Звгг Благод1йного фонду гпдтримки
Вищого профеайного училища №55 м. Днтра,
про надходження та використання кошпв за ЛЮТИЙ мкяць 2021 року.

Залишок кошт1в на початок звгного мкяця.
Надходження кошлв за перюд званого мюяця.
Загальна сума кошпв фонду:

Використання кошпв за перюд званого мкяця:
Банювське обслуговування благодтного фонду.
Оплата за використання мереж! штернет
у ci4Hi 2021 року.

Придбання для ДЗП(ПТ)О "ВПУ №55 м.Днтро" засобу криптограф1чного
захисту 1нформацн «Secure Token-337».
Оплата послуг пов'язаних з участю ВПУ №55 м.Днтро у XII 1УНжнародн1й
виставщ "Сучасн1 заклади ocbith".
Придбання блоку живлення для системного блоку

12 515,72
1 050,00
13 565,72

165,00

500,00
950,00
6 340,00

600,00

Загальна сума викростаних кошт1в у звиному м1сяцк
Залишок кошпв на юнець звиного мкяця:

8 555,00
5 010,72

О.В.Шевченко

Г.1.Ложечка

ПРОТОКОЛ №3
Збори Правлшня фонду

08.02.2021

м.Дшпро

Присутш:
Члени Правлшня фонду - 6 чоловш (Олександр ШЕВЧЕНКО, Натал! я РОЗАНОВА, Неля
ЯРОШЕНКО, BiKTopia ГЛОТОВА, Ганна ПАВЛОВА, Ольга РЕМИГАЙЛО);
Зпдно з п.5.12 частини 5 Статуту фонду, засщання Правлшня е повноважним на прийняття р1шень
щодо порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 Про обрання Голови та секретаря 36opie Правлшня фонду;.
2 Про оплату рахунку послуг по користуванню мережею 1нтернет, за очень
2021 року.
3 Про допомогу училищу в придбанш Засобу K3I (Токш)

1. СЛУХАЛИ: члена Правлшня фонду, В.ГЛОТОВУ про обрання Головою 36opie Правлшня
фонду - О.ШЕВЧЕНКА, секретарем - Н.ЯРОШЕНКО.
ГОЛОСУ В АЛИ: «за» - 6 oci6, «проги» - немаг, «утрималися» - немаг.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати Головою 36opiB Правлшня фонду - О.ШЕВЧЕНКА, секретарем Н.ЯРОШЕНКО.

2. СЛУХАЛИ: голову фонду О.ШЕВЧЕНКА - для забезпечення проведения фшансово! д1яльносп
фонду в систем! (нтернет-банкшг, для оргашзацп роботи приймальш кер1вника ВПУ №55 м.Дншро,
комп’ютерних майстерень та бухгалтер!!’, необхщно сплатити рахунок за послуги по користуванню
мережею 1нтернет, за шчень 2021 року на загальну суму 500,00грн. враховуючи ПДВ.
Розглянувши питания в оплат! послуг по користуванню мережею 1нтернет, за бчень 2021
року
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6оаб, «проги»-немаг, «уфималися»-немаг,
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати за необхщне видгтити кошти на оплату рахунку послуг по
користуванню мережею 1нтернет, за с1чень 2021 року на загальну суму 500,00грн. враховуючи
ПДВ. '
3. СЛУХАЛИ: члена Правлшня фонду, Г.ПАВЛОВУ - адмшютращя ВПУ №55 звернулася з
проханням про допомогу в закушвл! Засобу криптограф1чного захисту шформацп «Secure Token337К» (Токш) в юлькосп 1шт., необхщного для використання Головою тендерного комггету при
проведенш закушвель з використанням електронних систем. Вартють даного токшу складае 950,00
грн. враховуючи ПДВ.
Розглянувши питания допомоги училищу в придбанш Засобу криптограф1чного захисту
шформацп.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6оаб, «проги»-немаг, «утрималися»-немаг,
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати за необхщне видшити кошти для придбання Засобу криптограф!чного
захисту шформацп на загальну суму 950,00грн. враховуючи ПДВ.

ПРОЕКТ Р1ШЕННЯ:
1. Видыити кошти на оплату рахунку послуг по користуванню мережею 1нтернет, за с!чень
2021 року та придбання Засобу криптограф1чного захисту шформацп, на загальну суму
1 450,00грн. враховуючи ПДВ.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 6oci6, «проги»-немаг, «угримапися»-немаг.
Зпдно з п.5.13 частини 5 Статуту фонду, р1шення Правлшня с правомочним.

Голова 36opiB

Олександр ШЕВЧЕНКО

Секретар

Неля ЯРОШЕНКО

Члени Правлшня фонду:

Вжторы ГЛОТОВА

Натал1я РОЗАНОВА
Ганна ПАВЛОВА

Ольга РЕМИГАЙЛО

ПРОТОКОЛ №4
Збори Правлшня фонду

23.02.2021

м.Дншро

Присутш:
Члени Правлшня фонду - 6 чоловш (Олександр ШЕВЧЕНКО, Натал1я РОЗАНОВА, Неля
ЯРОШЕНКО, BiKTopia ГЛОТОВА, Ганна ПАВЛОВА, Ольга РЕМИГАЙЛО);
Зпдно з п.5.12 частини 5 Статуту фонду, засщання Правлшня е повноважним на прийняття piincHb
щодо порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 Про обрання Голови та секретаря 36opie Правлшня фонду;
2 Про допомогу училищу в оплат! послуг за участь у XI М1жнародшй виставщ
«Сучасш заклади осв1ти».
3 Про допомогу училищу в оплат! рахунку з придбання блоку живлення для
системного блоку

1. СЛУХАЛИ: члена Правлшня фонду, В.ГЛОТОВУ, про обрання Головою 36opie Правлшня
фонду - О.ШЕВЧЕНКА секретарем - Н.ЯРОШЕНКО.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6оаб, «проги» -немас, «утрималися»-немас.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати Головою 36opiB Правлшня фонду - О.ШЕВЧЕНКА секретарем Н.ЯРОШЕНКО.
2. СЛУХАЛИ: голову фонду О.ШЕВЧЕНКА - адмппстращя училища звернулась з проханням
оплатити послуги за участь ВПУ № 55 м. Дншро у XII УНжнароднш виставщ «Сучасш заклади
освки», яка вщбудеться в м. Киев! з 31 березня по 2 квкня 2021 року, оскшьки оплатити послуги за
рахунок навчального закладу не мае можливостк Участь у виставщ необхщна училищу для
пщвищення !мщжу ВПУ № 55 м. Дншро в освт та вартуе 6 340,00 грн. враховуючи ПДВ.
Розглянувши питания в оплап послуг за участь у XII М1жнародшй виставщ «Сучасш
заклади освки»
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6оаб, «проги»-немас, «утрималися»-немас.
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати за необхщне видшити кошти на оплату послуг за участь ВПУ № 55 м.
Дншро у XII М1жнародюй виставщ «Сучасш заклади освки», на загальну суму
6 340,00 грн. враховуючи ПДВ.
3. СЛУХАЛИ: заступника голови фонду Н.РОЗАНОВУ, - адмшютращя училища звернулась з
проханням оплатити рахунок по придбанню блоку живлення Vinga 500Вт (1 шт.), необхщного для
ремонту системного блоку приймальш кер1вника. Варпсть даного блоку живлення складае 600,00
грн. враховуючи ПДВ.
Розглянувши питания допомоги училищу в придбанш блоку живлення
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 6 oci6, «проги» - немас, «утрималися»- немас.
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати за необхщне видшити кошти для придбання блоку живлення на
загальну суму 600,00грн. враховуючи ПДВ.

ПРОЕКТ Р1ШЕННЯ:
1. Видшити кошти на оплату послуг за участь ВПУ № 55 м.Дншро у XII М1жнароднш
виставщ «Сучасш заклади освт», та придбання блоку живлення Vinga 500Вт (1 шт.), на
загальну суму 6 940,00 грн. враховуючи ПДВ.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 6oci6, «проги»-немас, «утрималися»-немас.
Згщно з п.5.13 частини 5 Статуту фонду, р1шення Правлшня е правомочним.

Голова збор1в

Олександр ШЕВЧЕНКО

Секретар

Неля ЯРОШЕНКО

Члени Правлшня фонду:

Вжтор1я ГЛОТОВА

Натал1я РОЗАНОВА

Ганна ПАВЛОВА

Ольга РЕМИГАЙЛО

