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БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАВЧАЛЬНО -  ВИХОВНИЧОГО КОМПЛЕКСУ

_____________________________ №  240«Школярик»

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом року до дня подання заяви 
(у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року -

за період діяльності)

1. Благодійного Фонду «Школярик» НВК №240 «Соціум»
2. БФ «Школярик»
3. м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 39г
4. Головною метою створення і діяльності Школярика є здійснення благодійної 

діяльності в інтересах освітньої діяльності та розвитку навчально-матеріальної бази НВК 
№240 «Соціум».

5. Звітність про діяльність за 2018 рік

Витрати Благодійного фонду «НВК №240 «Школярик»

За період 01.12.17 -08.10.18

Комісія за видачу по чеку 198,84 
Заробітна плата 01-12міс. 12884,83 
Податки ( ЕСВ, ПДФО, В/з ) 6642,49 
Обслуговування рахунку банком 1016,86 
Послуги охорони школи 152299,04
Послуги зв'язку 4 стаціонарні номери (сплачено до 01.12.18) 4748,95
Послуги хостингу (надання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів
для розміщення фізичної інформації на сервері) 1 244,51
Обробка даних про домені імена та розміщення даних в онлайн доступі 385,11
Обслуговування серверу 400,00
Заправка, ремонт та відновлення картриджів 6195,00
Заправка, ремонт вогнегасників 2 451,00
Періодичні видання передплата рік (бібліотека) 5005,61
Канцтовари 1 041,72
Папір 2 087,28
Шкільні журнали 4 299,00
Письмовий стіл до музейної кімнати, доставка 2 617,00 
Жалюзі на вікна ( 2-й поверх коридор до актової зали) 4 845,99
Встановлення обладнання відео нагляду (на 2-й поверх в старшій школі та 1 -й поверх біля 
спортзали та в коридор початкової школи (відеокамери 6шт.- 2МП 1080p DH- 
HACHDW1220RP-S3 (2.8мм), відео регістратор на 8 каналів DH-XVR5108C-S2; жорсткий 
диск ІТб WD10PURX; коробка монтажна 6шт, прийомо-предатчик UTP101P-HD3, блок 
живлення Power adapter БП 60W/12V/5A). 10 925,00 
Миші провідні, кабель (кабінет інформатики) 419,00



Маршрутизатор 499,00
Двері, коробки, замки та дверні ручки -  по 3 шт. кожного найменування на 2-й поверх в 
коридорі до актової зали 10 519,00
Для ремонту коридора до актової зали 2 поверх (штукатурка гіпсова HP старт 25 міш., 
шпаклівка гіпсова мульти-фініш - 20 міш., грунтовка СТ16 для підлоги - 30л, ґрунт СТ17 - 
50л, грунт Aura під фарбування стін - 30л, плитка, плитка - керамограніт для підлоги Area 
120м.кв.,затирка для швів 13шт, клей для плитки СМ11 - 50мішків. 28 152,62 
Шафа для документів Эко-65 (800) до кабінету 108 ( для психолога),доставка 1615,00 
Всього витрачено з 01.12.17-08.10.18 260 492 грн. 85 коп.
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Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах 
щодо обрання нового складу Громадської ради при 
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

ДОРОШОК Дмитро Володимирович

Членство в ІГС - Благодійний Фонд «Школярик»
НВК №240 «Соціум»;
- Всеукраїнський громадський центр «Волонер»
- ВМГО «Демократичні ініціативи молоді»
- Національна організація скаутів України, 

Київський осередок.
Місце роботи - ФОП Дорошок Д.В.
Громадянство, число, місяць і рік народження - Українець 15.07.1974 р 
Місце народження - Маріуполь, Донецька область
Освіта - Вища педагогічна ДПУ ім. Драгоманова
Науковий ступінь, вчене звання - Немає
Нагороди, почесні звання - Відзнаки Міністерства молоді та спорту,

Київського міського голови

Г ромадська діяльність
СПОК -  Спілка дитячих та цюнацьких організацій України -  інструктор 
Всеукраїнський громадський Центр «Волонтер» - засновник 
Благодійний Фонд «Школярик» НВК №240 «Соціум» - голова 
ВМГО «Демократичні ініціативи молоіді» - голова 
Національна організація скаутів Укоаїни -  членство

Можливий напрямок роботи у громадській раді
Діти, молодь, спорт

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

Попередній досвід роботи
1991-1995 Державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Старший лаборант кафедра інформатики
1991 р. - поСпілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва
теперішній час Інструктор Спілки.
1995-1997рр. Соціальна служба для молоді м. Києва

Провідний спеціаліст відділу інформаційної роботи. 
Начальник відділу соціальних ініціатив молоді. 

Наметові табори «Зелена стежка» (Карпати):
1995-1997 рр. Керівник об’єднання наметових таборів
1997-2001 
(вересень) рр.

Український державний центр соціальних служб для молоді



Спеціаліст І категорії відділу взаємодії з громадськими 
організаціями, засобами масової інформації та громадських 
ініціатив.
Провідний спеціаліст відділу соціальної реклами та видавничої 
діяльності.
Начальник відділу організаційної роботи.
Начальник відділу взаємодії з державними установами, 
громадськими організаціями та засобами масової інформації.

2002 р. квітень 
-  2003р. грудень

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)
Директор Центру професійного розвитку персоналу.
Заступник генерального директора Кадрового агентства МАУП -  
Директор Центру професійного розвитку персоналу.

2004 рік. 
березень 
2006р. травень

Благодійний фонд «Надія і житло для дітей» (Hope and Homes for 
Children -  центральний офіс Королівство Велика Британія)

Керівник проекту «Деінституціалізація дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування».

2006-2010 рр Приватне будівництво
1998 р. - по 
теперішній час

Всеукраїнський громадський Центр „Волонтер”
Заступник голови Ради Центру.
Керівник сервісного центру Волонтерів Євро-2012, здійснення 
загального менеджменту 2000 тис. волонтерів м. Києва;
Тренер проекту «Будуємо майбутнє разом» (за підтимки 
ЮНІСЕФ);
Тренер для спеціалістів і волонтерів «Фондів громад» тренінгу 
«Ефективний менеджмент волонтерської діяльності» за 
підтримки ІСАР “Єднання”;
Керівник програми волонтерів «Євробачення 2017» за 
контрактом з Київською міською державною адміністрацією.

1998р., 2013 р., 
2014р., 2015р., 
2016р., 2017р.

Наметові табори «Витоки» (Корсунь-Шевченківський район, Черкаська 
область):

Керівник об’єднання наметових таборів, 1997-1998 рр.
Керівник тематичних змін 2013,2014,2015,2016,2017 
Керівник проекту «Корсунська СІЧ» 2015-2016 рр.

2008р. - по 
теперішній час

ФОП Дорошок Д.В.
третя група

Додаткова інформація ( особисті досягнення тощо)
Додаткова освіта

1997-2003 Семінар для фахівців соціальної роботи 
“Пропаганда репродуктивного здоров’я серед 
молоді”

Сертифікат Фонду 
Народонаселення ООН

Тренінг-практикум “Написання молодіжних 
проектів”

Сертифікат Молодіжного 
Директорату Ради Європи

Курс „Дипломатичний етикет. Протокол” ЦПР МАУП
2017 “Написання проектів. Фонди ЄС” FUNDACJA CEASC

Організація на комерційній основі курсів підвищення кваліфікації (соціально-психологічних 
тренінгів і курсів підвищення кваліфікації), роботи рекрутингового агентства, проведення 
кадрового аудиту, соціально-психологічне тестування, 2002-2003 рр.



Керівництво проектами „Життя без насильства” -  організація тренінгових служб з 
попередження домашнього насильства над дітьми” і „Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикової 
поведінки у притулках для неповнолітніх” за сприянням дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. 
2003 р. (у ВГЦ „Волонтер”).

Організація масових заходів на місцевому і державному рівнях “Всеукраїнський фестиваль 
дітей та молоді з особливими потребами “Повір у себе” 2000-200 Ірр, консультант проекту 
ВГЦ “Волонтер” “Молодь за демократію” 1999-2000рр., організація роботи об’єднання 
скаутських наметових таборів СПОК 1996-1998 рр., організація роботи по навчанню та 
підвищенню кваліфікації фахівців регіональних центрів соціальних служб для молоді.

Організація підготовки і роботи великих груп волонтерів: Євро-2012, Євробачення -2017.

Співпраця з державними установами (різних рівнів), громадськими організаціями, 
міжнародними організаціями, бізнес структурами.

Контактні дані (067.741.61.59, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 37, кв.209, e-mail: 
doroshok@ua.fm)

mailto:doroshok@ua.fm

