Благодійний фонд «Чарівна скринька» Позашкільного навчального
закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» був створений
26.07.2000 року з метою сприяння удосконаленню матеріальної бази гуртків,
розвитку, поліпшення умов навчально-виховного процесу, підтримки творчих
колективів.
Фонд працює згідно зі Статутом благодійного фонду «Чарівна скринька»
(друга редакція) затвердженим управлінням юстиції в Запорізькій області
09.04.2001, на підставі Свідоцтва про державну реєстрація юридичної особи
Благодійний фонд «Чарівна скринька» Серія А01, № 524756 від 21.07.2000
(дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 21.12.2009).
Благодійний фонд «Чарівна скринька» включений до Реєстру
неприбуткових установ та організацій (рішення №1608284600592 від 03.10.2016
Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління
ДФС у Запорізькій області (відділення у Дніпровському районі м. Запоріжжя).
Для здійснення розрахунково - касового обслуговування Фонд має свій
рахунок у АТ «Метабанк» (Договір на розрахунково - касове обслуговування
№564 від 16.08.2000 року).
Керує Фондом правління, головою правління є Корнєєва Олена Іванівна,
керівник гуртка, яка здійснює організаційну роботу. Контролюючим органом
Фонду є Наглядова рада, до якої входять батькі вихованців Палацу. Наглядова
рада контролює виконання кошторису Фонду та ревізує його фінансово господарську діяльність.
Фонд має свою Благодійну програму. У вересні щороку у гуртках та
студіях Палацу відбуваються батьківські збори, де батьки обговорюють
можливість допомоги та підтримки гуртків, де навчаються їх діти та
затверджують кошторис витрат на свої колективи на рік. Правління БФ
«Чарівна скринька» на підставі кошторисів гуртків складає загальний кошторис
на І та ІІ півріччя, куди додатково включає витрати на підписку на періодичну
печать, на Інтернет, обслуговування сайту Палацу, обслуговування оргтехніки,
утримання Зимового саду інші витрати. На ці витрати Фонд залучає спонсорів
та просить батьківські комітети гуртків виділяти певну суму за можливістю.
Фонд забезпечує прозорість надходжень та витрат. Всі благодійні внески
надходять від батьків на рахунок Фонду. Правління Фонду два рази на рік
звітує перед батьками на батьківських зборах. Вся інформація про фінансову
діяльність Фонду постійно висвітлюється на спеціальному стенді та Сайті
закладу. Всі придбані матеріальні цінності Фонд передає актом на баланс
бухгалтерії департаменту.
Благодійні кошти вносяться тільки на добровільній основі.

