
Протокол №2 

засідання батьківського комітету  

гімназії Деснянського НВК  

 Деснянської  селищної ради Чернігівської області 

 від 16.11.2017 року. 
  

Голова :  Іванченко Наталія Анатоліївна; 

Секретар : Гусєва Анна Павлівна. 

Присутні : 

1) директор Деснянського НВК Римарєв К.Є.; 

2) членів батьківського комітету-17. 

Порядок денний. 

1. Затвердження протоколу батьківської конференції від 26.09.2017 року. 

2. Вибори голови батьківського комітету. 

3. Затвердження персонального  складу комісій батьківського комітету. 

4. Затвердження плану роботи батьківського комітету на 2017-2018 навчальний 

рік. 

5. Про розподіл батьківських добровільних внесків на розвиток Деснянського 

НВК та забезпечення законності при їх отриманні і використанні. 

Слухали. 

1. По першому питанню директора НВК Римарєва К.Є., який зачитав протокол 

батьківської конференції представників батьківських комітетів класів 

Деснянського НВК від 26.09.2017 року і  запропонував затвердити його, або ж 

внести зміни, зауваження та пропозиції. 

2. По другому питанню Римарєв К.Є. запропонував батьківському комітету 

визначитись з кандидатурами  на голову комітету, заступника голови та 

секретаря. 

3. По третьому питанню було запропоновано визначитись з персональним 

складом комісій батьківського комітету. 

4. По четвертому питанню було представлено на обговорення  і затвердження 

річний план батьківського комітету гімназії Деснянського НВК по деяких 

розділах якого давав пояснення директор. 



5. По п’ятому питанню обговорювалося питання  підтримки навчально-

виховного процесу , позаурочного дозвілля учнів, утримання будівлі, 

території, комунікацій, розвитку навчально-господарської бази Деснянського 

НВК за рахунок добровільних благодійних внесків батьків, а також допомоги 

випускним 9-м,11-м класам з боку батьківського комітету гімназії для 

покращення матеріально-технічної бази їх класних кабінетів. 

Вирішили. 

1. Затвердити протокол батьківської конференції від 26.09.2017 року. 

2. Вибрати головою батьківського комітету гімназії Деснянського НВК  Іванченко 

Наталію Анатоліївну, (7-А клас); заступником голови – Марченко Світлана 

Миколаївна (5-Б клас); секретарем – Гусєва Анна Павлівна (11-А клас). 

3. Затвердити персональний склад комісій батьківського комітету: 

1) навчально-виховної роботи: 

Домашенко Тамара Петрівна (6-А клас); 

Гринчук Юлія Леонідівна (5-А клас). 

2) дисциплінарна: 

Коваленко Тетяна Анатоліївна (6-Г клас); 

Тертишна Тетяна Дмитрівна (7-Б клас); 

Островко Світлана Федорівна (8-А клас); 

Оношко Юлія Миколаївна (8-Б клас); 

Українець Ніна Геннадіївна (11-Б клас); 

Пилипенко Ірина Анатоліївна (9-Б клас). 

3) господарська: 

Свідницька Тетяна Миколаївна (8-В клас); 

Нестеренко Світлана Михайлівна (9-В клас); 

Нікітенкова Наталія Вікторівна (10-В клас). 

4) з перевірки якості харчування: 

Марченко Світлана Миколаївна (5-Б клас); 

Смуток Ірина Олексіївна(5-В клас); 

Шульга Надія Олександрівна (6-Б  клас); 

Вишковська Світлана Миколаївна (8-В клас); 

Корольова Оксана Володимирівна (7-Г клас). 

5) з впровадження Всеукраїнської програми «Демократична школа»: 

Лоза Світлана Миколаївна (6-В клас); 

Карпович Ірина Олександрівна (9-А клас); 

Безлюдна Валентина Миколаївна (9-Г клас); 



Карпенко Ольга Василівна (10-А клас); 

Собора Тетяна Григоріївна  (11-В клас); 

Юрченко Тетяна Миколаївна (10-Б клас). 

4. План роботи батьківського комітету гімназії Деснянського НВК на 2017-2018 

навчальний рік затвердити. 

5. З метою забезпечення матеріально- технічної бази класних кабінетів випускних 

9-х та 11-х класів повернути 100% річної суми  добровільних благодійних 

внесків   з батьківського комітету гімназії батьківським комітетам класів, як 

допомогу до їх внесків в не меншому розмірі від цієї суми. Головам БК класів 

звітувати про використання цих коштів на засіданні БК гімназії. 

Отримання та використання добровільних благодійних внесків проводити 

виключно згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року           

№ 1222 «Про затвердження порядку отримання благодійних  (добровільних) 

внесків, коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами  і 

закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, 

спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та Примірного 

положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

02.06.2004 року № 440. 

 

                          Секретар :                                         Гусєва А.П. 

                          Голова БК :                                       Іванченко Н.А. 


