
Фінансовий звіт про надходження та  
використання отриманих коштів у 2017 році. 

 
 Фактично виділені школі бюджетні кошти у 2017 році. 

№з/п Найменування  Фактично 
виділені кошти 

1 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар   
 

72804 

2 Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 
 

6438 

3 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового  користування 
 

209193 

4 Оплата  послуг (крім комунальних) 
 

261570 

5 Заробітна плата 10516543 
6 Харчування 719204 
7 Комунальні послуги 1114933 
8 Загальна сума витрат за кошторисом 13213449 
9 Витрати на утримання одного учня 20839 
 

 Перелік деяких матеріальні цінності, що були придбані  
для школи за бюджетні кошти: 

 
№ з/п Товар вартість кількість  
1 Сковорода електрична 21418   
2 Обладнання для кабінету 

фізики 
65230   

3 Інноваційний 
комп»ютерний комплекс 

82017 15 ПК  

4 Столи учнівські   6330 15 шт  
5 Стільці учнівські 5820 30 шт.  
6 Вогнегасники 797 5 шт  
7 Інтерактивні карти (5 шт) 828,57 5 шт  
8 Реактиви (кабінет хімії) 1 704,00   
9 Опромінювач бактерицидний 

побутовий  
804,00   

10 Безконтактний 
інфрачервоний термометр 

892,80   

11 Аптечка медична першої 
допомоги  

419,09   

12 Лампи Led 7287,99   
13 Господарський дріб’язок  7 624,23   
 
 
 



 
Виконані за кошти бюджету ремонтні роботи  

в рамках підготовки школи 
 до нового 2017-2018 навчального року. 

 
Встановлення підвісної стелі на 4 поверсі та в актовій залі школи – 117 000 
грн. 
Поточний ремонт електромереж – 17178 грн. 
  



Надходження та використання 
позабюджетних коштів у 2017 році. 

 
Кошти, що надійшли на позабюджетний рахунок школи. 
 
Надійшло з 1 січня по 1 грудня 2017 року – 24360 грн. 
Витрачено з 1 січня по 1 грудня 2017 року – 22191 грн. 
Залишок на 1.12.2017 р. – 3148 грн. 
 
Придбано за вказані кошти:  
 
№ 
з/п 

Товар кількість вартість 

1 Шафи чотирьодверні 2 шт 3216 
2 Дошка дш-1510 1 шт 2493 
3 Дошка класна 5 поверхонь 1 шт 5552 
4 Столи для каб. інформатики 5 шт 3120 
5 Дошка ДШ 2010М 2 шт 6810 
 Всього  22191 грн. 
   

Придбані за кошти батьків у 2017 році і поставлені на баланс 
школи наступні матеріальні цінності: 

 
№ 
з/п 

Товар вартість 

1 Багатофункціональний пристрій 
лазерний А3 Canon IR 2204 

13200 

2 Холодильник «Стінол» 2000 
3 Телевізори 6 шт 9250 
4 Принтери 4 шт 1400 
5 Система відеоспостереження 40747 
6 Комп»ютери 2 шт 2280 
 Всього 68877 грн. 
 
Завдяки спонсорам – ТОВ «Скайпарк» - у спортивному залі школи 
обладнано і сертифіковано «Мотузковий парк». Вартість – 160000 грн.  
  



Проведені впродовж 2017 року ремонтно - будівельні роботи, що 
здійснені за кошти і при сприянні батьків учнів школи. 

 
№ 
п/п 

Об”єкт Види робіт Вартість 

1.  Спортивна зала Фарбування стін, скельолазної стінки, 
панелів, підлоги, поновлення розмітки, 
ліквідація щилин, лагодження зачепів і 
кріплень  

16000 

2.  Сходи до школи. Ремонт сходів і фарбування вхідної 
групи,  ліквідація щілин,  ліквідація 
ушкоджень зварювальною арматурою  

4000 

3.  Спортивна зала, 
роздягальні 

Заміна гачків ( 36 шт.), ремонт вагонки 
та дверей 

582 

4.  Каб. 7  Заміна OSB на підлозі  1145 
5.  Медичний кабінет Заміна OSB на підлозі, перестилання 

ленолеуму  
4000 

6.  Заміна 
вентиляційної 
системи в їдальні 

Монтаж оцинкованих повітроводів, 
встановлення шумопоглинача, 
установка вентилятора ВЦ 14-46 8, 
установка дахового вентилятора ВКР-
4, ізоляція повітропроводів, пробиття 
отворів у цегляних стінах  

9850 

7.   Установка електричного обладнання 
до вентиляційної системи (мускателі, 
автомат трьофазний, електропроводи, 
заземлення 

2400 

8.  Склад туристичного 
та спортивного 
спорядження 

Демонтаж опалювально – вент. 
системи, електрощитів ( не 
працюючих)вирівнювання підлоги та 
стін, облицювання вагонкою, 
укладення плитки на підлогу, монтаж 
підвісної стелі,електрики, вентиляції 

18000 

9.  Вхідна група, 
пожежний вхід 

Заміна вхідних дверей, встановлення 
доводчиків і пружин, общивка 
простору між дверима вагонкою 

4600 

10.  Майстерня 
обслуговуючої 
праці 

Заміна світильників 1000 

11.  Каб. психолога Встановлення підвісної стелі, 
перекладання електропроводки 

2500 

12.  Їдальня Відновлювальні роботи аварійної 
підлоги в мийочній 
Усунення пориву системи опалення в 
обідній залі 

13247,4 

13.  Каб. 35 
(інформатика) 

Вирівнювання стін та відкосів, клеєння 
шпалер, оздоблення вагонкою відкосів 

7550 



біля дверей, ремонт електрики 
14.  Каб. 24 

(інформатика) 
Встановлення додаткових розеток та 
місць підключення до  Інтернету, 
обладнання комп»ютерної мережи. 

1900 

15.  Каб. 9( англ..мова) Вирівнювання стін, клеєння шпалер, 
обшивка стін вагонкою, встановлення 
підвісної стелі 

5016 

16.  Каб.38( ОБЖ) Ліквідація затікань, ремонт відкосів 
біля вікон,клеєння шпалер,фарбування, 
ремонт підсобки  

6000 

17.  Медичний кабінет 
та коридор біля 
медкабінету 

Вирівнювання стін, клеєння шпалер,  
ремонт сантехніки 

4200 

18.  Актова зала Розчистка стін, видалення старої 
штукатурки,протирання стін 
протигрибковим розчином, 
фарбування водоемульсійною фарбою 
стін, фарбування сцени, радіаторів 
фарбою ПФ, оздоблення сцени 
вагонкою, покриття лаком., 
встановлення нових світильників 

34146 

19.  Сходи між 2 та 3 
поверхом 

Оздоблення вагонкою  12506 

20.  Санвузли 1 поверху, 
медичний кабінет 

Заміна дверей 2145 

21.   Встановлення пожежних щитів 500 
22.  Сходи між 1 та 2 

поверхом 
Заміна та підключення світильників 
аварійного освітлення 

600 

23.  Коридори та сходи Вибіркове фарбування 
водоемульсійною фарбою стелі, 
фарбування панелей, батарей, 
плінтусів. 

2250 

  Всього 154137.4 
 


