
Шановні батьки!               

Педагогічний колектив, учнівське врядування Херсонської загальноосвітньої школи ІІІІ 

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      

        

Кошти  від надання додаткових освітніх   

послуг (ГПД, гуртки тощо)   

ЄДРПОУ 24115357       

      
Р/Р     UA 90 820172 03442 71002200035762        

в  ГУДКСУ у м.Київ           

      

Херсонська міська благодійна організація 

сприяння розвитку освіти     

«Співдружність»       

ПРИВАТБАНК      

      

Р/Р 

UA643052990000026005031101738 

ОКПО 33726160 

 

      

      

 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 01.02.2022 по 31.03.2022 року, які надійшли на рахунок  ХМБОСРО «Співдружність» 

 

Благодійний фонд «Співдружність»: 

Всього надійшло:  500 грн.  

Використано: 3185 грн.  

Плата за тонер для картриджу – 250 грн. 
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Плата  за будівельні матеріали – 1935 грн.  

Плата за ведення бухгалтерського обліку – 1000 грн. 

Залишок: 116799 грн. 97 коп. 

 

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

  

 придбання матеріалів та ремонтні роботи  для  шпаклювання встановлених раніше 

євровікон (23 шт.) та євродверей ( 1 шт.); 

 виконано обрізку дерев ( кран-вежа) та вивіз гілок на території школи №4; 

 придбано матеріалів для полагодження  котлу у шкільній їдальні, поточного ремонту 

приміщення - вахти, роздягальні спортивної зали ( корпус старшої школи), санітарних 

кімнат; 

 придбано матеріал для  полагодження електропроводки ( аварійний вихід та питний 

фонтанчик); 

 придбання білила для  фарбування аварійного виходу. 

 

Міський бюджет 

● Капітальний ремонт санітарної кімнати на І поверсі корпусу початкової школи на суму 

292492 грн.. 

 

Бюджетні кошти:    
Заробітна плата – 3 319 028,47грн.    

Комунальні послуги:  

енергопостачання – 60 633,62грн. 

водопостачання – 9281, 73 грн.  

вивіз сміття – 1 354,08грн.   

ТЕЦ – 1 041 410,31грн. 

інші послуги – 318,89 грн.   

 

 

Шановні батьки щиро дякуємо Вам  за розуміння, підтримку і  допомогу!!! 

                                         


