
Звіт 

піклувальної ради школи 

про стан покращення матеріально-технічної бази школи,  

про використання батьківських коштів  

за  січень – лютий 2017 року 

 

№ 

з/п 

Заходи  Батьківські кошти 

1  Поточний ремонт відкосів (коридори  ІІ-IV пов. 

стар. школи, пофарбування стін) 

- будматеріали: 

гіпсокартон, клей для гіпсокартону 

фарба 

фарба водоемульсійна  

шпаклівка, грунтівка 

- робота 

Всього: 

 

 

 

4660 (б/г) 

1700 

1187 (б/г) 

450 

8600 

 16597 

2  Ремонт відкосів  каб. № 30, 37, препараторська № 

36 

- будматеріали: 

шпаклівка, клей, фарба 

           гіпсокартон; 

- робота 

Всього:  

 

 

1235 

910 (б/г) 

1800 

3945 

3 Ремонт  каб. № 60: 

- будматеріали: 

шпаклівка, крейда, фарба 

- робота силами техперсоналу 

Всього:  

 

600 

 

 

600 

4 Капітальний  ремонт  туалету ІІІ пов. старшої 

школи: 

- будматеріали: 

- плитка, клей для плитки 

- придбання та заміна  старої каналізації та 

сантехнічних приладів 

- придбання унітазів, рукомийників 

- придбання  кришок на унітази 

- виготовлення кабінок  

- профіль для стелі 

- робота 

Всього: 

 

  

 

2592 (б/г) 

1541 

 

5350 (б/г) 

870 

4500 

700 

6000 

21553 

5 Виготовлення та придбання новорічних атрибутів, 

іграшок, тканини  

Всього: 

  

 

1607 

6 Доставка новорічних подарунків для дітей пільгової 

категорії 

200  



7 Обслуговування та ремонт оргтехніки 2050 

8 Кур’єрські послуги 650 

9 Ділова документація, методичні посібники 2161 

10 Придбання стендів  та роздрукування плакатів для І 

поверху 

1146 

11 Придбання модему для інтернету в каб. № 35,36 660 

12 Інформаційно-програмне забезпечення 2694 

13 Заміна печатки та штампу 560 

14 Придбання перфоратора   1300 

15 Придбання водонагрівача (туалет ІІІ пов. мол. 

школи) 

2300 

16 Друк фото для конкурсу юних журналістів  225 

17  Придбання матеріалів для декорації конкурсу 

«Сокіл» («Джура)» 

640 

18 Придбання електротоварів 1815 

19 Придбання господарчих товарів та деззасобів 1920 

20 Придбання шахів для гуртка 400 

21 Придбання меблів для вчительської 6800 

 ВСЬОГО: 14 699 (б/г) 

 55 124 (батьківські) 

 

 

 

 

Придбання  у кабінети 

 січень – лютий 2017 року 
 

№ 

з/п 

Заходи  Батьківські 

кошти 

1 Жалюзі  в каб. № 43 2148 

2 Ноутбуки в каб. № 16,14 17055 

3 Стіл для вчителя в каб. № 64 1800 

4 Панелі з ламінату в каб. № 64 1750 

 ВСЬОГО: 22753 
 


