ВИТРАТИ ПО БЛАГОДІЙНИМ ВНЕСКАМ ЗА 2018 РІК
Всього отримано благодійних внесків протягом червня - вересня 2018 року
на розрахунковий рахунок - 325000 грн.

З них витрачено за січень - грудень 2018 року:
1. Придбання матеріалів для проведення профілактичних ремонтних робіт
(фарби, лаки, цемент, труби для водопровідної мережі, корм для тварин у
кабінеті природи тощо (без вартості робіт – роботи виконані силами
працівників) – 157729 грн.
2. Модернізація та обслуговування комп’ютерної техніки, локальної мережі між
усіма корпусами – 48588 грн.
3. Користування

мережею

Інтернет

та

технічне

обслуговування

електронноосвітнього ресурсу по створенню Е-середовища – 67644 грн.
4. Забезпечення канцелярськими товарами для проведення освітнього процесу –
22808 грн.
5. Забезпечення господарських потреб (миючі засоби, мітли, ганчір’я, гігієнічні
індивідуальні ободки на унітази та заміна акумуляторів на них, вивіз сміття
та опалого листя сіль для тротуарів тощо) – 251211 грн.
6. Технічне обслуговування пожежної сигналізації та пульту з'єднання "Дозор"
– 20244 грн.
7. Розробка, виготовлення, встановлення банерів та стендів з українською
символікою – 26306 грн.
8. Придбання медикаментів - 4268 грн.
9. Придбання 2-х ноутбуків для потреб НУШ- 14000 грн.
10. Придбання 2-х проекторів з кронштейнами для потреб НУШ - 19150 грн.
11. Придбання 2-х екранів для проекторів для потреб НУШ - 1760 грн.
12. Виготовлення 2-х стендів для потреб НУШ - 1250 грн.
Всього: 634958 грн.
Була перевитрата на 01.01.2018: - 75474 грн.
Залишилася перевитрата на 01.01.2019: - 385432 грн.

ВИТРАТИ ПО БЛАГОДІЙНИМ ВНЕСКАМ ЗА 2017 РІК
Всього отримано благодійних внесків протягом січня - грудня 2017 року на
розрахунковий рахунок - 425000 грн.
З них витрачено за 2017 рік (січень - грудень):
1. Придбання матеріалів для проведення профілактичних ремонтних робіт
(фарби, лаки, цемент, труби для водопровідної мережі тощо (без вартості робіт
– роботи виконані силами працівників) – 102580 грн.
2. Придбання та модернізація комп’ютерної техніки, проведення локальної
мережі та підключення початкової школи до мережі Інтернет – 66430 грн.
3. Користування

мережею

Інтернет

та

технічне

обслуговування

електронноосвітнього ресурсу по створенню Е-середовища – 51131 грн.
4. Придбання та застосування пристроїв енергозбереження системи опалення –
110915 грн.
5. Придбання та встановлення світильників у класи початкової школи – 12810
грн.
6. Придбання рушників для груп дитсадка та перших класів – 19603 грн.
7. Придбання нових сміттєвих урн, які встановлені на території – 2373 грн.
8. Забезпечення канцелярськими товарами проведення освітнього процесу –
14425 грн.
9. Забезпечення господарських потреб (миючі засоби, мітли, ганчір’я, гігієнічні
індивідуальні ободки на унітази та заміна акумуляторів на них, вивіз сміття та
опалого листя тощо) – 66330 грн.
Технічне обслуговування пожежної сигналізації та пульту з'єднання

10.

"Дозор" – 18450грн. 11. Придбання та встановлення електросушилок для рук у
їдальні та місцях загального користування – 8490 грн.
12. Придбання проекторів для дошкільних груп та кабінету англійської мови –

16059 грн.
13. Придбання та встановлення телевізору у театр – 10878 грн.

всього: 500474 грн. Перевитрата:
75474 грн.

