
Звіт Благодійного фонду підтримки 
Вищого професійного училища №55 м. Дніпра, 

про надходження та використання коштів за ВЕРЕСЕНЬ місяць 2018 року.

Залишок коштів на початок звітного місяця. 18 684,26
Надходження коштів за період звітного місяця. 900,00
Загальна сума коштів фонду: 19 584,26

Використання коштів за період звітного місяця:
Банківське обслуговування благодійного фонду. 80,00
Придбання ноутбуку 6 999,00
Оплата за використання мережі інтернет 
у серпні 2018 року.

480,00

Загальна сума викростаних коштів у звітному місяці: 7 559,00

Залишок коштів на кінець звітного місяця: 12 025,26

О.В.Шевченко

Г.І.Ложечка



ПРОТОКОЛ №11

Збори Правління фонду

05.09.2018 м.Дніпро

Присутні члени Правління фонду - 6 чоловік (Шевченко Олександр Васильович, Ремигайло Ольга 
Андріївна, Розанова Наталія Олексіївна, Ярошенко Неля Ананіївна, Глотова Вікторія Володимирівна 
Павлова Ганна Володимирывна)
Згідно з п.5.12. Статуту фонду збори вважаються повноважними.

1 СЛУХАЛИ: члена Правління фонду, Глотову В.В., про обрання Головою Зборів Правління 
фонду - Шевченка О.В., секретарем -  Ярошенко Н. А.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6осіб, «проти»-немає, «утрималися»-немає.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати Головою Зборів Правління фонду - Шевченка О.В., секретарем -  
Ярошенко Н.А.

2. СЛУХАЛИ: голову фонду Шевченка О.В. -  для забезпечення проведення фінансової діяльності 
фонду в системі Інтернет-банкінг та для організації роботи приймальні керівника ВПУ №55, 
бухгалтерії, комп’ютерних майстерень та читального залу бібліотеки, необхідно сплатити рахунок 
за послуги по користуванню мережею Інтернет, за серпень 2018 року на загальну суму 480,00грн. 
враховуючи ПДВ.

Розглянувши питання в оплаті послуг по користуванню мережею Інтернет, за серпень 2018

Г ОЛ ОСУ ВАЛИ: «за» - 6 осіб, «проти» - немає, «утрималися» - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати за необхідне виділити кошти на оплату рахунку послуг по 
користуванню мережею Інтернет, за серпень 2018 року на загальну суму 480,00грн. враховуючи

1. Виділити кошти на оплату рахунку послуг по користуванню мережею Інтернет, за серпень 
2018 року на загальну суму 480,00грн. враховуючи ПДВ.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- босіб, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 Про обрання Голови та секретаря Зборів Правління фонду;
2 Про оплату рахунку послуг по користуванню мережею Інтернет, за серпень 
2018 року.

року.

ПДВ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Секретар

Голова зборів

/
Члени Правління фонду:



ПРОТОКОЛ №12

Збори Правління фонду

21.09.2018 м.Дніпро

Присутні члени Правління фонду - 6 чоловік (Шевченко Олександр Васильович, Ремигайло Ольга 
Андріївна, Розанова Наталія Олексіївна, Ярошенко Неля Ананіївна, Глотова Вікторія Володимирівна, 
Павлова Ганна Володимирівна);
Голова батьківського комітету -  Гребнева Ірина Миколаївна.
Згідно з п.5.12. Статуту фонду збори вважаються повноважними.

1. СЛУХАЛИ: члена Правління фонду, Глотову В.В., про обрання Головою Зборів Правління 
фонду - Шевченка О.В., секретарем -  Ярошенко Н.А.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6 осіб, «проти» - немає, «утрималися» - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати Головою Зборів Правління фонду - Шевченка О.В., секретарем -  
Ярошенко Н.А.

2. СЛУХАЛИ: голову батьківського комітету, Гребневу І.М., яка запропонувала, придбати для ВПУ 
№55 ноутбук з метою підвищення якості викладання предметів із застосуванням комп’ютерних 
технологій та інтернет ресурсу, а для поліпшення умов навчання, придбавати вертикальні жалюзі 
для вікон в майстерню №2.

Розанова И.О., член правління фонду, повідомила що вартість таких закупівель складає: 
ноутбук ОЕІХ -  6999,00грн., жалюзі вертикальні 4штуки -  3460,00грн.

Розглянувши питання виділення коштів для придбання ноутбуку та жалюзів

ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6 осіб, «проти»-немає, «утрималися» - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати за необхідне виділити кошти для придбання ноутбуку та жалюзів на 
загальну суму 10459,00грн. враховуючи ПДВ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Виділити кошти для придбання ноутбуку та жалюзів на загальну суму 10279,00грн. 
враховуючи ПДВ.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6осіб, «проти»-немає, «утрималися»-немає.

ПОРЯДОК ДЕННИИ:
1. Про обрання Голови та секретаря Зборів Правління фонду;
2 Пропозиція голови батьківського комітету про поліпшення якості та умов 
навчання.

Голова зборів О.В.Шевченко

Члени Правління фонду:

Секретар Н.А.Ярошенко

В.В.Глотова

Н.О.Розанова

О.А.Ремигайло

Голова батьківського комітету:


