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Робота управління освіти по 

залученню позабюджетних 

коштів та актуальні питання 

співпраці адміністрації  

навчальних закладів з 

батьківською громадою з 

метою зміцнення матеріально-

технічної бази 

Управління освіти 

Шевченківської районної в м. 

Києві державної адміністрації 



Міжнародні гранти 

За сприяння Українського фонду 

соціальних ініціатив  на базі СШ 

№ 102 відкрито комплекс – “ 

Туристична скелелазна гірка ” 

 500 тис. грн від  

http://shev.gov.ua/images/trueimg/originals/476/A52FA3E6C8C6-476.jpg


Міжнародні гранти 

 За рахунок коштів гранту  

“Польської допомоги ” виконано  

ремонтні роботи в ДНЗ № 35 

32 тис. євро 



Інвестиційні кошти 

 ДНЗ № 77 – 400 тис. грн. 
 ШДС “Кобзарик” – 200 

тис. грн. 

Відновлення роботи дошкільних груп 



Шефська допомога 

Description of the  

company’s sub contents 

При підтримці Служби зовнішньої 

розвідки України, проведено 

ремонт шкільного харчоблоку 

ліцею-інтернату №23 «Кадетський 

корпус»  
  

  



Державно-приватне партнерство 

Співпрацю з благодійним фондом “Родинне тепло” 

розпочато з 2011 року 

СШ № 53 – 21 млн.грн. ДНЗ № 54 – 7 млн. грн. 



НВК “Кияночка” - 
харчоблок 

НВК “Пізнайко” -
офтальмологічне 
обладнання 

Батьківські кошти 



Батьківські кошти 

 

Частковий ремонт даху (ЗНЗ №№ 24, 27, 49, 61, 82, 

97,  102, 172, ШДС “Пізнайко”, ДНЗ №№ 35, 77, 155, 

293, 320, 323). 

Часткова заміна асфальтного покриття (ЗНЗ №№ 24, 

57, ДНЗ №№ 343, 428). 

-ремонт місць загального користування; 

-частковий ремонт фасадів;  

-ремонт ігрового та спортивного обладнання; 

-поточний ремонт коридорів, спортивних та  

  актових зал, класних кімнат, груп та спалень; 

-заміна дверей (68 шт); 

-придбано 25 комплектів дитячих меблів 



ЗБІР ГОТІВКИ 

ПРИМУС 

Ризики, які виникають при 

залучені батьківських коштів 

2 

3 

НЕПРОЗОРІСТЬ 1 

ВІДСУТНІСТЬ ЗВІТНОСТІ 4 



В МЕЖАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ДОБРОВІЛЬНО 

ПРОЗОРО 

БЕЗГОТІВКОВІ  РАХУНКИ 

А має бути так !!! 



Краунд-фаундінг 

Краудфаундинг (народне фінансування, від 

англ. сrowd funding, сrowd — «натовп», 

funding — «фінансування») — це колективна 

співпраця людей, які добровільно 

об'єднують свої гроші або інші ресурси 

разом, як правило через інтернет, щоб 

підтримати зусилля інших людей або 

організацій. 

 Збір засобів може служити для різних цілей 

.... 

Інтернет 

ресурси 

Інтернет 

ресурси 

Розпочато за вищезазначені кошти ремонт 

стадіону Технічного ліцею 
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