Інформація про находження та використання коштів для підтримки
функціонування та проведення ремонтних робіт по ЗНВК №63
в 2019 - 2020н.р.
Залишок
Залишок на
01.09.2019р.
6724,13

Надходження
грошових
коштів

6030

Витрати грошових
коштів

Залишок

метод.літ-ра - 3639,00

Залишок на 01.10.2019р.
8673,63

т/о орг.техн. - 140,00
5%фонда - 301,50
Всього - 4080,50
Залишок на
01.10.2019р.
8673,63

11560

Залишок на 01.11.2019р
12905,69

8760

господ.тов. - 6749,94
5%фонда - 578,00

Всього - 7327,94
5%фонда - 438,00

Залишок на 01.11.2019р
12905,69

Залишок на 01.12.2019р
21227,69

Всього - 438,00

Залишок на 01.12.2019р
21227,69

7180

орг.техн. - 7075,00
т/о орг.техн. - 150,00

Залишок на 01.01.2020р
20823,69

5%фонда - 359,00

Всього - 7584,00
Залишок на 01.01.2020р
20823,69

електр.тов. - 11254,87

Залишок на 01.02.2020р
13064,82

3680
долг - 239,03

800

інтернет - 500,00
будів.тов. - 5005,48
5%фонда - 49,50

Всього - 11438,87
Залишок на 01.03.2020р

Залишок на 01.02.2020р

13064,82

3180

15043,82

електр.тов. - 1042,00
5%фонда - 159,00

Всього - 1201,00

Залишок на
01.03.2020р.

15043,82

Залишок на 01.04.2020р
755,46

Залишок на 01.04.2020
1500

5%фонда - 75,00
Всього - 75,00

755,46

0

2,5%фонда - 18,89

16468,82

Залишок на
01.05.2020р.
736,57

Залишок на 01.05.2020
736,57
Всього - 42690,00 грн.

І. Надходження:
1. Бюджетні кошти:
-для роботи НУШ -облаштовано ресурсну кімнату на суму -230000,00
(двісті тридцять тисяч грн.)тисяч) гри., а саме:
• обладнано підлогу ламінат;
• замінено 3 вікна на метало пластикові;
• замінено дверне полотно вхідних дверей;
• обладнано кухню;
• придбано кухонний посуд;
• встановлено 2 шафи для педпосібників;
• придбано стільців 16 шт;
• столи учнівські 8 шт;
• сухий басейн;
• мікрохвильова піч;
• модулі ігрові,наочні посібники ;
• встановлено інтерактивну дошку;
Крім цього, з Фонду сприяння закладу:
Всього:73768,41 (сімдесят три тисячі сімсот шістдесят вісім грн.41 коп.)
З них:
-школа-62368,41 (шістдесят дві тисячі триста шістдесят вісім гри.,41 коп.)
-дошкільний підрозділ-Итисяч 400гривень(одинадцять тисяч чотириста грн.)
• перезаряджені вогнегасники порошкові ВВК-3,5кг-в кількості 27 шт на суму-

•
•
•
•
•

2730,00 ;
придбання методичної літератури - 3639,00
придбання паперу А-4-1147,50
придбання господарчих товарів - 6749,94
т/о оргтехніки - 9265,00
*
придбання електротоварів - 1254,87

•
•
•
•
•

інтернет - 500,00
заміна інтернет- кабелю-1800,00
придбання будівельних матеріалів - 5005,48
придбання електротоварів - 1042,00
придбання та заміна водопровідних труб-4553,16

•
•
•

оплата послуг охоронної фірми -23650,00
обладнання водовідведення-1030,96
придбання меблів для дошкільного підрозділу11400,00

Кошти Депутатського фонду - 54000,00грн

З них:
35000,00грн для приміщення школи
на придбання будівельних матеріалів для ремонту школи -30000,00грн.
придбання 2-х бойлерів :«Новатек»-2шт- 5000,00
19 тисяч гривень для дошкільного підрозділу закладу:
ремонт 60 м.кв. крівлі даху дошкільного підрозділу ;
придбання плазмового телевізору-1 шт. в музичну залу;
II. Використання:
1. Бюджетні кошти використано:
• для функціонування НУШ-230000,00 грн.
• забезпечено сходові клітини ,коридори, проходи та інші шляхи евакуації
евакуаційним освітленням.
Заміна на І поверсі приміщення їдальні глухих металевих грат на такі, що
розсуваються . В підвальному приміщенні з’єднано, відгалужено та окінцьовано
жили проводів та кабелів за допомогою опресування(підтверджується до виконання з
06.02.2020)
2. Кошти Депутатського фонду:
• В шкільному підрозділі -Закупівля фарби ЛФМ, інших матеріалів для ремонту 35000 грн.; в тому числі-придбано 2 бойлери - «Новатек»-1шт- 2700,.00
- «Арістон»-1 шт-2725,00
• В дошкільному підрозділі -ремонт крівлі даху-60м.кв-10000,00грн.;
• придбання плазми телевізору для музичної зали-9000,00 грн.
• всього -19 000 грн.
Крім цього за допомогою батьків:
В приміщенні школи:
• замінено на І поверсі приміщення їдальні глухих металевих грат на такі, що
роззуваються -3000,00
• в підвальному приміщенні з’єднано, відгалужено та окінцьовано жили проводів та
кабелів за допомогою опресування;
• придбано тумба для методичних посібників в к. 1.1 -4911,00 грн.;
• придбано тумба для методичних посібників в к. 1.2-4911,00 грн.;
• в приміщенні бібліотеки заміна меблів -2150,00грн.;
• заміна 1 вікна на металопластикове ,придбано стіл для вчителя, заміна класної
дошки в к.2.15-10225,00грн.;
• заміна 1 дверного полотна в к.4.1-4891,00грн;
• проклейка шпалер, встановлено жалюзі на 3 вікна в к.4.3-5800,00;
• встановлення класної дошки в к.4.4-4100,00грн.;

• заміна кришок парт-16 шт .-в к.4.5-8000,00грн.;
Всього-47988,00грн.
В приміщенні дошкільного підрозділу :
• проведено капітальний ремонт гр.№4(облаштування натяжної стелі60м.кв;встановлено світлодіодні лампи; ремонт стін; проклейка шпалер-60 м.кв; )на суму-13800,00грн.;

проведено капітальний ремонт гр.№6(облаштування натяжної стелі60м.кв;встановлено світлодіодні лампи; ремонт стін; проклейка шпалер-60 м.кв;
заміна 1 віконного блоку на металопластикове-; )-на суму-17800,00;
• ремонт роздягальної кімнати в гр.№4:ремонт та білування стелі, проклейка шпалер,
заміна лінолеуму 6000,00;
• заміна 1 вікна на металопластикове в гр.№2- 9000,00;
• зміна 1 водонагрівача в гр.№6-2500,00;
• облаштування тротуарної плитки (15 м.кв)до групового майданчика гр.№3;
Всього:49100,00 грн.
•

Крім того, за рахунок спецфонду закладу проведено ремонт в каб.4.9( англійська
мова) на суму- 20951,45(двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна грн.45 кой.):
заміна 2-х вікон на металопластикові; встановлення шафи для роздягання, столу для
вчителя, заміна кришок парт-8 шт.,сидінь на стільцях-16 шт., проклейка шпалер, заміна
дверного полотна, встановлення жалюзі на 2 вікна .

Всього за 2019-2020 н. рік покращено матеріальну базу ЗНВК №63 та дошкільного
підрозділу на суму-475807,86коп. (чотириста сімдесят п'ять тисяч вісімсот сім грн. 86
коп.)

Голова Ради

Г.С. Григорян

