ЗВІТ
директора Іліаді Ірини Микитівни про діяльність Херсонського міського
благодійного фонду «Потьомкін» у 2017 році
Протягом 2017 року Херсонський міський благодійний фонд «Потьомкін»
проводив свою діяльність відповідно до статутних завдань, розглядав питання,
пов'язані з фінансуванням потреб Херсонського навчально-виховного комплексу № 51
ім. Г.О. Потьомкіна Херсонської міської ради по заявках адміністрації. Між Фондом
та НВК № 51 укладено договір про надання благодійної допомоги. Усі заяви
зареєстровані і розглянуті. Відповідно до наданих звітів, проведено фінансування
зокрема:
- послуг фізичної охорони;
- зміст сигналізації і кнопки тривожного виклику;
- капітального ремонту системи водопроводу;
- будівельних матеріалів для облаштування бетонної доріжки;
- придбання і установки металевої огорожі;
- придбання будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів.
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Значна частина допомоги була спрямована на покращення матеріально-технічної
бази закладу, забезпечення безпечного перебування учнів у НВК. Рішення про
проведення оплати за вказаними статтями приймалися на засіданні загальношкільного
батьківського комітету у січні та вересні 2017 року.
Узагальнення статей видатків виглядає таким чином:
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Директор Фонду запрошувалася на засідання Батьківського комітету НВК,
Піклувальної ради та звітувала про проведену роботу.
Головам батьківських комітетів своєчасно (напередодні батьківських зборів)
надавалися паперові звіти щодо надходження та використання коштів Фонду. Також
звітування відбувалося на сторінці Фонду на сайті НВК № 51 http://51.ks.ua/found/blog.
З будь-якими питаннями, пов’язаними із діяльністю Фонду, благодійники (фізичні
та юридичні особи) могли звертатися до директора Фонду, яка щовівторка з 8.00 до
10.00 та у четвер з 14.00 до 15.00 здійснювала прийом громадян.
Відповідно до Статуту Фонду у грудні 2017 року створено Наглядову раду з
батьків, які перевірять діяльність Фонду, вмотивованість та доцільність витрачення
коштів.
Разом з цим, директор Фонду пропонує:

- з січня 2018 року змінити форму звіту на сторінці фонду в інтернеті;
- звіти публікувати щомісячно до 10 числа, а паперовий варіант, надавати головам
батьківських комітетів перед батьківськими зборами;
- у вересні 2018 року провести опитування батьків щодо витрачення коштів та
відображення видатків у Кошторисі на 2019 рік.

Директор Фонду

І.М. Іліаді

