари, не прийняті до бібліотечного фонду, можуть бути передані для 

формування полиць буккросингу тощо.

3. Оцінювання й облік дарів

3.1. Оцінювання документів, отриманих безоплатно у вигляді благодійної 

допомоги дарунка, які надійшли без визначеної вартості, здійснюється 

комісією.

3.2. Склад комісії затверджується наказом директора інституту.

3.3. До складу комісії входить не менше 3 осіб та обов’язково працівник 

бухгалтерії.



3.4. Комісія має розглянути кожний документ, який надійшов без визначеної 

вартості, та встановити його ціну. Для цього здійснює ознайомлення з ціною 

аналогічних документів у фонді; ринковою ціною на такі документи у 

каталогах та прайс-листах видавництв, книготорговельних організаціях, 

Інтернет-магазинах.

3.5. Після оцінювання комісія складає Акт про прийняття до бібліотеки 

документів у дар у двох примірниках. У Акті про прийняття до бібліотеки 

документів у дар зазначається назва, кількість і вартість отриманих 

документів).

3.6. Індивідуальний та сумарний облік усіх дарів, що надійшли до фонду 

бібліотеки, здійснюється у встановленому порядку.

Розробник

Юрист___

Ренькас Б. М.

Ковальчук Л. Ф.

і


