
 

Використання коштів на розвиток школи станом 

З 01.01.2022 по 31.01.2022 року, які надійшли на рахунок  ХМБОСРО 

«Співдружність» 

 

Благодійний фонд «Співдружність»: 

Всього надійшло:  11529 грн. 

Використано: 9463 грн. 13 коп. 

Охорона ЧП «Дунай-с» за  січень 2022р. – 4967 грн. 70 коп. 

Плата за тонер для картриджу – 120 грн. 

Плата  за будівельні матеріали – 984 грн.  

Плата за  ТО вогнегасників – 2153 грн. 59 коп. 

Плата за дезроботи – 744 грн. 12 коп. 

Плата за лабораторні дослідження – 493 грн. 72 коп. 

Залишок: 118794 грн. 79 коп. 

 

 

Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі 

 придбання гігрометрів та термометру ( для шкільної їдальні та медпункту) ; 

   придбання і доставку таблички № 237 « В’їзд заборонено»; 

   поточний ремонт приміщення вахти; 

   придбання решіток для шкільної їдальні ( 3 шт.); 

   придбання арматури для полагодження бачку зливу у туалетній кімнаті на ІІ                                                                             

поверсі корпусу початкової школи; 

   придбання електротоварів. 

 

 

Міський бюджет 

● Капітальний ремонт харчоблоку шкільної їдальні на суму  991902 грн.00 коп. 

 

Бюджетні кошти:    
Заробітна плата – 1812071,83 грн.    

Комунальні послуги:  

енергопостачання – -  

водопостачання – -  

вивіз сміття – -   

ТЕЦ – - 

інші послуги – 7520,21 грн.   

 

Використання коштів на розвиток школи станом 

З 01.12.2021 по 31.12.2021 року, які надійшли на рахунок  ХМБОСРО 

«Співдружність» 

 



 

Благодійний фонд «Співдружність»: 

Всього надійшло:  20000 грн. 

Використано: 8877 грн. 46 коп. 

Охорона ЧП «Дунай-с» за  грудень 2021р. – 4800 грн.  

Плата за тонер для картриджу – 120 грн. 

Плата  за будівельні матеріали – 3557 грн. 46 коп. 

Плата за ведення бухгалтерського обліку – 400 грн. 

Залишок: 116728 грн. 92 коп. 

 

Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі : 

  

 придбання коробу (для схову електропроводів) у кабінеті інформатики; 

   придбання сантехнічного матеріалу для поточного ремонту санітарної кімнати 

(роздягальні для дівчат) великої спортивної зали; 

   придбання  матеріалу для  встановлення дверей до роздягальні у спортивному 

залі старшої школи; 

  придбання матеріалу для встановлення мікрохвильової печі у шкільній їдальні  

 

Спеціальний рахунок освітніх закладів 

 Принтер лазерний (1 шт.) на суму 27600 грн. 

 Проекційний екран (1 шт.) на суму 5400 грн.  

 

Державна субвенція НУШ 

 Комплект учнівський ( стіл одномісний зі стільцем) антискаліозний    89шт. на 

суму 167676 грн. 

 Ламінатами ( 4 шт.) на суму 1760 грн. 

 Принтер чорно-білий ( 1 шт.) на суму  8400 грн. 

 Ноутбук для вчителя ( 1шт.) на суму 24000 грн. 

 

Міський бюджет 

 Питні фонтанчики з системою ультрафільтрації  на суму 34900 грн. 

 Плита електрична з духовою шафою на суму 28687 грн. 

 Сковорода електрична промислова на суму 36245 грн. 

 Котел варильний на суму 28782 грн. 

 Машина для переробки овочів на суму 27321 грн. 

 Інтерактивна дошка ( 2шт.) на суму 46200 грн. 

 Проектор (4 шт.) на суму 111600 грн.  

 

Бюджетні кошти:    
Заробітна плата – 1901773,26 грн.    

Комунальні послуги:  

енергопостачання – 29413,85 грн.  



 

водопостачання – 19537,08 грн.  

вивіз сміття – 1803,78 грн.   

ТЕЦ – 487169,16 грн. 

інші послуги – 1156,92 грн.   

 

Використання коштів на розвиток школи станом 

З 01.11.2021 по 30.11.2021 року, які надійшли на рахунок  ХМБОСРО 

«Співдружність» 

 

Благодійний фонд «Співдружність»: 

Всього надійшло:  30623 грн. 

Використано: 13719 грн. 12 коп. 

Охорона ЧП «Дунай-с» за  листопад 2021р. – 4133 грн. 30 коп. 

Плата за перевірку засобів пожежогасіння – 1182 грн.97 коп. 

Плата за технічне обслуговування вогнегасників – 2075 грн 35 коп.  

Плата  за будівельні матеріали – 5107 грн. 50 коп. 

Плата за домен і хостінг – 1220 грн. 

 

Залишок: 105606 грн. 38 коп. 

 

Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі 

 придбання особових карток працівників ( для бухгалтерії); 

 придбання джгуту  для поточного ремонту сантехніки ; 

   придбання сантехнічного матеріалу для поточного ремонту санітарної кімнати 

(роздягальні для дівчат) великої спортивної зали; 

   придбання  матеріалу для поточного ремонту стелі санітарної кімнати 

(роздягальні для дівчат) великої спортивної зали. 

 

Спонсорська допомога 

Металопластикові вікна (3 шт.) - 25210 грн.  

 

Міський бюджет 

Мийки на харчоблок (2 шт.) – 12540 грн. 

    

Бюджетні кошти:    
Заробітна плата – 1755101,10 грн.    

Комунальні послуги:  

енергопостачання – 14767,12 грн.  

водопостачання – 2200,50 грн.  

вивіз сміття – 1160,64 грн.   

інші послуги – 10974,55 грн.   

 



 

Використання коштів на розвиток школи станом 

З 01.10.2021 по 31.10.2021 року, які надійшли на рахунок  ХМБОСРО 

«Співдружність» 

 

Благодійний фонд «Співдружність»: 

Всього надійшло:  41535 грн. 

Використано: 14062 грн. 80 коп. 

Плата за Е-Журнал  «Практика управління закладом освіти» - 2614 грн. 

Охорона ЧП «Дунай-с» за  вересень-жовтень 2021р. – 8709 грн. 80 коп. 

Плата за тонер для картриджу – 360 грн. 

Плата за ліцензію медичного кабінету – 2379 грн. 

Залишок: 88702 грн. 50 коп. 

 

Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі  

 радіатор біметалевий; 

 жорсткий диск для відео нагляду.  

 

Державна субвенція для інклюзивних класів 

Ноутбуки «Інспірон» (2 шт.) – 39998 грн.  

 

Міський бюджет 

Лінолеум – 4020 грн. 

 

Бюджетні кошти:    
Заробітна плата – 1557174,33 грн.    

Комунальні послуги:  

енергопостачання – 4039,43 грн.   

вивіз сміття – 1160,64 грн.   

інші послуги – 31725,84 грн.   

 

Використання бюджетних коштів на харчування здобувачів освіти  1-4 класів – 52140 

грн.    

дітей пільгових категорій   - 68415 грн. 

 

Використання коштів на розвиток школи станом 

З 01.09.2021 по 30.09.2021 року, які надійшли на рахунок  ХМБОСРО 

«Співдружність» 

 

Благодійний фонд «Співдружність»: 

Всього надійшло:  24 597 грн. 

Використано: 1372 грн. 

Плата за тонер для картриджу – 480 грн. 

Плата за будівельні матеріали – 492 грн.  



 

Плата за ведення бухгалтерського обліку – 400 грн. 

Залишок: 61230 грн. 30 коп. 

 

Кошти від фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога школі – 16951 

грн. 40 коп.   

 тканеві сонцезахисні  ролети на суму 7180 грн; 

 відновлення частини огорожі школи за периметром закладу на суму 4500 грн.; 

 придбання принтеру  на суму 2683 грн;  

 придбання комбінованої маркеро-коркової дошки на суму 554 грн. 40 коп.; 

 придбання автоматичного тонометру на суму 1319 грн.; 

 придбання вагів на суму 570 грн.; 

 придбання цифрового термометру на суму 145 грн. 

 

 

Державна субвенція для інклюзивних класів 

Інтерактивна дошка – 21574 грн 50 коп. 

Проектор Acer  - 12000 грн 

 

Міський бюджет 

Послуги з проектування системи пожежної сигналізації та оповіщення про  пожежу у 

будівлі школи (корпусу молодшої школи) – 30770 грн. 74 коп. 

 

Використання бюджетних коштів на харчування здобувачів освіти  1-4 класів – 161100 

грн.    

дітей пільгових категорій   - 182955 грн.     

 


