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

про надходження та використання коштів за ГРУДЕНЬ місяць 2021 року.

Залишок коштів на початок звітного місяця. 4 626,72
Надходження коштів за період звітного місяця. 1 250,00
Загальна сума коштів фонду: 5 876,72

Використання коштів за період звітного місяця:
Банківське обслуговування благодійного фонду. 156,00
Оплата послуг з обслуговування первинних засобів пожежегасіння 567,00
Оплата за використання мережі інтернет 500,00
Загальна сума викростаних коштів у звітному місяці: 1 223,00

Залишок коштів на кінець звітного місяця: 4 653,72

О.В.Шевченко

Г.І.Ложечка



ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ БО «БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ВИЩОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА №55 М. ДНІПРА»

ПРОТОКОЛ № 19

07 Л 2.2021 м.Дніпро

Присутні члени Правління фонду - 6 чоловік (Олександр ШЕВЧЕНКО, Ольга РЕМИГАЙЛО, 
Наталія РОЗАНОВА, Вікторія ГЛОТОВА, Наталія САМОЙЛОВА, Марія ЧУПИНА)
Згідно з п.5.12 частини 5 Статуту фонду, засідання Правління є повноважним на прийняття рішень 
щодо порядку денного.

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

листопад 2021 року.
3 Про виділення коштів для оплати послуг технічного обслуговування 

первинних засобів пожежогасіння.

1. СЛУХАЛИ: заступника Голови Правління фонду, Н.РОЗАНОВУ про обрання Головою Зборів 
Правління фонду - О.ШЕВЧЕНКА, секретарем - В.ГЛОТОВУ.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати Головою Зборів Правління фонду - О.ШЕВЧЕНКА, секретарем - 
В.ГЛОТОВУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6осіб, «проти»-немає, «утрималися»-немає.

2. СЛУХАЛИ: голову фонду О.ШЕВЧЕНКА - для забезпечення проведення фінансової діяльності 
фонду в системі Інтернет-банкінг, для організації роботи приймальні керівника ВПУ №55 м.Дніпро, 
комп’ютерних майстерень та бухгалтерії, необхідно сплатити рахунок за послуги по користуванню 
мережею Інтернет, за листопад 2021 року на загальну суму 500,00грн. враховуючи ПДВ.

Розглянувши питання в оплаті послуг по користуванню мережею Інтернет, за листопад 2021 
року
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати за необхідне виділити кошти на оплату рахунку послуг по 
користуванню мережею Інтернет, за листопад 2021 року на загальну суму 500.00грн. враховуючи 
ПДВ. ■
Г О ЛОСУ В АЛИ: «за» - 6 осіб, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

3. СЛУХАЛИ: заступника голови фонду Н.РОЗАНОВУ, яка запропонувала з метою організації 
безпечних умов діяльності навчального закладу оплатити рахунок за послуги з технічного 
обслуговування первинних засобів пожежогасіння. Вартість таких послуг для ВПУ №55 м.Дніпро 
складаєЗб7,00грн.

Розглянувши питання виділення коштів для оплати рахунку за послуги з технічного 
обслуговування первинних засобів пожежогасіння

ГОЛОСУ В АЛИ: «за» - 6 осіб, «проти» - немає, «утрималися» - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати за необхідне виділити кошти для оплати рахунку за послуги з 
технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння - 1 067,00 грн. враховуючи ПДВ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Виділити кошти для оплати послуг по користуванню мережею Інтернет, за листопад 2021 
року та оплати рахунку за послуги з технічного обслуговування первинних засобів 
пожежогасіння на загальну суму - 1 067,00 грн. враховуючи ПДВ.

Голова зборів

Секретар

О.ШЕВЧЕНКО

В.ГЛОТОВА



Члени Правління фонду: О.РЕМИГАЙЛО

Н. РОЗАНОВА

Н.САМОЙЛОВА

М.ЧУПИНА


