
Звіт  

про використання батьківських коштів у 2017 році  

№ 

п/п 

 Сумма 

(грн.) 

Господарчі потреби: 

1. Придбання   електричних ламп, автоматів ел., кабелю ел., 

інтернет-кабелю, комплектуючих до насосу, труб 

металопластикових,  металевих каналізаційних та 

водопровідних, металопластикових вікон,спорт. інвентарю, 

шпаклівки, дверей металевих (2шт) для заміни на запасних 

виходах, дверей ДВП для заміни в каб. №27;53, миючих, 

дезинфікуючих засобів, кахелю, будівельних матеріалів та 

сантехприладів для ремонту санвузла, коридору 1-го поверху, 

стендів «Будова автомобіля» , «Охорона  праці водія», 

«Небесна сотня», «Патріотичне виховання», біндеру для 

прошивки шкільної документації,  сантехприладів, спорт. 

інвентарю, прибирального інвентарю, цвяхів, дюбелів, 

шурупів, мила туалетного, канцтоварів, медичних препаратів 

та інш. 

155889,3 

Послуги: 

1. Оплата  Інтернету, телефонного зв'язку. 471,72 

2. Оплата робіт:  

 - по ремонту вентиляційного насосу басейна (перемотка). 3400,00 

 - по ремонту болгарки. 100,00 

 - по ремонту віконних відкосів після заміни дерев'яних 

вікон на металопластикові на коридорі (2шт) та сходах 

(4шт). 

2100,00 

 - ремонту електропроводки в коридорах 1-го, 2-го 

поверхів, в бібліотеці , в каб.№13; №56; по заміні 

автоматів на електрощитках в коридорі 2-го поверху , в 

басейні, монтажу електропроводки в кабінеті 

інформатики №34. 

1820,00 

 -  по прочистці 30м каналізаційної труби у підвалі 

молодшої школи; в санвузлі молодшої школи; 

каналізаційного стояка в каб.№83,27 та стояка в 

санвузлі старшої школи. 

2350,00 

 - по ремонту труби холодного водозабезпечення у підвалі 

(усунення протікання). 

200,00 



 - по ремонту батарей в спортивних залах,  частковій 

заміні труб системи опалення в підвалі, в їдальні,  в 

приміщенні для техперсоналу. 

2710,00 

 - по заміні крана на питному фонтанчику. 200,00 

 - по ремонту і заміні світильників в санвузлах, бойлера в 

басейні . 

852,00 

 - по виготовленню і монтажу захисного корпусу на АРВ в 

електрощитовій. 

250,00 

 - по ремонту каб. №28, №83. 10500,00 

 - по ремонту унітазу в санвузлі молодшої школи, зливних 

бачків в санвузлах 1-го пов. 

380,00 

 - по ремонту оргтехніки (принтеру, тюнеру в каб№38;10), 

в каб. інформатики, в бібліотеці (блоки  живлення  ПК), 

в приймальні заміна фотобарабанів на принтерах  в 

приймальні, в каб№38; по ремонту ноутбука 

інв.№10480115 (заміна карти пам'яті, материнської 

плати). 

6130,00 

 - по ремонту дверних відкосів запасних виходів після 

заміни дерев'яних дверей на металеві. 

300,00 

 - по перезарядці, ремонту вогнегасників, технічн. 

обслуговування ПК. 

1472,62 

 - по обшивці пластиковою панеллю каналізаційних і 

водопровідних труб в холі.  

460,00 

 - по ремонту змішувача в санвузлі, в каб. заступн. 

директора. 

250,00 

 - по демонтажу кахелю в санвузлі 2-го пов. 1000,00 

 - по капітальному ремонту санвузла 2-го пов. 30932,00 

 - по заміні напільної плитки ПХВ на кахель в коридорі  

1-го поверху. 

5700,00 

 - по монтажу роздягальні для дітей молодшої школи . 2200,00 

 - по встановленню металопластикових вікон  

в  каб. №77. 

2100,00 

 - по ремонту кранів на рукомийниках в каб. заст. 

директора; №47. 

160,00 

 - ремонту електродрелі інв.№10490087 (каб. трудового 

навчання). 

90,00 

 - по розпломбуванню і опломбуванню електрообладнання 

представниками ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». 

130,10 

 - по покосу трави на шкільній території. 400,00 

3. Оплата послуг:  



 - оплата внеску в асоціацію «Шкіл майбутнього». 767,00 

 - оплата внеску за участь в конференціях ДОІППО. 325,75 

 - копіювальних, ламінування, фото-послуг по 

оформленню фотоальбому для Ради Ветеранів. 

245,40 

 - по підтримці користування  шкільного сайту. 900,00 

 - за участь в конкурсі (публікація статті). 207,00 

 - оплата внеску за оренду автодрому. 2022,00 

 - за проведення лабораторних досліджень повітря, питної 

води, рівня освітленості кабінетів. 

1084,31 

 - електровимірювальних послуг (заземлення 

технологічного обладнання). 

600,00 

 - по навчанню з пожежно-технічного мінімуму. 250,00 

 - за порушення правил пожежної безпеки. 58,00 

 - акредитаційної комісії Головного сервісного центру 

МВС та  оформлення державної акредитації закладу з 

підготовки водіїв автотранспортних засобів. 

446,80 

 -  страхування членів добровільної пожежної дружини. 1382,40 

 - за повірку манометрів (10шт). 227,52 

4. Нагородження учнів-переможців конкурсу з української 

літератури, обдарованих дітей. 

3259,50 

5. Оплата участі в конкурсі «Найкращий кабінет». 90,00 

6. Оплата участі у Всеукраїнському семінарі «Олімпійська 

освіта в школі – джерело знань…»,  проїзду до м. Києва для 

отримання ліцензії з підготовки водіїв автотранспортних 

засобів, для участі в конференції «Випереджаюча освіта» . 

1575,90 

7. Послуги «Нової почти», ПАТ «Кредобанк», «Укрпошти», 

копіювальні послуги, ламінування. 

828,82 

8. Придбання науково-методичної літератури. 296,70 

9. Оформлення підписки на періодичні видання на 2018р. 373,90 

10. Транспортні послуги (доставка комп'ютерів(10шт), 

будівельних матеріалів, біндера, шкільної документації в 

райво, метод центр, ДГП, оплата проїзду школярів на районні 

та міські олімпіади з біології, трудового навчання). 

5490,50 

 Всього: 252979,24 

 

 


