Використання коштів на розвиток школи станом З 01.05.2020 по 31.05.2020 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло: 1175 грн.
Використано: 7336 грн.
Придбання сантехматеріал (для ремонту системи теплопостачання в будівлі
початкової школи )– 7216 грн.
Придбання тонеру для картриджу – 120 грн.
Залишок: 35105 грн. 76 коп.
Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі – 37544
грн.
 оплата Скайтет інтернету за березень-червень на суму 1120 грн.
 заправка картриджу на суму 240 грн.
 придбання інфрачервоного безконтактного термометру AFK- 1724 на суму 1724
грн.
 придбання метисів для обшивки підвального приміщення в будівлі старшої
школи на суму 50 грн.
 придбання футляру для печатки та флешки для ХМБОСРО «Співдружність» на
суму 210 грн.
 придбання сонцезахисних жалюзів для класної кімнати 3-А класу на суму 5700
грн.
 придбання євровікон в класну кімнату № 208 -2 шт. на суму 8500 грн.;
 придбання шафи-стінки в класну кімнату 3-Б класу на суму 17000 грн.;
 придбання сонцезахисних жалюзів для спальні на суму 3000 грн.
 придбання кришок на каналізаційні люки та фарби (50 кг) для ремонту стінпанелей ІІІ поверху будівлі старшої школи.
Міський бюджет
 капітальний ремонт балок перекриття на горищі початкової школи на суму
34749 грн.60 коп.
Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 1668806,98 грн.
Комунальні послуги:

водопостачання – 3530,25 грн.
енергопостачання – 9317 грн.
вивіз сміття – 903,75 грн.
Використання коштів на розвиток школи станом З 01.04.2020 по 30.04.2020 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло: 800 грн.
Використано: 00 грн. 00 коп.
Залишок: 41266 грн. 76 коп.
Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 1366287,40 грн.
Комунальні послуги:
ТЕЦ – 148110,23 грн.
водопостачання – 843,73грн.
енергопостачання – 9759,64 грн.
Використання коштів на розвиток школи станом З 01.03.2020 по 31.03.2020 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло: 7435 грн.
Використано: 1353грн. 90 коп.
Придбання будматеріалів – 1053 грн. 90 грн.
Ведення бухгалтерського обліку – 300 грн.

Залишок: 40466 грн. 76 коп.
Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 1328441,76 грн.
Комунальні послуги:
ТЕЦ – 229644, 24 грн.
водопостачання – 1064,23грн.
енергопостачання – 7465,58 грн.
вивіз мусора – 2004,84,28 грн.
інші послуги – 302,18 грн.
Використання коштів на розвиток школи станом З 01.02.2020 по 29.02.2020
року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло: 6045 грн.
Використано: 4631грн. 80 коп.
Охорона ЧП «Дунай-с» за січень – 2344 грн.80 коп.
Придбання будматеріалів – 2047 грн.
Заправка картриджу – 240 грн.
Залишок: 34385 грн. 66 коп.
Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі – 14825
грн.
• оплата Скайнет Інтернету за лютий на суму 280 грн.;
• оплата крану на умивальник в обідню залу шкільної їдальні на суму 400 грн.;
• оплату ліків для медичного кабінету школи на суму 97 грн.;
• оплата плівки для проектування інтерпідлоги на суму 940 грн;
• виконання ремонтних робіт (відкоси на встановлені металево-пластикові вікна)
коридору ІУ поверху будівлі старшої школи -на суму 4600 грн.
• придбання сонцезахисних ролетів з тканини для кабінетів 303 та 309 на суму
3942 грн.;
• заміна ламп освітлення на енергозберігаючі в класну кімнату 2-В класу на суму
910 грн.;
• виконання ремонтних робіт (відкоси на встановлені металево-пластикові вікна)
коридору ІІ поверху будівлі старшої школи - на суму 1560 грн.

• придбання стендів в класну кімнату 3-Б класу на суму 2096 грн.
Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 1340221,71 грн.
Комунальні послуги:
водопостачання – 561,66грн.
енергопостачання – 8112,46 грн.
вивіз мусора – 668,28 грн.
Використання бюджетних коштів на харчування здобувачів освіти
1-4 класів – 85436 грн.60 коп.
дітей пільгових категорій – 103934 грн.95коп.
Використання коштів на розвиток школи станом З 01.01.2020 по 31.01.2020 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло: 5320 грн.
Використано: 10959 грн. 60 коп.
Охорона ЧП «Дунай-с» за січень - 2451грн.60 коп.
Придбання будматеріалів (укладка та затірка плитки для підлоги, відкоси вікон)–
8018 грн.
Заправка та регенерація картриджу – 490 грн.
Залишок: 32972 грн. 46 коп.

Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі –
49182грн. 17 коп.
•

оплата Скайтет інтернету за січень на суму 280 грн.;

•

ремонт плитки на ґанку центрального входу до школи на суму 120 грн.;

•
оплата електропроводки для дошки в ресурсну кімнату та інтерактивну підлогу
в класну кімнату 1-В класу на суму 1500 грн.
•
придбання додаткового матеріалу та робота по укладці плитки на ІІІ поверсі
будівлі старшої школи на суму 29577 грн.17 коп.
•

придбання євровікон в класну кімнату № 303 -3 шт. на суму 14500 грн.;

•
придбання двох вікон на коридор ІІ поверху будівлі старшої школи на суму 7100
грн.;
•

придбання лінолеуму в музей школи каб. № 210 на суму 3105 грн.;

•
виконання ремонтних робіт (відкоси на встановлені металево-пластикові вікна)
коридору ІІІ поверху будівлі старшої школи -4 шт. на суму 1800 грн.
Державна субвенція
•
дидактичний матеріал за 2019 рік для класів НУШ та інклюзії (НМЦ) на суму
грн. 34535 грн. 83 коп.;
•

принтер для інклюзивних класів на суму 9039 грн.;

•
налаштування мережевого обладнання, з метою створення локальної
комп’ютерної
мережі, доступу до інтернет на суму 49828 грн.80 коп.;
Міський бюджет
•

тістоміс для харчоблоку шкільної їдальні на суму 24840 грн.;

•

стелажі посилені для харчоблоку шкільної їдальні - 3 шт. на суму 19545 грн.

•
встановлення євровікон в коридор ІІІ та ІУ поверху будівлі старшої школи в
кількості 15 штук на суму 99957 грн.;
•

перезарядка вогнегасників на суму 1386 грн. 84 коп.

Бюджетні кошти:

Заробітна плата – 1365671,20 грн.
Комунальні послуги:
Опалення – 123237,83 грн. грн. водопостачання
– 1194,80грн. енергопостачання – 15996,92
грн.
Використання бюджетних коштів на харчування здобувачів освіти 1-4 класів – 58867
грн.07 коп.

дітей пільгових категорій – 69915 грн.41 коп.

Використання коштів на розвиток школи станом З 01.12.2019 по 31.12.2019 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло : 10121 грн.
Використано : 24629 грн.
Охорона ЧП «Дунай-с» за грудень - 3096грн.80 коп.
Придбання будматеріалів та плитки для підлоги – 21412 грн. 64 коп.
Заправка картриджу – 120 грн.
Залишок: 38612 грн. 06 коп.

Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі – 3321 грн.
•

придбання медичних препаратів для мед. кабінету школи на суму 50 грн.

•
придбання матеріалів для поточного ремонту опалювальної системи актової
зали на суму 616 грн..

•
придбання канцтоварів (файлів, підшивка шкільної документації) на суму 190
грн.
•

придбання прожектору для школи на суму 740 грн.

•

оплата Скайтет інтернету за грудень на суму 280 грн.

•
придбання господарчих товарів (ліхтарик для сторожів та засіб для чищення
унітазів) на суму 108 грн.
•
придбання кріплення для встановлення захисної сітки на вікна у спортивну
залу початкового корпусу, для безпечного проведення уроків на суму 357 грн
•

придбання комп’ютерних мишок (для ноутбуків), в кількості 11 штук, в кабінет

інформатики № 404 на суму 880 грн. • придбання годинника для холу початкової
школи на суму 100 грн.

Державна субвенція
•
придбання корекційних засобів навчання для дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються в спеціальних класах на суму 288321 грн. А саме:
-

комплексна інтерактивна підлога - 2 одиниці;

-

інтерактивна дошка – 3 одиниці;

-

проектор – 3 одиниці;

-

багатофункціональний пристрій для друку – 1 одиниця; - дидактичний матеріал

•
придбання корекційних засобів навчання для дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються в інклюзивних класах на суму 33878 грн. А саме:
-

інтерактивна дошка – 2 одиниця;

-

багатофункціональний пристрій для друку – 1 одиниця;

•
парти для класів НУШ (нової української школи ) 101 одиниця на суму 97465
грн.

•

дидактичний матеріал для ресурсної кімнати № 107 на суму 5000 грн. •

канцтовари для ресурсної кімнати на суму 2426 грн. 62 коп.
Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 1337742,88 грн.
Комунальні послуги:

Опалення

– 327113, 90 грн. водопостачання –
2722,35грн.
енергопостачання
11645,65 грн.
1919,33 грн.

–

сміття –
інші послуги

– 51520,68 грн.
Використання бюджетних коштів на харчування здобувачів
освіти 1-4 класів – 64619 грн.36 коп.
дітей пільгових категорій – 81338 грн.67 коп.

Використання коштів на розвиток школи станом З 01.11.2019 по 30.11.2019 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло : 16285 грн. 50 коп.

Використано : 4623 грн.
Охорона ЧП «Дунай-с» за вересень - 3600 грн.
Придбання сантехматеріалів для поточного ремонту системи опалення на харчоблоці
шкільної їдальні - 733 грн.
Заправка картриджу – 290 грн. Залишок:
53120 грн 50 коп.

Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі – 2638 грн.
40 коп.
•

придбання медичних препаратів для мед. кабінету школи на суму 64 грн.

•
ремонт материнської плати комп’ютера в методичній кімнаті початкової школи ,
на суму 650 грн.
•
придбання матеріалів (фарба, пензлики, фарбники) для оновлення освітнього
простору початкової школи на суму 368 грн.
•
придбання електротовару (ламп накалювання) та дюбелів для закріплення
проектору в ресурсній кімнаті на суму 142 грн 40 коп.
•
придбання матеріалів для поточного ремонту опалювальної системи на
харчоблоці шкільної їдальні на суму 401 грн.
•
придбання матеріалів для поточного ремонту опалювальної системи кабінету
трудового навчання на суму 519 грн.
•
придбання саморізів для ремонту стільців у обідній залі шкільної їдальні на
суму 50 грн.
•

поліграфічні послуги на суму 138 грн.

•
придбання господарчих матеріалів для прибирання обідньої зали шкільної
їдальні на суму 306 грн.

Державна субвенція
•

мікроскопи 4 штуки , на суму 10800 грн.

•

конструктори для вивчення різних конструкцій та механізмів на суму 1643 грн.
Бюджетні кошти:

Заробітна плата – 1223186,86 грн.
Комунальні
водопостачання

послуги:
– 1220,71грн.

енергопостачання – 14243,86 грн.
сміття – 1837,77 грн.
інші послуги – 144,02 грн.

Використання бюджетних

коштів на харчування здобувачів освіти 14 класів – 76788 грн.79 коп.
дітей пільгових категорій – 95253 грн.46 коп.

Використання коштів на розвиток школи станом
З 01.10.2019 по 31.10.2019 року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО
«Співдружність»
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло : 7155 грн.

Використано : 10255 грн. 90 коп.
Охорона ЧП «Дунай-с» за жовтень - 3483 грн. 90 коп.
Придбання будматеріалів - 6402 грн.
Заправка картриджу – 370 грн. Залишок:
41458 грн.
Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі – 39490
грн. 33 коп.
Придбання:
•

медикаментів на суму 98 грн. 20 коп.

Оплата настройки роутеру Скайтет інтернету на суму 100 грн.
•
матеріалів для поточного ремонту на ІІІ поверсі початкової школи (патрон
висячий, ручка дверна, змішувач води ) на суму 550 грн.
•
будматеріалів для поточного ремонту методичного кабінету початкової школи
на суму 2500 грн.
•
матеріал, для кріплення захисних решіток на батареї опалення в спортивній залі
старшої школи, з метою безпечного проведення уроків фізичної культури на суму 705
грн.
•
сантехматеріал для часткового ремонту стояку системи опалення(кабінети
105,209,309,409, будівлі старшої школи) на суму 287 грн.
•
принтер б/у та 2 стенди у каб. 206 на суму 1379 грн.
•

кулер в каб.202 на суму 2500 грн.

•

кулер в каб.203 на суму 1103 грн.63 коп.

•
тумби меблеві для взуття та спортивного одягу , в класну кімнату 2-А класу, на
суму 3700 грн.

•
тумби господарчі та шафи відкриті, для класної кімнати 2-Б класу, на суму 3800
грн. ємкість для води з ручною помпою та шафа меблева для одягу, для класної
кімнати 3Г класу, на суму 6700 грн..
•
комбіновану магнітно-коркову дошку , для класної кімнати 3-А класу, на суму
1868 грн 50 коп..
•

магнітну дошку, килим-пазл, меблеву шафу для дидактичного матеріалу,

кулер, для
класної кімнати 1-А класу, на суму 14199 грн..
Державна субвенція
М’ячі для фітнесу 2 шт.,для ресурсної кімнати, на суму 1020 грн.
Побутові електроприлади 5 одиниць, для ресурсної кімнати, на суму 2750 грн. 3
інтерактивні дошки та 2 проектори для інклюзивних класів на суму 72300 грн.

Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 1244331,41 грн.
Комунальні послуги:
1996,67грн.
грн.

водопостачання –

енергопостачання – 10004,72

сміття – 1503,63 грн.

інші

послуги – 248,82 грн.
Використання бюджетних коштів на харчування здобувачів освіти
1-4 класів – 67871 грн.29 коп. дітей пільгових категорій –
88543 грн.01 коп.

Використання коштів на розвиток школи станом

З 01.09.2019 по 30.09.2019

року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Благодійний

фонд «Співдружність»:

Всього надійшло : 23580 грн.
Використано : 6603 грн. 70 коп.
Охорона ЧП «Дунай-с» за вересень - 3866 грн. 70 коп.
Придбання будматеріалів - 2497 грн.
Заправка картриджу – 240 грн.
Залишок: 44558 грн 90 коп.
Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 5788 грн. 14 коп.
Придбання медикаментів на суму 388 грн. 14 коп. (триста вісімдесят вісім грн. 14
коп.)
Реконструкція залізних гратів на вікнах на суму 5000 грн (п’ять тисяч грн.)
Заправка картриджу на суму 120 грн.(сто двадцять грн.)
Оплата Скайнет інтернету за жовтень на суму 280 грн. (двісті вісімдесят грн.).
Державна субвенція на облаштування ресурсної кімнати – 251912 грн.80 коп.

Килимок- пазл на суму 1800 грн.
Мольберт на суму 1900 грн.
Шафа кухонна з мийкою + 2 столи для приймання їжі на суму 38500 грн
Шафа меблева 2 шт. на суму 11000 грн
Тумба для технічних засобів 1 шт. на суму 3100 грн
Шафа комбінована 1 шт. на суму 9000 грн Стільці учнівські 8 штук на суму 4400 грн
Кріслогруша 2 шт. на суму 7000 грн Маршрутизатор на суму 1500 грн.
Мікрохвильова піч на суму 3374 грн 80 коп.

Чайник електричний на суму 2500 грн.

Посуд для ресурсної кімнати на суму
7250 грн Канцтовари на суму 5000 грн.
Проекційна система у комплексі на суму 75804 грн.

Ноутбук на суму

43984 грн.
Комп’ютерна акустика на суму
25000 грн. Стіл 4 шт. на суму 10800 грн.
Державна субвенція
Ноутбуки Acer Aspire (4 штуки ) на суму 39726 грн.00 коп.
Комплект для навчання граматики та письма на магнітах на суму 4600 грн.
Спонсорська допомога

Фарба для підлоги у ресурсну кімнату.
Посуд для шкільної їдальні: тарілки та чашки.

Благодійна допомога міського учнівського парламенту
Придбання для корекційно-розвиткових занять з дітьми з ООП приладдя «Розвиткові
міжпівкульні дошки» і ігри-головоломки «IQбум» на суму 5000 грн.
Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 1177146,30 грн.
Комунальні послуги:
водопостачання – 844,02грн.
–

2462,08грн.

енергопостачання

сміття – 1002,42 грн.

інші послуги – 131,53

грн.
Використання бюджетних коштів на харчування здобувачів
освіти 1-4 класів – 83870 грн.76 коп. дітей пільгових категорій
–

102389 грн.38 коп.

Використання коштів на розвиток школи станом

З 01.06.2019 по 31.08.2019

року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Використання

коштів на розвиток школи станом

Благодійний фонд «Співдружність»: Всього надійшло : 3317 грн. Використано :
24029 грн. 70 коп.
Охорона ЧП «Дунай-с» за червень - 1466 грн. 70коп.
Придбання будматеріалів - 3302 грн.
Заправка картриджу – 240 грн.
Придбано захисну сітку – 7638 грн.
Реконструкція решіток – 5000 грн.
Придбано замки для решіток – 676 грн. Придбано світильник – 960 грн. Придбано
пластикові євро двері – 4747 грн.

Залишок: 27182 грн.

Добровільні внески батьківської громадськості школи – 6536 грн.

Оплата Скайнет інтернету за червень-вересень на суму 1120 грн. (одна тисяча сто
двадцять грн.)

Заправка картриджу на суму 240 грн. (двісті сорок грн.)
Придбання світильника акумуляторного аварійного на суму 400 грн (чотириста грн.)
Оплата поточних робіт в туалетній кімнаті дівчат, на ІІ поверсі старшої школи
(встановлення унітазів, умивальників, фарбування та шпаклювання стін) на суму 1600
грн.(одна тисяча шістсот грн.)
Ремонт монітору на відеоспостереження на суму 100 грн (сто грн)
Придбання монтажної піни на встановлення євро дверей до кабінету трудового
навчання на суму 200 грн.(двісті грн.)
Придбання канцтоварів на суму 237 грн (двісті тридцять сім грн.)
Придбання будівельного матеріалу та транспортні витрати для поточного ремонту
спортивної зали старшої школи на суму 2639 грн (дві тисячі шістсот тридцять дев’ять
грн.)

Надходження з бюджету:
Ноутбуки Lenovo Y 130 -16 (58 штук) на суму 489230 грн.00 коп.
Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys (2 штуки) на суму 8983 грн.
Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys кольоровий на суму 6500грн.
Ноутбуки Asys (6 штук) на суму 101400 грн.00 коп.
Технологічне обладнання на харчоблок:
•

Стелаж 4 полиці (4 шт.) – на суму 26520 грн.00 коп.

•

Стіл виробничий (1 штука) – на суму 4240 грн. 00 коп.

•

Ванна – мийка 2-х секційна (3 штуки) – на суму 14370 грн.00 коп. Ваннамийка

1-секційна (1 штука) – на суму 2995 грн. 00 коп.
Ноутбуки Acer Aspire (4 штуки ) на суму 39726 грн.00 коп.

Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 664031,09 грн.
Комунальні послуги: водопостачання – 450,14грн.
– 777,00 грн. сміття – 1002,42 грн.

енергопостачання

інші послуги

– 180,22 грн.

Використання коштів на розвиток школи станом

З 01.07.2019 по 30.07.2019

року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 140567,18 грн.

Комунальні послуги: водопостачання – 731,48 грн.

енергопостачання – 3915,56 грн.

мусор – 1503,63 грн.

Використання коштів на розвиток школи станом

інші послуги – 11,02 грн.

З 01.06.2019 по 31.06.2019 року,

які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»
Бюджетні кошти:
Заробітна плата – 2716932,9 грн. Комунальні послуги: водопостачання – 2306,53 грн.
енергопостачання – 6894,09 грн. сміття – 1503,63 грн. телефон – 143,02 грн.

Використання коштів на розвиток школи станом

З 01.05.2019 по 31.05.2019

року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Бюджетні кошти:
Заробітна плата - 1646366,48 грн.
Комунальні послуги: водопостачання - 2239,19 грн. енергопостачання – 9923,47 грн.
мусор – 1837,77 грн. інші послуги – 143,02 грн.

Харчування дітей - 123961,29 грн

Благодійний фонд «Співдружність»:

Всього надійшло: 8168 грн.
Використано: 5362 грн. 90 коп.
Охорона ЧП «Дунай-с» за квітень - 3483 грн. 90коп.
Придбання будматеріалів - 1639 грн.

Заправка картриджу

– 240 грн.

Залишок: 47895 грн 30 коп.
Добровільні внески батьківської громадськості школи – 34107 грн.

Придбання

фарби для ремонту підлоги коридору та класних кімнат початкової школи на суму
11587 грн. (одинадцять тисяч п’ятсот вісімдесят сім грн.)

Оплата Скайнет інтернету за травень на суму 280 грн. (двісті вісімдесят грн.)
Копіювання проекту мереж водопостачання та водовідведення на суму
170 грн. (сто сімдесят грн.)
Комплектуючі для дверей у санітарну кімнату на ІІ поверсі старшої школи на суму
150 грн.
(сто п’ятдесят грн.)
Придбання щіток для побілки стелі в шкільній їдальні на суму 360 грн (триста
шістдесят грн.)
Заправка картриджу на суму 120 грн. (сто двадцять грн.)
Закупівлю медикаментів для медичного кабінету школи на суму 134 грн (сто
тридцять чотири грн.)
Придбання сантехматеріалів для поточного ремонту системи холодного
водопостачання у будівлі початкової школи на суму 10706 грн. (десять тисяч сімсот
шість грн.)
Придбання подовжувача 50 м для початкової школи на суму 1100 грн.(одна тисяча сто
грн.)
Придбання музичного центру для початкової школи на суму 9500 грн. (дев’ять тисяч
п’ятсот грн.) Використання коштів на розвиток школи станом з 01.04.2019 по
30.04.2019 року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»
Бюджетні кошти:
Заробітна плата - 1187465,62 грн. Комунальні послуги:
2239,19 грн.

енергопостачання – 41808,09 грн.

теплопостачання -

Харчування дітей - 157336,24 грн

Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло: 16025 грн.
Використано: 7176 грн. 60 коп.
Охорона ЧП «Дунай-с» за квітень - 4000 грн.
Придбання будматеріалів - 2018 грн.
Дератизація та дезінсекція – 858 грн. 60 коп.
Перевірка лічильника водопостачання – 300 грн.
Залишок: 45090 грн 20 коп.

Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 3843 грн.

Придбання архівних коробок на суму 160 грн. (сто шістдесят грн.)
електро матеріалів LED ламп для вестибюлю на суму 493 грн.

Придбання

(чотириста дев’яносто три грн.)
Поточний ремонт кабінетів хімії та фізики ( заміна системи водопостачання) на суму
195 грн (сто дев’яносто п’ять грн.)
Ремонт системи каналізації у новій класній кімнаті початкової школи на суму 316 грн.
(триста шістнадцять грн.)
Поточний ремонт санітарної кімнати на ІІ поверсі старшої школи на суму 629 грн
(шістсот двадцять дев’ять грн.)

Придбання плитки для поточного ремонту порогу центрального входу у школу на
суму 172 грн (сто сімдесят дві грн. )
Виплата учням, переможцям міських, обласних Олімпіад та конкурсу МАН на суму
1600 грн (одна тисяча шістсот грн.) Оплата Скайнет інтернету за квітень на суму 280
грн. (двісті вісімдесят грн.).

Надходження з бюджету:
Капітальний ремонт системи опалення на суму 300000 тис грн.(триста тисяч грн.)
Спонсорська допомога шефів.
Заміна 3-х евровікон та евродверей в новій класній кімнаті початкової школи на суму
18000 (вісімнадцять тисяч грн.)

Використання коштів на розвиток школи станом З 01.03.2019 по 31.03.2019 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Бюджетні кошти:
Заробітна плата - 1142506,2 грн.
Комунальні послуги: водопостачання – 2019,66 грн. теплопостачання - 282321,81
грн. енергопостачання
– 10196,05 грн. вивіз сміття – 1302,60 грн.
Харчування дітей - 160399,25 грн
Всього надійшло : 5294 грн.

інші послуги – 152,02 грн. (телефон)
Благодійний фонд «Співдружність»:

Використано : 13485 грн. 50 коп.
Заправка картриджу – 100 грн.
Охорона ЧП «Дунай-с» за грудень - 3096 грн. 80 коп.
Опломбування та розпломбування водомірного вузла - 283 грн. 90 коп.
Придбання сантехматеріалів – 5069 грн.

Придбання будматеріалів

- 4935 грн. 80 коп.

Залишок: 36241 грн 80 коп.
Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 3291 грн.
Заправка картриджу на суму 100 грн. (сто грн.).

Оплата

Скайнет інтернету на суму 280 грн. (двісті вісімдесят грн.).
Придбання замка для медичного кабінету на суму 180 грн.(сто вісімдесят грн.)
Поточний ремонт санітарних кімнат школи (заміна крана, ремонт дверей, заміна гайок
та прокладок на суму 237 грн (двісті тридцять сім грн.) Поточний ремонт плитки на
підлозі І-ІІ поверхів старшої школи на суму 206 грн. (двісті шість грн).

Придбання

замку для сейфу (для роботи виборчої дільниці) на суму 95 грн.
(дев’яносто п’ять грн.)
Придбання вапна для пофарбування дерев і бордюрів на шкільному подвір’ї та
церезиту для ремонту ганку біля центрального входу до школи на суму 466 грн 50
коп. (чотириста шістдесят шість грн. 50 коп.)
Чистка каналізаційних колодязів на території школи на суму 500 грн (п’ятсот грн)
Придбання електро матеріалів для капітального ремонту класної кімнати в

початковій школі , вестибюлях школи та LED прожектору на центральному вході на
суму 741 грн 50 коп. (сімсот сорок одна грн 50 коп.)
Виготовлення печатки освітнього закладу на суму 485 грн. (чотириста вісімдесят
п’ять грн.)

Надходження з бюджету:

Придбання холодильнику Liberty для

харчоблоку школи на суму 11800 грн.

(одинадцять тисяч вісімсот грн.).

Використання коштів на розвиток школи станом З 01.02.2019 по 28.02.2019 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Бюджетні кошти:
Харчування дітей - 160399,25 грн.
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло : 10540 грн.
Використано : 4300 грн.
Заправка картриджу – 300 грн.
Охорона ЧП «Дунай-с» - 4000 грн.
Залишок: 46973 грн

Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 2862 грн.
Заправка картриджу на суму 100 грн. (сто грн.).
Придбання роутеру ASUS RT № 12 PLUS 300 Mbrs ( для роздачі Wi-Fi по школі ) на
суму
550 грн (п’ятсот п’ятдесят грн.). Оплата Скайтет інтернету на суму 280 грн. (двісті
вісімдесят грн.).
Придбання канцтоварів (книга відгуків) на суму 188 грн. (сто вісімдесят вісім грн.)
Оплату послуг Укрпошти (повідомлення у посольство Німеччини пакету документів
на участь у Гранті на встановлення енергозберігаючих вікон ) на суму 35
грн. (тридцять п’ять грн. )
Придбання сантехнічних матеріалів для поточного ремонту в школі (в туалетній
кімнаті на ІІІ поверсі початкової школи) на суму 157 грн. ( сто п’ятдесят сім грн.)
Полагодження пожежного щита в початковій школі на суму 226 грн.(двісті двадцять
шість грн.)
Поточний ремонт в приміщенні школи (частковий ремонт каналізаційної системи в
шкільній їдальні) на суму 1326 грн. (одна тисяча триста двадцять шість грн.)
Використання коштів на розвиток школи станом З 01.01.2019 по 31.01.2019 року,
які надійшли на рахунок ХМБОСРО «Співдружність»

Бюджетні кошти:
Заробітна плата - 1176869,60 грн.
Комунальні послуги: водопостачання – 1272,86 грн. Харчування дітей - 115351,93
грн.

Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло : 4107 грн.
Використано : 7762 грн. 60 коп.
Підключення до мережі провайдера www.skynet.ua – 5440 грн.
Охорона ЧП «Дунай-с» за грудень - 2322 грн. 60 коп. Залишок: 38193 грн.
30 коп.
Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 7842 грн.
Заправка
картриджу на суму 300 грн. (триста грн.).
Придбання вимикача світла для входу зі школи та труби для поточного ремонту
системи опалення у приймальну на суму 108 грн (сто вісім грн.).
На поточний ремонт в приміщенні школи (відкоси арок в вестибюлі старшої школи,
відкоси вхідних дверей та дверей входу до початкової школи) використано 4970
грн.(чотири тисячі дев’ятсот сімдесят грн.).
Придбання шурупів та комформату для ремонту б/у дивана для вестибюлю старшої
школи на суму 50 грн.(п’ятдесят)
Придбання аварійних світильників LED (для входу школи) на суму 400 грн.
(чотириста грн.)
Придбання сантехнічних матеріалів для поточного ремонту в школі(в туалетній
кімнаті на
ІІ поверсі старшої школи) на суму 60 грн.(шістдесят грн.)
Поточний ремонт системи опалення а актовій залі школи на суму 1954 грн. (одна
тисяча п’ятсот чотири грн.)

Використання коштів на розвиток школи станом
З 01.12.2018 по 31.12.2018 року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО
«Співдружність»
Бюджетні кошти:
Заробітна плата - 1075808,97 грн.
Комунальні послуги:

теплопостачання - 11408,73 грн. водопостачання –

1868,805 грн. електропостачання
– 4189,05 грн.
інші послуги – 4189,05 грн.
Харчування дітей - 160 399,25 грн.
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло : 4 252 грн.
Використано : 4 152 грн. 90 коп.
Послуги інтернет – 440 грн.
Заправка картриджу – 100 грн.
Охорона ЧП «Дунай-с» - 3612 грн. 90 коп.

Залишок:

41841 грн.

Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 23412 грн.

Придбання вхідних євро дверей для школи – 14400 (чотирнадцять тисяч чотириста
грн.)
Придбання вхідних євро дверей для входу корпусу початкової школи в скляному
переході – 8343 грн(вісім тисяч триста сорок три грн.)
Придбання наклейок-знаків з пожежної безпеки на суму 200 грн. (двісті грн.)Придбання електротоварів для освітлення сцени в актовій залі на суму 189 грн. (сто
вісімдесят дев’ять грн. )
Придбання сантехматериалів (крану та куту водопровідного)для полагодження течії у
туалетних кімнатах ІІІ поверху початкової школи на суму 100 грн.(сто грн) Придбання
сантехматеріалів (замки на пожежні крани, диски для демонтажу шкільних дошок на
списання, склорізу для осклення вікон старого корпусу школи, маркер для маркування
інвентарю )для полагодження течії у туалетних кімнатах ІІІ поверху
початкової школи на суму 180 грн.(сто вісімдесят грн)

Використання коштів на розвиток школи станом
З 01.11.2018 по 30.11.2018 року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО
«Співдружність»
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло : 12 497 грн.
Використано : 4 603 грн. 37 коп.
Послуги інтернет – 413 грн. 77 коп.
Заправка картриджу – 200 грн.

За домен і хостинг - 520 грн.
Охорона ЧП «Дунай-с» за листопад - 3079 грн. 60 коп.
зв’язку за жовтень – 390 грн. Залишок:

Послуги

41049

грн. 80 коп.

Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 7659 грн.
Поточний ремонт системи опалення в підвальному приміщенні школи на суму 4400
грн. (три тисячі двісті грн..)– (3-Г, 5-Б).
Поточний ремонт в кабінеті 209 (інформатика початкових класів) на суму 558 грн.
(п’ятсот п’ятдесят вісім грн..) –(8-А, 2-Г, 5-А).
Заправка картриджу на суму 100 грн. (сто грн.) – (5-А).
Придбання електротоварів (лампи накалювання, вимикачі світла) на суму 210 грн.
(двісті десять грн..) - (5-А).
Придбання карток справ на медпрацівників школи на суму 210 грн. (двісті десять
грн..) –(5-А) Ремонт відкосів в приймальній на суму 647 грн. (шістсот сорок сім грн..
) - (5-А).
Поточний ремонт системи опалення на даху будівлі початкової школи на суму 850
грн.(вісімсот п’ятдесят грн..) – (5-А, 9-А).
Придбання замку для спортивної зали старшої школи на суму 95 грн. (дев’яносто
п’ять грн. )-(5-А).
Придбання кріплення для встановлення шведської драбини ( 4 одиниці) в
спортивному залі початкової школи на суму 160 грн. (сто шістдесят грн..) – (2- Б).
Придбано одинарний кран та шланг води на ІІІ поверх поч..школи, кваплення кришки

унітазу на ІІ поверх поч. школи , скоч та ручку для упаковки утилізації люмініцентних
ламп на суму 249 грн. (двісті сорок дев’ять грн..) –(2-Б).
Придбано кріплення для столів в кабінет 204 на суму 42 грн.(сорок дві грн.)(5А, 9-А,
2-Б).
Придбано утеплення та саморізи для утеплення вхідних дверей на суму 138 грн.
(сто тридцять вісім грн. ) – (9-А)
Використання коштів на розвиток школи станом
З 01.10.2018 по 31.10.2018 року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО
«Співдружність»
Бюджетні кошти:
Заробітна плата - 1228005,79 грн.
Комунальні послуги – 11408,73 грн. Харчування дітей
- 160 895,12 грн.
Надходження з державної субвенції.
Принтер L 6170 1 шт. – 10000 грн.(десять тисяч грн.)
Благодійний фонд «Співдружність»:
Всього надійшло: 14 653 грн.
Використано: 4 458 грн.

Охорона ЧП «Дунай-с»- 4000 грн.
Послуги зв’язку за вересень – 290 грн.
Журнали реєстрації – 168 грн.
Залишок: 34 240 грн.
Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 16965 грн. Придбання
сантехнічних матеріалів для поточного ремонту в школі (диск для відрізання труб,
сифон до рукомийнику для заміни на І поверсі початкової школи) використано 138
грн.50 коп. (сто тридцять вісім грн. 50 коп.) та кріплення для системи опалювання в
каб.201 на суму 105 грн. (сто п’ять грн.). Всього на суму 143 грн. 50 коп. (сто сорок
три грн. 50 коп.) – (1-А та 6-Б).
Поточний ремонт цоколю навколо будівлі початкової школи – 138 грн. (сто тридцять
вісім грн.) – (2-Г).
Придбання чашок для їдальні школи використано 1170 грн. (одна тисяча сто сімдесят
грн.) –(батьки учнів початкової школи).
Придбання лужнику для робіт з сантехнічними матеріалами з металопластикових
виробів у школі використано 600 грн.(шістсот грн.) -(7-Б)
Придбання електротовару (для заміни ламп накалювання на світлодіодні) на
харчоблоці шкільної їдальні на суму 230 грн. (двісті тридцять грн.) –(8-А)
Придбання замків на заміну у кабінеті 209 та роздягальні спортивної зали в старшій
школі на суму 195 грн. (сто дев’яносто три грн.) – (8-А).
Придбання матеріалів для поточного ремонту системи опалення в підвальному
приміщенні та виводу труб із кабінету 201 на суму 301 грн.- (2Г та 1-А ).
Придбано дюбеля для встановлення вогнегасників на суму 117 грн. 50 коп. (сто
сімнадцять грн. 50 коп.) – (8-А).
Придбання інвентарю для прибирання подвір’я школи на суму 100 грн. –(2-Г).
Заміна вікон на євровікна для класної кімнати № 201 на суму - 13650 грн.

(тринадцять тисяч шістсот п’ятдесят грн) – (6-Б).
Придбання труборізу для роботи з сантехнічними матеріалами у школі використано
95 грн. (дев’яносто п’ять грн.).
Заправка картриджу та журнали заміни уроків на суму 125 грн. (сто двадцять п’ять
грн.).
Придбано шафу для класної кімнати 3-А класу на суму 9000 грн.(дев’ять тисяч грн).
Придбано килимове покриття та магнітну дошку для класної кімнати 3-Г класу на
суму 730 грн. (сімсот тридцять грн.).

Використання коштів на розвиток школи станом
З 01.09.2018 по 30.09.2018 року, які надійшли на рахунок ХМБОСРО
«Співдружність»
Надходження з бюджету:
Державна субвенція: принтери 6 шт.х5000 – 30000 грн..
Державна субвенція для НУШ: планшети Lenovo 31 шт. – 163680 грн.
Послуги з організації харчування: 176 920,00 грн.
1 161,68 грн.

Оплата водопостачання:

Оплата електроенергії: 3 479,80 грн.

Інші послуги(вивіз сміття, телекомунікаційні послуги): 1 531,70 грн. Заробітна плата
працівників школи: 10 320 126,40 грн.

Благодійний фонд «Співдружність»:

Всього надійшло : 22 210 грн.
Використано : 5140 грн.:
Охорона «Кобра» - 250 грн.( оплата за серпень) Охорона ЧП «Дунай-с»- 4000 грн.
Заправка картриджа – 300 грн.

Послуги зв’язку – 590 грн. Залишок: 25 893 грн.

Добровільна допомога батьківської громадськості школи – 18579 грн. 50 коп.
Поточний ремонт цоколю навколо будівлі початкової школи(3-А) – 932 грн. та (1А)
- 204 грн. Всього 1136 грн.
Придбання господарського інвентарю для школи №4 (7-А) – 1000 грн..
Придбання електротоварів для освітлення приміщень будівлі школи (7А)80грн.50 коп.
та (2-Г) – 76 грн. Всього 156 грн. 50 коп.
Придбання сантехнічного матеріалу для поточного ремонту приміщень будівлі школи
(7-А) – 173 грн.. Придбання спецодягу для роботи комісії громадського контролю за
якістю харчування учнів (7-А ) – 114 грн.. Придбання шафи для одягу у ресурсний
центр для дітей з особливими освітніми потребами (батьки учнів початкової школи) –
4000 грн.. Заміна радіаторів системи опалення для класної кімнати № 201,батьками
6-Б класу – 12 000 грн.

