
Наявність коштів на 01.01.2017р. 67567,40

Благодійні внески батьків за 11 місяців 2017р. 296450,00

Ремонт кабінету фізики. 10700,00

Будівельні матеріали (сходові клітини). 16500,00

Облицювання  кахелем  сходових клітин. 19600,00

Малярні роботи на сходових клітинах. 17600,00

Ремонт сходів запасного виходу  на подвір'я (для  проведення урочистих 

свят) 2500,00

Укладання  тротуарної плитки  центрального входу школи (90 м кв) 11000,00

Малярні роботи стелі  їдальні (після залиття їдальні та ремонту даху) 6500,00

Кріплення для  плазми. 300,00

Ноутбук для інтерактивного класу в кабінеті біології. 7420,00

Проектор для актової зали. 30542,00

Пульт управління до проектору. 2610,00

Екран для  актової зали. 5220,00

Кріплення та дроти  для проектору в актовий зал. 3510,00

Проектор для інтерактивної дошки в кабінет  203. 15138,00

Сплата за чистку брудопоглинаючого коврика (центральний вхід  школи). 1526,00

Сплата за товари для ремонтних робіт (зап.частини, буд. матеріали). 3964,00

Ремонт офісної техніки та заправка картриджів. 4700,00

Вивіз сміття (будівельного, листя). 1700,00

Миючі засоби. 1900,00

 Сантехнічні матеріали та роботи. 4200,00

Шафа в кабінет біології  304. 3200,00

Підписка періодичних видань для шкільної бібліотеки на 2017р. 4000,00

Стопори для машин на в'їзді до подвір'я школи 1000,00

Тримачі для туалетного папіру 1650,00

Масляна батарея у кабінет дитячої творчості. 1000,00

Світильники. 2700,00

Придбання  зелених насаджень для клумб. 1200,00

Миючи засоби та господарчі товари у їдальню. 3400,00

Господарчі товари ( для поточних ремонтних робіт та усунення аварійних 

ситуацій в школі). 11300,00

Транспортні витрати (доставка товарів). 3718,00

Канцелярські товари (файли, степлери, папки, зошити для олімпіад тощо). 6700,00

Сплата за кнопку виклику державної служби охорони. 4400,00

Придбання ліків для  медичного кабінету. 6320,00

Звіт про надходження та використання благодійних 

батьківських коштів 

за 11 місяців 2017 р., станом на 01.12.2017 р.

Капітальні ремонтні роботи:

Придбання орг. техніки та роботи по її встановленню

Оплата за роботи та товари для здійснення безпечного та комфортного 

освітнього процесу.



Організація свят (нагороди, дипломи,  транспортні витрати,оренда 

костюмів ті інше) 10136,00

Проведення свята Масляна (послуги аніматорів). 4800,00

Організація  літнього мовного табору (Умілі рученята). 1000,00

Друк банерів,буклетів, інформаційних матеріалів тощо) 3240,00

Оформлення  місць проведення свят. 3700,00

Подарунки першокласникам (шеврони). 6000,00

Дивани 6 шт на 1-му поверсі. 12374,00

Виготовлення стендів (9 шт) та гербу школи (І поверх). 9000,00

Театр Паяц для першачків (1 вересня 2017р). 2000,00

Щоденники  на 2018-2019 нр 3700,00

Організація випускного в 2016/2017  році (дипломи, статуетки, Книга 

рекордів школи). 3200,00

Придбання елементів живлення  для роботи радіомікрофонів під час   

позакласних заходів у школі. 1600,00

ВСЬОГО ВИТРАТ 278468,00

Наявність коштів на 01.12.2017р. 85549,40

Сплата за товари та послуги (навчання та позакласна діяльність учасників 

освітнього процесу)


