ХЕРСОНСЬКИЙ
МІСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОТЬОМКІН»

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
директора Іліаді Ірини Микитівни про діяльність Херсонського міського
благодійного фонду «Потьомкін» у 2018 році
У 2018 році діяльність Херсонського міського благодійного фонду «Потьомкін» була
спрямована на виконання статутних завдань, виконанням умов договору, укладеного між
Херсонським навчально-виховним комплексом № 51 ім. Г.О. Потьомкіна. У зв’язку із
недостатністю фінансування та необхідність покращення умов перебування учнів у
закладі адміністрація НВК зверталася із заявками на проведення фінансування тих чи
інших витрат, та оплату договірних зобов’язань. Усі заявки зареєстровані і розглянуті.
Усі надходження можна поділити на три групи: безповоротна фінансова допомога
фізичних та юридичних осіб, оплата послуги «Електронний щоденник», оплата фізичної
охорони, кнопки швидкого реагування та сигналізації.

Надходження у 2018 році

Безповоротна фінансова
допомога
Електронний щоденник
Послуги охорони

Стабільною залишилася у 2018 році сума оплати послуги «Електронний щоденник»,
кнопки швидкого реагування, сигналізації. Збільшилася оплата за фізичну охорону
(пов’язано із оплатою праці охоронця).
За узагальненими групами сума коштів, отриманих фондом за звітний період становить
237 927 грн. 54 коп.

Разом
169765.54
28800.00
39365.00

Безповоротна фінансова допомога
Електронний щоденник
Охорона
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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 2018 року.
Узагальнення статей видатків виглядає таким чином:

Зведений аналіз використання коштів ХМБФ «Потьомкін» за 2018 рік
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Забезпечення безпечного перебування учнів у закладі
Дотримання санітарного регламенту
Придбання та проведення ремонтних робіт
Забезпечення сталої роботи оргтехніки
Дотримання протипожежного режиму
Інформаційна підтримка освітнього процесу
Послуги банку
Разом:

42365.00
7511.79
111791.75
2070.00
1022.00
73074.00
93.00
237927.54

Директор Фонду запрошувалася на засідання Батьківського комітету НВК 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:
- у січні 2019 року провести опитування батьків щодо витрачення коштів та
відображення видатків у Кошторисі на 2019 рік.

