
 

Звіт дільності  Президії Піклувального фонду 

 за 2019-2020 навчальний рік. 

Надійшло  - 1 787 394 гривень 88 коп. 

Витрачено  - 1 772 782 гривень 81 коп. 

 По статтях:  

- компьютеризація – 103 826,00 гривень. 

- навчально-виховна та методична робота – 81 781,51 гривень. 

- учнівське самоврядування – 62 548,00 гривень. 

- господарчі потреби освітніх закладів – 134 190,23 гривень. 

- на охорону освітніх закладів – 193 248,00 гривень. 

- на питну воду – 46 669,12 гривень. 

- витрати фонду, благодійні виплати працівникам та сім'ям учнів  –        

987 519,95 гривень: 

- за послуги Онлайн-щоденника здійснено організований збір внесків 

тільки від сімей учнів гімназії та перераховано фірмі – постачальнику за 

послуги 163 000 гривень. 

 

БЮДЖЕТ ПІКЛУВАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2020-2021 н.р.  

ПРИЙНЯТО у РОЗМІРІ 2 100 000 грн. РОЗПОДІЛ по СТАТТЯМ: 

1. Комп'ютерізація – 100 000  грн. 

2. Навчально-виховна та методична робота – 80 000 грн. 

3. Учнівське самоврядування – 60 000 грн. 

4. Непередбачувані витрати – 70 000 грн. 

5. Господарські потреби – 150 000 грн. 

6. Охорона освітніх закладів – 230 000 грн. 

7. Питна вода – 45 000 грн. 

8. Витрати фонду – 300 000 грн. 

9. Ціловий внесок на літні проекти - 255 000 грн. 

10.«Малятко» - 310 000 грн. 

11. «Он-лайн» щоденник (тільки для гімназії) – 160 000 грн. 

12. Благодійні виплати працівникам та сім'ям учнів  – 340 000 

грн. 



 

Щомісячні внески від сімей у 2020-2021 н.р. становять 165 

грн. та розподілені по статтям наступним чином: 

1. Охорона – 33 грн. 

2. Господарські потреби – 25 грн. 

3. Непередбачувані витрати – 25 грн. 

4. Витрати фонду, благодійні виплати працівникам та сім'ям 

учнів – 20 грн. 

5. Комп'ютерізація освітніх закладів - 20 грн. 

6. Учнівське самоврядування – 17 грн. 

7. Навчально-виховна та методична робота – 15 грн. 

8. Питна вода – 10 грн. 

Внески батьків 2-х, 3-х, 4-х, 5-х класів розраховані окремо, 

враховуючи витрати класів в 2019-2020 навчальному році. 

За послуги «Он-лайн» щоденника (тільки для гімназії) 

встановити внесок у розмірі – 37 грн. 

    

У випадку введення дистанційного навчання 

(карантину) у щомісячному внеску залишаться наступні 

статті витрат: 
1. Охорона– 33 грн. 

2. Комп'ютерізація освітніх закладів - 10 грн. 

3. Витрати фонду, благодійні виплати працівникам та сім'ям 

учнів – 15 грн. 

Таким чином, внесок від сімей  школи № 59 у випадку 

введення дистанційного навчання (карантину) 

складатиме 58 грн. 
4. Для сімей гімназії, які користуються послугою онлайн 

щоденника додається 37 грн.  

Таким чином, внесок від сімей  гімназії № 2 у випадку 

введення дистанційного навчання (карантину) 

складатиме 95 грн. 



 

Цільовий внесок 2021 року: 

- 400 грн – для учнів школи 1 ступеня №59 та гімназії №2; 

- 550 грн – для учнів, які поступають в 1-і та 5-і класи освітніх 

закладів та для учнів, які поступають до школи 1 ступеня №59 та 

гімназії №2 протягом 2020-2021 навчального року.  

 

Затверджено Проекти Літа 2021 року: 
1. Заміна леноліума на ІІ поверсі школи №59. 

2. Початок проекту «Кольори Дитинства» (оформлення 

тематичних стін у коридорах І та ІІ поверхів школи №59)  

3.  Придбання ноутбуків для роботи вчителів Миколаївської 

гімназії №2. 

 

Затверджено Проекти освітніх закладів з 2020 по 2024 

навчальні роки, у реалізації яких вони просять 

допомоги у Піклувального фонду: 
1. Ремонт стелі та освітлення у коридорах І та ІІ поверхів школи 

№59.  

2. Завершення проекту «Кольори Дитинства» (оформлення 

тематичних стін у коридорах І та ІІ поверхів школи №59).  

3. Заміна всіх відеопроекторів гімназії №2 на телевізори, які 

можна підключити до ноутбуків. 

4. Капітальний ремонт учительських туалетів (цокольний 

поверх нової будівлі освітніх заклкдів та ІІ поверх школи 

№59). 

5. Капітальний ремонт усіх побутівок техперсоналу освітніх 

закладів. 

6. Заміна внутрішніх дверей у великій спортивній залі.  

7. Переоснащення аудіо та відео забезпечення інформаційного 

центру музею гімназії, радіооповіщення тощо. 

8. Створення зони для проведення уроків на свіжому повітрі. 

9. Оснащення бактеріцидними лампами усіх кабінетів освітніх 

закладів. 

 



 

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 

«КОМПЕНСАЦІЯ ТА ЛЬГОТИ» 

     1. Компенсація. 

Розглянувши заяви батьків учнів гімназії №2 та школи №59 на 

компенсацію частини витрат, за ремонт та переобладнання 

класних кімнат та учбових кабинетів. 

                               
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИРІШИЛИ: 

Надати компенсацію класам, які надали заяву, згіно 

«Положення». 

2. Льготи: 

- дітям, які знаходяться під опікю надавати 100%-е звільнення від 

усіх видів взносів. 

Надати льготу у щомісячному внеску у розмірі 50%:  
- сім'ям дітей з особливими потребами (діти-інваліди); 

- малозабезпеченим сім'ям,  

- багатодітним сім'ям, за умови, що не менше 2-ох дітей 

навчаються в/або школі №59 та/або гімназії №2 та один цільвий 

внесок від родини; 

Якщо в/або школі №59 та/або гімназії №2 навчаються 3-и та 

більше дітей з однієй родини, то розмір щомісячного внеску від 

сім'ї складатиме 25% та один цільвий внесок від родини. 

 

Льготи також надаються за Рішенням чергового засідання 

Президії за наявності документів. 

       Сім'ї, в яких немає годувальника, можуть отримати льготу в 

розмірі 50%, при наявності документів про малозабезпеченість. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

МІСЦЕВА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Піклувальний фонд Миколаївських гімназії №2 та 

спеціалізованої школи 1 ступеня №59» 
54001, Україна, м.Миколаїв, вул.Адміральська, 24 

р/р UA32 326610 00000 26006053202477 

в Миколаївській філії «ПриватБанк» 

МФО 326610, ЄДРОПУ 20899238, e-mail: gimnazistka170904@gmail.com 

Піклувальний фонд Миколаївських гімназії №2 та школи 1 ступеня №59 

розташовано у кабінеті № 22а (ІІІ поверх нової будівлі) 

часи роботи: під час навчання: з 09.00 до 15.00,  

під час канікул: з 09.00 до 13.00 

з 01.09.2020 року, згідно рішення загальних зборів від 

31.08.2020 року, рекомендовано рішення питань у 

телефонному режимі, але, за потреби можна вирішити 

питання особисто, чекаємо на Вас щодня  

(цокольний поверх старої будівлі) – вхід ліворуч при вході 

у ворота освітніх закладів:  

з 07.30 до 09.30 та  з 12.00 до 14.00 

Вибачте за тимчасові незручності 
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