Звіт про благодійну батьківську та спонсорську допомогу
школі з 01.01.2017 по 30.11.2017
1. За рахунок благодійної та спонсорської допомоги проведено:
-

-

-

обслуговування мережі Інтернет;
обслуговування телефонів, поштові витрати;
обслуговування систем шкільних дзвінків та відео спостереження, системи
сигналізації;
обслуговування оргтехніки та комп’ютерів;
цілодобова охорона школи;
організація навчальних екскурсій, культпоходів для учнів 1-11 класів;
обслуговування сайту школи;
поточний ремонт приміщень:
o навчальних кабінетів;
o класів;
o коридорів;
o технічних приміщень;
o туалетів;
o їдальні;
o вхідної групи фасаду;
натирання підлоги;
здійснення відео-, фотолітописів школи;
придбання канцтоварів для ведення та оформлення шкільної документації;
облаштування гардеробу (каб. 211);
забезпечення діяльності навчальних кабінетів, майстерні, їдальні, спортивної зали,
актової зали;
благоустрій територій:
o придбання квітково-садового матеріалу;
o облаштування клумб та газонів;
o скошення трави;
o упорядження схилів;
o влаштування дренажної системи;
o реконстукція фрагментів огорожі та сходів;
поповнення фонду шкільної бібліотеки;
стимулювання та нагородження учасників освітнього процесу (грамоти, книги,
караваї, костюми, цінні подарунки тощо);
фінансування участі представників (команди, делегації) школи в міжнародних,
Всеукраїнських конференціях, форумах, інтелектуальних іграх тощо;
забезпечення учнів питною водою в класах.

2. За рахунок благодійної та спонсорської допомоги придбано та поставлено на
баланс ЦБ шкіл:
№ з/п
1
2
3
4
5

Назва
Безпровідна акустична система
(для КВН)
Телевізор PHILIPS 32 б/в
Сигналізація «Оріон»
Міксер б/в
Каністра для бензину

Кількість
1 шт.

Вартість
940 грн.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

4600 грн.
3918 грн.
936 грн.
455 грн.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дозатори для рідкого мила
Мольберт 1000х1000
(крейда/маркер)
Принтер Samsung SL-М 2070 (+ 2
кадриджі)
Колонки акустичні б/в
Жалюзі каб. 108
Жалюзі каб. 201
Жалюзі каб. 206
Жалюзі каб. 310
Жалюзі каб. 218
Мольберт маркерний
Дошка на коліщатах б/в

8 шт.
1 шт.

2798,88 грн.
1800 грн.

1 шт.

4422,15 грн.

2 комплекти
на 3 вікна
на 1 вікно
на 2 вікна
на 1 вікно
на 3 вікна
2 шт.
1 шт.

400 грн.
3600 грн.
250 грн.
800 грн.
650 грн.
2450 грн.
1200 грн.
800 грн.

Всі матеріальні цінності оприбутковуються в центральній бухгалтерії управління
освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
Детальну інформацію про використання коштів та оприбуткування матеріальних
цінностей централізованою бухгалтерією РУО Голосіївського району можна отримати у
голови батьківського комітету школи Корнієнко О.В. (050-480-47-67) та заступника
голови БК Боденко О.М. (095-709-39-54)

