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ПРОТОКОЛ №2

Днес 11.01.2018 г. от 18.00 часа в детската градина се проведе редовно заседание на
обществения съвет към ДГ №15 „Слънце".
Присъстваха 7 души - 5-ма редовни членове на Обществения съвет, Анна Йорданова директор на ДГ №15 и Кера Лукова - протоколист, ст. учител в ДГ №15.

Дневен ред:
1 .Финансов отчет за изпълнението на делегирания бюджет на ДГ №15 „Слънце" за
2017 година.
2.Разпределение за разходване на преходен остатък от бюджет 2017 година.
3.Обсъждане и съгласуване на план - прием за учебна 2018-2019 година.
4.0бсъждане на проекто- бюджет за 2018 година.

Разисквания:

По първа точка от дневния ред госпожа Анна Йорданова - директор представи пред
присъстващите финансовия отчет на делегирания бюджет на ДГ №15 „Слънце" за 2017
година.

Изложението бе подробно и след него нямаше въпроси и разисквания.

Председателят на Обществения съвет- госпожа Иванка Сакутова, обяви процедура с
явно гласуване, за да бъде одобрен и приет отчета.

Гласували: „за"-5; „въздържали се" - няма; „против" - няма

По втора точка от дневния ред госпожа Анна Йорданова представи разпределение за
разходване на средствата от преходния остатък от бюджета на ДГ №15 „Слънце" за
2017 година.

Изложението бе подробно и след него нямаше въпроси и разисквания.

Гласували: „за"-5; „въздържали се" - няма; „против" - няма

По трета точка от дневния ред госпожа Анна Йорданова съобщи, че на педагогически
съвет е взето решение приема на деца за учебната 2017-2018 да бъде: 3 /три/ яслени и 2
/две/ градински групи. Решението е взето след като е направен анализ на броя на децата
в яслените групи, към момента в ДГ №15 и проучване за броя деца чийто родители
желаят да бъдат записани в детското заведение.
Председателят на Обществения съвет- госпожа Иванка Сакутова, обяви процедура с
явно гласуване, за да бъде одобрен и приет план-приема.

Гласували: „за"-5; „въздържали се" - няма; „против" - няма

По четвърта точка от дневния ред госпожа Анна Йорданова представи прогнозните
стойности на бюджета на ДГ №15 „Слънце" в държавна и местна дейност и
разпределението на средствата по параграфи за 2018 година, като обоснова всеки
разход. Директора обясни, че може да има разлика в посочените цифри след приемане
на формула за разпределение на средствата по ЕРС, но не се очаква тя да е голяма.
Принципното разпределение по параграфи ще е в същото съотношение.

Решение:
1.Общественият съвет към ДГ №15 „Слънце" одобрява и приема отчета за изпълнение
на делегирания бюджет за 2017 година.

2.0бщественият съвет към ДГ №15 „Слънце" одобрява и приема разпределението за
разходване на средствата от преходния остатък от бюджета на ДГ №15 „Слънце" за
2017 година.

3.Общественият съвет към ДГ №15 „Слънце" одобрява и съгласува план-приема на ДГ
№15 „Слънце" за учебната 2017-2018 година.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Иванка Сакутова
Председател на Обществен съвет

Кера Лукова
протоколист
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