
Інформація про об’єкт для благодійної допомоги 

• назва: Новобиківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступеню 

• адреса:  с.Новий Биків, Ніжинського р-ну Чернігівської обл., вул. Шевченка, 1,                   

директор:  Вовк Н.М. 

• cтатус: заклад загальної середньої освіти, що не є комерційною установою та належить до 

комунальної власності Новобасанської сільської ради Чернігівської обл.  

• підпорядкування:  відділ освіти Новобасанської громади, керівник  Ралко В.М. 

• дата введення в експлуатацію:  об’єкт був побудований та введений в  експлуатацію в 1972 

році, в 2021 році там було проведено капітальний ремонт (зовнішнє утеплення стін та цоколю, 

даху, облаштування покрівлі з металопрофілю, облаштування бетонного вимощення навколо 

приміщення, капітальний ремонт харчового блоку з повною заміною кухонного обладнання) 

• кількість учнів: 188 чол. 

• територія покриття школи: 8 найближчих сіл (Новобасанська громада та Бобровицька 

громада) 

• причина: школа, як інші 330 житлових об’єктів у с. Новий Биків та с. Нова Басань зазнали 

значних ушкоджень під час військових дій російської армії та під час окупації  ворогом в 

період 27.02.22р. – 31.03.22р.  

• сайт школи: https://zzsonb.e-schools.info/m/ 

 

Підстава для надання благодійної допомоги: 

 

• Лист-звернення на ім’я Голови Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», 

Зіннікова В.О. від  голови Новобасанської громади, М. Дяченка (вх. № 2219 від 13.06.2022р.) 

щодо виділення благодійної фінансової допомоги на відбудову Новобиківського ЗЗСО І-ІІІ 

ступеню (додається); 

• Довідка про набуття статусу не комерційної організації  та належність до комунальної 

власності Новобасанської сільської ради Чернігівської обл. (вих. № 01-32/333 від 09.06.2022р.), 

видана Новобиківському ЗЗСО І-ІІІ ступеню  (додається); 

• Рішення Новобасанської сільської ради про підсумки виборів сільського голови та визнання 

його повноважень (вих. № 2-1/2020 від 08.12.2020р.) (додається); 

• Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (додається); 

• Розпорядження Новобасанської сільської ради (вих. № 304-к від 16.12.2021р.) про 

призначення на посаду начальника відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Новобасанської сільської ради (додається); 

• Дефектний акт на пошкоджене та знищене майно Новобиківської  ЗЗСО І-ІІІ ступеню (від 

29.04.2022р.) (додається). 

 

Запитувана сума благодійної допомоги та мета витрат:  

• Запитуваний розмір благодійної допомоги школою: 1,150 млн. грн. 

• Мета: покриття витрат для проведення робіт по заміні знищених та пошкоджених віконних 

металопластикових  блоків та склопакетів у приміщенні школи, а саме: 

- к-ть вікон, які необхідно замінити: 140 шт.,  

- вартість матеріалів та монтажних робіт, які необхідно оплатити: 1 142 728 грн. (згідно 

специфікації) 

• Отримувач благодійної допомоги: відділ освіти Новобасанської громади, якому 

підпорядкований Новобиківський ЗЗСО І-ІІІ ступеню, не є комерційною організацією. 

 

https://zzsonb.e-schools.info/m/

