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На Ваш запит б/н вiд зо.0.9.2021
року надаеться наступна
Фiнансово-господарська дiяльнiсть ru^ rurфььно-технiчна iнформацiя.

ДОШКiЛЬНОТ ОСВiТИ ЯСЛа-СаДОК

база закладу
Загального типу J\Ъб <теремок) новокаховськоi

MicbKoT Ради здiйснюеться на пiдставi
Закону Украiни кПро дошкiльну
ocBiTy>. Пунктом З cTaTTi 2О Зllонr Украiни
<Про дошкiльну ocBiTy>
зазаначено, Що у заrurадi дошкiльнот
освiти можуть дiяiи:
_органи самоврядування
працiвникiв закладу освiти;
-органи батькiвського самоврядування;
-iншi органи громадського самоврядування
учасникiв освiтнього ,,роцесу.
Пунктом 3 cTaTTi З7 Закону Украiни <Про
до-пirr"пу ocBiTy>) зазначено, що
джерелаМи фiнансування закладу до.u*iпuпоi освiтЙ
п..йrпrо вiд форми
власностi можуть бути кошти:
-засновника (працiвникiв);
-державного та мiсцевих бюджетiв;
-батькiв або осiб, якi ix замiнюють;
-добровiльнi пожертвування та
цiльовi внески фiзичних i юридичних осiб;
-iншi кошти, не забороненi законодавством.

Також вiдповiдно до Положення про заклад
дошкiльноi освiти,

ЗаТВеРДЖеНОГО ПОСТаНОВОЮ Кабiнету MiHicTpiB
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Украiъи вiд 27.01^202l JNs
I: Uv.
86:
закладi дошкiльнот освiти можуть дiяти органи
самоврядування

працiвникiв такоГо
,vlv ЗаклаДУ,
J@I\Jroлy, органи батькiвського
самоRпяпvЕlяIJЕrq
iншi
, i-,,,i
органи громадського самоврядування
учаснипi"
у. |i. +т 1;
РОЗВИТОК МаТеРiаЛЬНО-технiчноТ бази ruппuду дошкiльноi
:лIТ:'.i"::
]" числi забезпечення
освiти, у тому
пристосування, фiнансуються за
рахунок коштiв засновника закладу та iнших
(п. 5З).
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план розвитку

матерiа_гtьноiхнiч*,ь.о забезпечення закладу

ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ ЯСЛа-СаДОК Заг€шьЕого

типу J\Ъб <Теремок)) HoBoKaxoBcbKoi
MicbKoi радИ на202|-2О22 навчаJIьний piK
.чr".рд*ено протоколом засiдання

(.hlb 3 вiд 16.05.2021р) обраними
представниками
громадськостi груп, а саме:

вiд

батькiвськоi

-

придбати дерев'янi пiсочницi

майданчики;

-

з

кришками

на чотири

iгровi

закупити кварцовi лампи на Bci примiщенНя
де знаходяться дiти
кiлькостi п'ять штук;

-

-

покласти лiнолеум у
роздяг€Lльнi ясельноТ групи;
зробити косметичний
ремонт примiщення харчоблоку;
замiнити на харчоблоцi ваги на електроннi;
придбати арт-столи для пiсочноТ анiмЪцii.

-

дерев'янi пiсочницi

в

повiдомля€мо, що за лiтнiй перiод за
благодiйнi
виконання плану розвитку матерiа-ltьно-технiчного батькiвськi внески на
забезпечення закладу
ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ ЯСЛа-СаДОК Заг€Lльного типу
J\Ьб ктеремок) новокаховськоi
MicbKoi ради було придбано:

з

кришками на чотири iгровi майданчики
(8600,00 грн.);
кварцовi лампи - п'ять штук ( 4700,00 грн.);
лiнолеум У роздяг.tльнi ясель"оТ.руп"iiоZв,оо
грн.);
косметичний ремонт примiщення харчоблоку
tzBBo,bo грн.)
електроннi_вати у харчоблок (900,00 грн.);
ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ Заклад
дошкiльноi; освiти ясла-садок заг€Lльного
типУ J\ьб кТеремок> НовокаховськоТ MicbKoi
Ради за кошти державного
бюджету отримав:
Санiлiт, Бланiдас ( 04.03.2O2l, 19.08 202l)-5 банок;
антисептик (1з.04.202I)- 2 лiтри; (16.06.202l)- з
лiтри; (19.0s.202l)- 4
лiтри;
рiдке господарське мило ( 04.03.202it)- б банок;
латекснi рукавички(19.08.2021)-50 штук;
медикаменти(19.08.2021) на суму 786,84 грн.;
Зага,гlом на заклад дошкiльноi освiти
загiUIьного типу Jr1iб
кТеремоК> НовокаховськоI мiськоi
".пu-.uдок
Ради видiлено з26о169,00 грн. (заробiтна
плата працiвникам закладу; придбання миючих засобiв; придбання
вогнегасника; придбаннЯ антисепТикiв, побутовоТ
xiMii, медикаментiв,
продуктiв харчування; послуги зв'язку, iHTepHeTy; атестацiя,
перезарядка
вогнегасника; повiрка вагiв; медичний огляд працiвникiв;
бактерiологiчне

-

-

-

-

-

обстеження закладу; виготовлення допуr""riu на
земельну дiлянку;
ВiДРЯДЖеННЯ Працiвникiв закладу освiти; сплата
комун€шьних послуг;

навчання по пожежнiй безпецi та цивiльному захистi).

Вашу увагу, що Рiшення органiв батькiвського
самоврядування закJIаду дошкiльноi освiти ясла-садок
загrшьного типу J\Ъб
<теремок>> Новокаховськот мiськоi
та
iнформацiя
Ради
щодо використання
бЛаГОДiЙНИХ баТЬКiВСЬКИХ BHecKiB'закJIаду
дЬшкiльноi освiти ясла_садок
заг€LльноГо типУ }Гчб <ТеРемок) НовокахОвськоТ
MicbKoT
висвiтлю€ться у
групових батькiвськ_их спiльнотах ( Вайбер) та iнших. ради
звертаемо
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