Шановні батьки!
Педагогічний колектив, учнівське врядування Херсонської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради щиро дякує Вам за небайдуже
ставлення до проблем школи, допомогу у розвитку та вдосконаленню матеріальної бази
освітнього закладу.
Реквізити для розрахункових рахунків для надходження коштів
Херсонська міська благодійна
Кошти від надання додаткових
організація сприяння розвитку освіти
освітніх послуг (ГПД, гуртки тощо)
«Співдружність» код ЕДРПОУ
код ЕДРПОУ 02146713 МФО
33726160
852010
МФО 352479
ГУ ДКСУ у Херсонській області
ПАТ КБ "Приват банк" м.Херсона
31558282135762

26001060388214

Херсонська міська благодійна організація сприяння розвитку

освіти

«Співдружність» створена в 2005 році. Її засновниками - батьки ззсо № 4 Фокічева
Жанна Миколаївна, Степанова Наталія Вікторівна. Благодійна організація об’єднала
батьківську громадськість закладів загальної середньої освіти № 4, 20 і закладів
дошкільної освіти № 7, 9, 26, 27, 44, 68.
Про надходження коштів на рахунок благодійної організації сприяння розвитку
освіти «Співдружність» можна ознайомитися за посиланням Єдина система
відкритих бюджетів шкіл
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.
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» за грудень - 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)

Архів з 01.09.2017 р. по 31.08.2018 р.
Шановні батьки щиро дякуємо Вам за розуміння, підтримку
і допомогу!!!

