
Звіт 

про залучення та використання благодійних батьківських коштів 

станом на 01.12.2017 року 

№ 

п/п 

Клас К-сть 

учнів 

здали 

кошти 

Сума (грн.) 

1. ДНЗ 16 10 1400 (одна тисяча чотириста)грн. 

2. 1 9 6 900 (дев’ятсот)грн. 

3. 2 17 14 2050 (дві тисячі  п’ятдесят)грн. 

4. 3 17 6 900 (дев’ятсот)грн.  

5. 4 16 10 1250 (одна тисяча двісті п’ятдесят)грн. 

6. 5 7 4 400 (чотириста)грн. 

7. 6 14 9 1300 (одна тисяча триста)грн. 

8. 7 9 7 1040(одна тисяча сорок)грн. 

9. 8 13 9 1350 (одна тисяча триста п’ятдесят)грн. 

10. 9 9 8 1150 (одна тисяча сто п’ятдесят)грн. 

11. 10 10 7 1050 (одна тисяча  п’ятдесят)грн. 

12. 11 16 12 1800 (одна тисяча вісімсот)грн. 

Всього:   14590 (чотирнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто)грн.  

+ 

        80.35 грн._(вісімдесят грн.)35 коп.___  

  14670.35 (чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят грн.) 35 коп. 

 

1. При цьому враховано, що згідно рішення батьківської звітно-виборчої конференції від 08.09.2017 

року протокол №1 сума внеску становить 150 (сто п’ятдесят)грн. на одного учня. 

2. Залишок з 2016-2017 навчального року – 80 грн. 35 коп. 

3. Витрати: 

  1.  2500 грн. - здали на спецрахунок відділу освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської 

райдержадміністрації та закуплено в долі із залишком диван для 1 класу;  

  2.  200 грн. - ремонт посудомиючої машини;  

  3.  2126 грн.- переобладнання кабінету 1 класу;  

  4.  1000 грн. – закуплено енергозберігаючі світильники в кабінет англійської мови; 

  5.  3240 грн. – переоформлено спортивний куточок  у центральному фойє закладу; 

  6.  308 грн.- закуплено акумуляторні батарейки у шкільний фотоапарат;  

  7.  150 грн.- куплено фарбу в балончиках для покраски дошки у біологічному кабінеті  

  8.  127 грн. – за послуги Новій пошті (поле для LEGO) – 127 грн. 

  9.  345 грн. – закуплено рибки в акваріуми; 

 10. 198 грн. – закуплено замок врізний в кабінет учнівського самоврядування; 

 11. 1265.10 грн. - інші господарчі товари(лампочки, гвозді, клей, сатенгіпс, харчова сода для миття 

посуду в шкільній їдальні, миюче в туалети та ін..) 

Всього:  11459 (одинадцять тисяч чотириста п’ятдесят дев’ять)грн. 10 коп. 

 

Залишок у касі станом на 01.12.2017 року -  3211 (три тисячі двісті одинадцять)грн. 25 коп. 


