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.
Послуги зв’язку за жовтень – 390 грн. Залишок:
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.
Оплата водопостачання: 1 161,68 грн.
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
(1-А) - 204 грн. Всього 1136 грн.
Придбання господарського інвентарю для школи №4 (7-А) – 1000 грн..
Придбання електротоварів для освітлення приміщень будівлі школи (7-А)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.

