
Шановні батьки – члени Піклувального фонду! 
 

Усім Вам відомо, що у нашій країні оголошено воєнний  стан і тому у сучасних реаліях Фонд не може 
провести загальну конференцію, як ми це робили у мирний час що серпня. Відповідно, з початку 2022-2023 
навчального року освітні заклади та Фонд будуть працювати дистанційно (онлайн).                      

За погодженням с членами президії та членами Наглядової ради, яка провела фінансову діяльність 
Піклувального фонду  у 2021-2022 навчальному році це звернення до кожного з Вас є формою проведення 
чергової конференції 2022 року. Коли буде відома точна кількість здобувачів освіти у наших освітніх 
закладах можливо виникне необхідність проведення позачергової загальної конференції у вересні 2022 року. 
Будемо виходити з ситуації яка буде у місті на той час, але це також буде обов’язково погоджено з членами 
президії Піклувального Фонду. 

У цьому листі хочу представити основну інформацію, яка пропонується Вам для розгляду у рамках 
загальної конференції. 

У 2021-2022 навчальному році на загальній конференції 28 серпня 2021 року нами з Вами було прийнято 
бюджет в розмірі 2 500 000 тис. грн 

За рік у Фонд у вигляді внесків та інших форм благодійної допомоги поступило – 1 624 955,30грн 
Заборгованість – 875 044,70грн,у тому числі за охорону – 117 504,00грн (квітень, травень, червень, 

липень, серпень) 
На потреби освітніх закладів було витрачено – 1 601 614,18грн 
Залишок на 24.08.2022 року – 24 273,55грн 
Подробиці використання внесків членів Піклувального Фонду на потреби освітніх закладів за цей 

навчальний рік буде розташовано на сайті освітніх закладів у блозі Піклувального Фонду.  
Фонд увесь цей час не припиняв роботу, особливо щодо сплати всіх боргів перед установами з якими у 

нас укладено договори – охорона будівель та майна, підприємств вам, які надають комунальні послуги та 
сплачувалась робота Фонду, але не у повному обсязі (2 місяці без заробітної плати, інші - 35% від заробітної 
плати)  

Учителі англійської мови СШ І ст. №59, вчителі німецької мови, класні керівники та куратори 
Миколаївської гімназії №2 отримували оплату за додаткові освітні послуги, згідно заяв від батьків, також 
виплачувалась стипендія відмінникам навчання по завершенню навчального року. Але через вимушену 
евакуацію не всі отримали те, що мали. Вони зможуть отримати все після повернення в місто особисто. 

Дякуємо усім членам Піклувального Фонду та випускникам наших освітніх закладів, які відгукнулися на 
прохання підтримати учбові заклади матеріально (особливо  після того, як було пошкоджено вікна після 
обстрілів) та перераховують кошти на рахунки, які вказані на їх сайті. 

Ситуація з бюджетним фінансуванням держави у 2022-2023 році така: наші освітні заклади надали заяву 
до управління освіти, що з цього буде задоволено та коли поки що невідомо. Отже, без допомоги членів 
фонду наші учбові заклади поки що обійтися не можуть і прохають нас про допомогу. 

Вислів «війна все спише» - для слабих та безвідповідальних людей. Усі наші члени Фонду точно не такі, 
тому питання щодо боргів минулих років – є актуальним, особливо у світі відновлення освітнього процесу та 
будівель освітніх закладів, які постраждали в наслідок воєнних подій. Відповідні списки готуються 
бухгалтером Фонду та будуть передані у кожен клас. 

На 2022-2023 навчальний рік президія Піклувального фонду пропонує щомісячний внесок від сімей за 
кожного учня в розмірі – 70 грн., що включає у себе таки необхідні статті витрат: 

1. Охорона – 35 грн. 
2. Господарськи потреби та непередбачувані витрати (миючи засоби та матеріали для поточного 

ремонту) – 4 грн. 
3. Витрати Фонду – 26 грн. 
4. Комп’ютеризація освітніх закладів (заправка принтерів канцелярій, послуги Інтернет та Укртелеком) – 

5 грн. 
Враховуючи практику сплати внесків у попередніх роках з орієнтовної кількості учнів 1100 ми зробили 

розрахунок на 800 учнів. 
При такому розмірі внеску пропонується відмінити усі пільги крім 100% пільги для дітей-сиріт. 
Бюджет 2022-2023 навчального року з урахуванням воєнного стану в Україні, пропонується прийняти у 

розмірі 660 000 грн. Та розподілити його, по вище вказаним статтям необхідних для наших освітніх закладів : 
1. Охорона – 336 000 грн. 
2. Господарськи потреби – 38 400 грн. 
3. Витрати Фонду – 249 600 грн. 
4. Комп’ютеризація освітніх закладів – 36 000 грн. 
Вважаю, що Фонд, Президіум фонду відпрацював по максимуму у цей важкий для всіх час і заслуговує 

оцінки задовільно. 
    Миру та Перемоги всім нам! Підтримаємо освітні заклади та наших дітей! 
 

З повагою до кожного члена Піклувального фонду!  

Президент Фонду                                                                                    Олег Михайлович Кірюхін 
 


