
Звіт                                                                                                                                                                               

Благодійного фонду «Найкращі батьки»                                                                                                                         

за 2021/2022 навчальний рік  

№ 

з/п Заходи 

Кошти 

БФ, 

грн. 

Бюджетні 

кошти, 

грн 

1 - Придбання миючих засобів та господарські товари                                                                               

(засіб для миття підлоги, засіб для миття скла, пакети 

для сміття, миючі засоби для стін, засіб проти 

вапняного нальоту, горщик для квітів, вазон для 

квітів, добриво для квітів, грунт універсальний, 

швабра для миття вікон, шланг для душу, наліпки ) 

5732,62 

 

2 - Підфарбовування стін 2го поверху молодшої школи 1169,00  

3 - Придбання зварювального апарату  3000,00  

4 - Придбання медикаментів 258,00  

5 - Придбання ватно-марлевих масок (180 шт) 3132,00  

6 - Придбання грамот  267,00  

7 - Ремонт та обслуговування орг.техніки 3461,00  

8 - Підписка на видання (рятувальник, безпека 

Придніпров’я) 
265,00 

 

9 - Проведення інтернету у каб. № 66 700,00  

10 Отримання 

- парти НУШ (64шт) 

- ноутбуки НУШ (5 шт) 

  

111264,00 

90000,00 

11 - Електронний засіб навчального призначення 

«Дидактичний мультимедійний контент КМ MEDIA 

EDPROFI " (5шт) «Країна мрій» 

 37220,00 

12 - ноутбуки (37шт)  673 399,26 

13 - господарчі товари  

(тачка садова, драбина 2шт, ганчірка для підлоги, 

серветки віскозні, папір туалетний, рукавички 

господарські, світлодіодні лампи, пакети для сміття) 

 

 

 

37499,00 

14 - медичне обладнання 

(тонометр механічний, пульсоксиметр, пристрій для 

штучного дихання)  

 

 

     816,31 

15            Дидактичні матеріали: 

- Мольберт магнітно-маркерний (2шт) 

- Шнурівка «Ключ і форми» 

- Мозаїка геометрична «Танграм» на магнітній основі 

- Розвивальна іграшка «Математичний планшет» 

(геоборд) 

- Посібники на засвоєння понять «частина-ціле» 

- Математична гра «Математична доріжка» 

- Український алфавіт на магнітах 

- Пірамідка «Рахівничка для сортування чисел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7618,2 

16 - Планшет Lenovo (2шт)  11400,00 

17 - Телевізор 55"+ кронштейн (4шт)  67180,80 

18     Обладнання для їдальні:   



- Сковорода електрична модернізована СЭМ-0,5М 37125,00 

- Шафа жарочна електрична ЩЖЭ-3-GN1/1M,з-х 

секційна 
 

23600,00 

- Котел харчоварильний електричний КЭ-250Э (2шт)  104540,00 

- Електрична плита кухонна ЭПК-6ШБ Э, 6-ти 

комфорочна з духовкою 
 

20050,00 

19 Отримання канцтоварів : 

крейда, папір офісний, папір офісний різнокольоровий, 

файли, плівка для ламінування, скоч прозорий, скоч 

кольоровий, сегрегатори. 

 

 

 

18357,38 

20 Отримання: 

Класні журнали 1-4 кл 

Класні журнали 5-11 кл 

Журнали для індивід. занять 

Журнали інструктажів 

Журнал групи подовженого дня 

Бланки особових справ учня 

 

 

 

 

10316,00 

21            Отримання: 

- Інтерактивна панель EdPro 1шт; 

- спеціальне програмне забезпечення навчального 

призначення MozaBook Multilang з ппідручниками  

видавництва «Ранок» 1 шт; 

- Цифрова документ-камера IgView 1 шт; 

- Пристрій для покращення демонстрацій ТМ EdPro 

(комплект веб камера та спікер) 1 шт; 

- Пристрій для покращення демонстрацій ТМ EdPro 

(конференц камера/відеобар) 1 шт; 

 

 

 

 

246000,00 

22 Спортивний інвентар: 

- М’яч футбольний Adidas FS0368-25шт;  

- М’яч баскетбольний Lanhua №7 – 25шт; 

- М’яч волейбольний Ballonstar№5-25шт;  

- Сітка футбольна 7,4*2,5м – 2шт; 

- Сітка волейбольна 12*12cм – 2шт. 

 41712,76 

23 Отримання: 

- Таблички план евакуації (люмінесцентні) 40шт 

- Встановлення протипожежних дверей у бібліотеці та 

архіві. 

- Заміна шафи для зберігання пожежного рукава та 

вогнегасника на протипожежний. 

 

 

 

  

57000,00 

24 Отримання медичних матеріалів: 

- Джут турнікет кровоспинний СІЧ 

- Пластир д/фікс.катетера Ю-ФИКС 6см*8см 

- Пластир Волес неткан.основа 2*500см 

- Шина фіксуюча гнучка 50см 

- Бинт еластичний медичний 2В сред.2м*10см 

- Лейкопластир 2В неткан.основа 2,5*500см 

- Набір лейкопластирів 2В полімерна прозора основа № 

20 

- Футляр-органайзер ткан.д/компл.аптечки 

- Шприц BD Discardit 3 комп.2 мл з голкою 23G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1890,99 



0.6*30мм 

- Шприц BD Discardit 3 комп5 мл з голкою 22G 

0.7*40мм 

- Шприц MP MedPlast 3комп.20мл 21G*1/20.8*38 

- Катетер внутришньовенний G16 

- Катетер внутришньовенний G17 

- Катетер внутришньовенний G18 

- Катетер внутришньовенний G20 

- Катетер внутришньовенний G22 

- Система ПР 2В 

25 Отримання  

- Лінолеуму 126м2 
 

 

35001,54 

26 Бюджет участі 

Інтерактивний тир 

- Веб-камера 1 шт; 

- Макет автомата АКС-47 з вбудованим 

целівказівником - 2 шт; 

- Пневматичний пістолет КМ 46 - 2 шт; 

- Стіл з тумбою для зброї - 1 шт; 

- Стіл для стрільби – 3 шт; 

- Комплект «Інтерактивний комплекс» 

   персональний комп’ютер вчителя – 1шт                                

маніпулятор типу «миша» - 1 шт                          

проектор - 1шт,                                            

   проекційний екран – 1шт 

 

 

 

6100,00 

25000,00 

 

16500,00 

4885,00 

5115,00 

56000,00 

27 Бюджет участі 

Ганок 
 

 

153530,18 

 Ремонт підлоги та заміна лінолеума 

4 поверх молодшої школи.  

- Лінолеум Форс Канаста (99кв.м) 

- Підлога самовирівнююча  (106 меш.) 

- Дисперсійна грунтовка Ceresit(2 шт)  

- Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit (3шт) 

- Клей для ПВХ Ceresit (1шт) 

- Клей BOSTIK (2 шт) 

 

31350,33 

21200,00 

1583,34 

2375,01 

2666,67 

6583,34 

 

28 - Придбання шліфмашина кутова Dnipro 1197,00  

29 - Придбання медикаментів 600,00  

30 - Придбання деталі для верстата у каб. трудового 

навчання 
1500,00 

 

31 - Програмне забезпечення сайту на 1 рік 1501,00  

32 - Придбання будівельних матеріалів 

  (дюбеля, дверний замок, серцевина для замка, колор, 

розчинник, саморізи, шланг сантехнічний, круг 

обрізний, пилочки по металу,  колесо для садової  

тачки, електроди, уайт–спирит, пензлик фланцевий, 

пензлик круглий, фарба водоемульсійна, емаль пф-115 

зелена, емаль пф-115 чорна, фарба біла ДЮФА, валик 

поролоновий, ванночка малярна пластикова, пензлик 

круглий, пензлик плоский Стандарт, клей для шпалер, 

колор, карниз стельовий, валик мікрофібровий, клей 

12565,92 

 



для гіпсокартону, фарба водоемульсійна Аура, 

шліфшкурка паперова , наждачна бумага, розчинник, 

макловиця, малярна стрічка, свердло по металу, 

плінтус стельовий, стрічка клейка малярна, пігмент.)  

33 - Придбання Оприскувача для білування Malolex P12PP 1949,00  

34 Отримання знаряддя для тимчасового укриття 

- Лопата штикова (2шт) 

- Лопата совкова (2 шт) 

- Сокира (2 шт) 

- Пилка-ножівка по металу (1 шт) 

- Пилка ножівка по дереву (1 шт) 

 

 

 

2049,97 

35 Отримання 

- Питної води( «Бон Буассон негазована 1,5 л) для 

тимчасового укриття – 1643 бут. 

 

 

26288,00 

36 Отримання медикаментів: 

- Перев’язувальні матеріали та фармацевтична 

продукція 

  (йод, анальгін, ацетилсаліцилова кислота, настойка 

валеріани, сульфацила натрію, аміак, нафтизин, 

каптоприл, дротаверин, лоперамід, присипка, вугілля 

активоване, хлоргексидин, нітрогліцерин, 

парацетамол, рукавички одноразові, косинка медична 

перев’язувальна, серветки медичні марлеві стерильні, 

бинт стерильний, джгут, лейкопластир, пакет 

стерильний перев’язувальний першої допомоги з 

однією подушечкою, бинт еластичний, шина 

іммобілізаційна для верхніх та нижніх кінцівок.) 

 

 

 

 

 

 

 

10214,65 

ВСЬОГО: 103056,23 1 937 673, 73 

 Спонсорські кошти: 

Фліпч Екопопчарт, набір маркерів 
10663,90 

Ремонт стелі каб № 55 

Заміна вікна (інвентарна кімната малий спорт.зал) 

 ВСЬОГО ЗА РІК: 2 051 393,86 

 


