
                                         Фінансовий звіт  

                           за період   01.09.2017р. – 10.02.2018р. 

 
(Фінансові  звіти  за 2014-2015н.р., 2015-2016н.р., 2016-2017н.р. розміщені у звітах директора 

школи від 19.08.2015р., 23.08.2016р., 28.06.2017р. на даному сайті). 

 

 

     За  вересень 2017р. – лютий  2018 року  для потреб школи від благодійних 

організацій, громадських організацій, підприємців, фонду батьківського 

комітету поступила благодійна безповоротна допомога, а саме: 
    1. Благодійний фонд «Зміцнення громад»  -  4000 грн  (облаштування шкільної криниці). 

     2. Громадська організація «Громадянська ініціатива Романа Мацоли «Інститут   

         солідарності громад» - 19 820 грн. 

          (спортивне табло для проведення змагань(1шт), пісок для майданчика пляжного  

           волейболу (76т.)). 

     2. Громадська організація «За конкретні справи»: 

              -   110 000 грн,   

          початкових класів. 

              -  12 300грн,  телевізор LG  для методичного кабінету початкових класів. 

              -   26 048 грн,  м'ячі: футбольні – 15шт., волейбольні- 20 шт., міні футбольні – 13 шт.,   

                  баскетбольні -7 шт., для  спортивних залів. 

     3. Посуд для шкільної їдальні – 8 250 грн, (375 тарілок для других страв). 

     4. Благодійний фонд імені Святого Володимира.  : 

            Обладнаня для кабінету хімії - 21 929 грн.                                                                                  

           (ноутбук, проектор, екран, звукові колонки, змінний накопичувач, сумка для ноутбука,  

            кронштейн для проектора). 

      5.Фонд батьківського комітету -   11899грн 07коп, а саме:                       

          ( преса для шкільної бібліотеки -1294грн 12 коп,  ремонт даху шкільної газової 

котельні – 

            2667грн, акумулятор для автобуса БАЗ – 700грн.(2663грн.35коп.-спецрахунок),   

             запчастини для автобусів – 184грн.86коп(ключ для ступіци, ресорний болт,  

             ущільнювачі свічних колодців), канцелярські товари- 671грн 92 коп, крани для 

шкільної  

             їдальні (2 шт.) – 389грн.40коп, вимикач в кабінет інформатики початкових класів –  

            41грн, замок, завіси, засув для кришки криниці – 54грн.96коп, замок на пожежні  

            ворота - 73грн, лампочки (5шт.) -30грн, коліно для каналізації, свердла(2шт.),  

            дюбеля(1 упаковка) -170грн.50коп, дизенфікаційні засоби – 537грн, деталі для  

            ремонту комп'ютерів(конденсатори, мікросхеми) – 203грн.41коп, файли для  

            шкільної канцелярії – 250грн, зошити (для районних олімпіад) -30грн., біла емаль -

2шт., емаль для підлоги-25шт., емаль ультра сніжка – 14кг, уайт-спірит (розчинник) – 15шт. -

3351грн 40 коп, сальники до Газелі – 88 грн, новорічні призи – 1350 грн 08 коп, катріджі до 

принтера -269 грн, запчастини для ремонту комп'ютера -79грн 50 коп, вимикач електричний -

38 грн, перегонка Газелі на ремонт 100грн). 

             

 

 

     Всього на суму: 214 246 грн.07 коп. 


