
Звіт 

піклувальної ради школи 

про стан покращення матеріально-технічної бази школи,  

про використання батьківських коштів  

за червень-серпень 2017 року 

№ 

з/п 
Заходи 

Батьківські 

кошти 

1  Поточний ремонт кабінету № 1,20,24,34,61 

- будматеріали: 

- робота (утеплення, установка гіпсокартону в кА.№ 1) 

Всього: 

 

13370 

2000 

15370 

2  Поточний ремонт сходів мол. і ст. школи, стелі  IV пов., 

їдальні: 

- будматеріали: 

- робота  (висотні) 

Всього: 

 

 

320 

1000 

1320 

3 Поточний ремонт коридору IV пов. ст. шк. 

- будматеріали: 

шпаклівка, грунтівка, кути для стін, валики, пензлики, 

фарба, сітка структурна 

- робота (демонтаж фарби, побілки, шпаклювання, 

фарбування водоемульсійною фарбою)   

Всього: 

 

 9160 

 

 

 5500 

 

14660 

4 Поточний ремонт кабінетів №№ 12, 18, бібліотеки, кулінарії, 

музики, майстерні, великої спортивної зали 

- будматеріали: 

фарба для пофарбування столів учнівських та стільців, 

фарба для підлоги, шпаклівка, крейда, клей для шпалер 

- робота силами тех. працівників 

Всього: 

 

 

2100 

 

 

 

2100 

5 Поточний ремонт коридору I  пов. шк.  

1.ремонт стелі: 

- будматеріали: 

шпаклівка, грунтівка, кути для стін, валики, пензлики, 

фарба, сітка структурна 

- робота: 

2.ремонт стін: 

     -    будматеріали: 

           гіпсокартон, шпаклівка, клей для гіпс. водоемульсійна                                                                               

фарба, дверні блоки- 4 шт., панелі з ламінату 

- робота (установка гіпсокартону, шпаклювання, 

фарбування, установка панелей, двері)  

3. ремонт підлоги: 

     - будматеріали ( лінолеум, суміш  для підлоги, 

з’єднувальні стрічки, плінтус, кути зовнішні) 

     -    робота (демонтаж старого лілолеума , стяжка підлоги,   

стрічки, укладка нового лінолеуму 

Всього: 

 

 

6470 

 

 

4500 

 

15837 
(+19375 з рахунку за 

дорученням) 

(4000грн в борг на 

вересень) 

  
14570 

(+10206 з рахунку за 

дорученням) 
(4000грн в борг на 

вересень) 

 

 39671 

6 Поточний ремонт коридору IV пов. мол. шк.:  



-    будматеріали: 

      шпаклівка, крейда, фарба                                                                            

- робота силами техпрацівників  

Всього: 

 

 

 

6920 

7 Повірка манометрів до опалювального сезону  250 

8 Організація проведення свята «Останнього дзвоника» 

(кульки, гірлянди, тканини, стрічки) 

1100 

9 Придбання класних дошок для кабінетів №№ 1, 24 1863 

10 Придбання музичних інструментів в кабінет музики 1300 

11 Оплата за підтримку роботи сайту на 2017/2018 н.р. 700 

12 Ремонт та обслуговування оргтехніки 1110 

13 Підписка на ІІ півріччя 2016/2017 н.р. 6000 

14 Вимірювання опору ізоляції та електрообладнання, згідно 

акту готовності школи 

564 

15 Придбання канцтоварів 550 

16 Придбання грамот на свято «Останнього дзвоника» 340 

17 Кур’єрські послуги червень-серпень 605 

18 Придбання господарчих товарів 520 

19 Установка інтерактивної дошки в каб. № 50 1700 

20 Методична література та матеріали 327 

21 Придбання дитячих футболок з логотипом школи (30 шт.) 3600 

22 Ремкомплект для учнівських парт у каб. № 1 8000 

23 Придбання трибуни і дорожніх знаків 1407 

24 Придбання електротоварів 5183 

25 Газонокосилка 3100 

 ВСЬОГО: 29581 

 (б/г кошти) 

 119966 

(батьківські) 

 

 

Придбання  у кабінети 

  червень-серпень2017 року 
№ 

з/п 

Заходи  Батьківські 

кошти 

1 Придбання техніки у каб. № 4 11000 

2 Шафа вбудована в каб. № 50 3500 

3 Панель з ламінату в каб. № 50 3100 

4 Дверний блок в каб. № 65 3800 

5 Кришки для столів учнівських  (18 шт.) в каб. 59 4536 

6 Стіл офісний в каб. № 57 1250 

7 Телевізор «Samsung» в каб. № 9 12500 

8 Вікно металопластикове 10500 

 Всього:  50186 
 


