
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, 
отриманих як благодійна допомога. 

СІЧЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2017 року. 
№ 
з/п Види надходжень/найменування Сума (грн.) 

 Отримані товарно-матеріальні цінності та проведені 
ремонтні роботи за кошти благодійних внесків: 1 025 676,22 

 І. Поточні виплати, обслуговування оргтехніки 181 976,44 грн. 
1.   Охорона  130 600 грн. 
2.  Оплата за Інтернет  5 989 грн. 
3.  Медичне обслуговування  21 750 грн. 
4.  Оплата мобільного телефону гімназії  2 256 грн. 
5.  Оплата міжміського зв’язку  638,44 грн. 
6.  Оплата роботи гімназійного сайту за останні 12 місяців  360 грн. 

7.  Оплата роботи компанії «Фауст» з підключення кабінетів до 
Інтернету (каб. 102, 317, 311, 407, 417, бібліотека)  2 800 грн. 

8.  Оплата послуг служби технічної підтримки за оновлення СУБД 
Оракл та відновлення роботи «АС Школа»  450 грн. 

9.  
Обслуговування оргтехніки (заправка картриджів ксероксів та 
принтерів в кабінетах членах адміністрації, практичного психолога, 
соціального педагога  

4 039 грн. 

10.  Виготовлення фотоколажів  1 350 грн. 
11.  Поліграфічні роботи (брошурування)  563 грн. 
12.  Виготовлення банерів  670 грн. 
13.  Виготовлення підставок під банери  1 380 грн. 

14.  

Транспортні витрати (поїздка членів астрономічного гуртка в 
головну астрономічну обсерваторію України, участь у стендовій 
презентації дизайн-проекту «Kyiv EdSpace», перевезення 
матеріальних цінностей, отриманих в РУО, тощо) 

4 538 грн. 

15.  Доставка води в СЕС Голосіївського району на аналіз  143 грн. 
16.  Придбання матеріалів для уроків праці  4 450 грн. 

 ІІ. Господарські роботи, дотримання 
 санітарно-гігієнічних норм 31 024,57 грн. 

17.  Придбання:   
  кабелю, розеток, автоматів та коробки для ремонту кабінету 1 268 грн. 

  кабелю та прохідного з’єднувача для забезпечення роботи 
Інтернету у вестибюлі гімназі 130 грн. 

  розподільчого свіча на 24 порти 900 грн. 
  картриджу для ремонту умивальників  369 грн. 
  спецодягу для працівників їдальні  4 200 грн. 
  начинки для бачка в туалет ІІ поверху 175 грн. 

 

 паперових рушників, тримача рушників в кімнату гігієни, 
туалетного паперу, освіжувача повітря, , бензина, лески  для 
косіння трави, миючих засобів, пакетів для сміття, корзин для 
сміття, вимикачів, шурупів, дюбелів 

5 674 грн. 

  тримачів для туалетного паперу 196 грн. 

 
 світильників в костюмерну ансамблю «Усмішка сонцю»., 

замків в спортивну роздягальню, замків в щитки 
електромереж 

2 195 грн. 

  тримачів для рідкого мила 1 650 грн. 

  медикаментів , витратних та господарчих товарів для 
медпункту 1 123,19 грн. 

  води, стаканчиків та серветок 279 грн. 
  дозаторів та тримача для рушників 1 708 грн. 



 
 електротоварів (кабелю, гофри, коробки для проведення 

додаткових розеток в актовій залі, розетки, кабелі для 
ремонту, дротів для підключення гірлянд на вулиці) 

5 282 грн. 

  швабр для вологого прибирання 634,38 грн. 
  замка для дверей каб. 219 та двох навісних замків 529 грн. 
  вентиляційної гратки 869 грн. 
  сверла та дюбелів для ремонту вагонки та електрощитків 160 грн. 

  дротів, вилки, кабельного каналу та лампи для встановлення 
прожекторів 422 грн. 

  лампочок, заглушок, решіток для косметичного ремонту І 
поверху (підвіконня та вагонка) 1 186 грн. 

18.  Облаштування ями для опалого листя  500 грн. 
19.  Дезинсекція приміщення гімназії  500 грн. 
20.  Замір опору ізоляції електромереж  1 000 грн. 
21.  Заміна шпінгалета дверей в коридор на 3-му поверсі  75 грн. 
 ІІІ  Зміцнення матеріально-технічної бази гімназії 47 563,00 грн. 

22.  Виготовлення шафи для зберігання товарів промислового 
виробництва (в дальню)  5 000 грн. 

23.  Пошиття штор в кабінет заступника з НВР  860 грн. 
24.  Придбання:   
  дверей для туалетів (4 шт.) 1 750 грн. 
  виставочного стелажу-тумби в бібліотеку 2 000 грн. 

  спортивного інвентарю ( скакалки 30 шт., гімнастичні обручі 
15 шт., набор банмінтонів 5 шт.) 3 350 грн. 

  портативного USB CD-Rider 700 грн. 
  куточків «Державні символи України» в каб. 214, 215, 219 2 379 грн. 
  сантехніки 5 000 грн. 
  люстр в кабінет вчителів трудового навчання 754 грн. 
  нового 24-х портового маршрутизатора 950 грн. 
  посуду для їдальні 626 грн. 

  мультимедійного кабелю VGA та дата кабелю USB для 
розміщення терміналів в 214 кабінеті 671 грн. 

  новорічних прикрас 4 548 грн. 
  вішалок для одягу 2 792 грн. 

  призів та спортивного обладнання до сімейного фестивалю 
«Тато, мама, і я спортивна сім’я» 3 933 грн.; 

  2-х електросушарок 1 800 грн. 
25.  Придбання та встановлення велопарковки  10 450 грн. 
 ІV Ремонтні роботи 578 677,84 грн. 
26.  Ремонт підсобки вчителів трудового навчання  28 500 грн. 

27.  Придбання поплавка для унітазу в спортивній залі та виготовлення 
ключа для інженера-електроніка  140 грн. 

28.  Заміна 4-х дверей у туалетах  1 400 грн. 
29.  Ремонт вікон  3 340 грн. 
30.  Виготовлення дерев’яних дверей у велику спортивну залу  5 000 грн. 
31.  Виготовлення та встановлення дверей 2-х дверей (чорний хід) 20 000 грн. 

32.  Виготовлення дверей в кабінеті соціального педагога та підсобці 
кабінету біології  11 500 грн. 

33.  Придбання будівельних матеріалів  60 000 грн. 
34.  Виконання ремонтних робіт  15 000 грн.  
35.  Виготовлення 5 підвіконь та вікна в костюмерну  4 820 грн. 
36.  Ремонту вестибюлю, сходової клітини та тамбуру  119 750 грн. 
37.  Лакування підлоги   28 840 грн. 
38.  Фарбування вуличної огорожі  25 000 грн. 



39.  Виготовлення та встановлення дзеркал та станків в актовій залі  35 100 грн. 

40.  Частковий ремонт сцени в актові залі та покриття сцени 
антислизьким покриттям 11 800 грн. 

41.  Виготовлення та встановлення решітки на вікно в костюмерну  1 500 грн. 

42.  Виготовлення та встановлення металевих дверей на запасному 
виході  12 800 грн. 

43.  Ремонт фасаду школи  5 835 грн. 
44.  Промивання системи опалення  4 000 грн. 
45.  Косметичний ремонт коридорів І, ІІ, ІІІ, ІV поверхів  15 753,84 грн. 
46.  Ремонт учительської із заміною ламінату  40 000 грн. 
47.  Ремонт великої спортивної зали  6 073 грн. 
48.  Виготовлення та встановлення 2-х дверних блоків  25 900 грн. 

49.  Зменшення в розмірах 2-х столів і 4-х лавок, поклейка торців, 
фрезерування отворів і їх збірка  650 грн. 

50.  Виготовлення та встановлення огорожі у внутрішньому дворику 
гімназії  40 000 грн. 

51.  Ремонт кабінету 219  15 300 грн. 
52.  Ремонт стелі в кабінеті 405  3 800 грн. 
53.  Ремонт кабінету охорони, ремонт фасаду, стінки біля кабінету 403  5 000 грн. 
54.  Ремонт кабінету костюмерної ансамблю «Усмішка сонця»  8 600 грн. 

55.  Реконструкція, виготовлення та встановлення баскетбольних щитів у 
великій спортивній залі  4 000 грн. 

56.  Заміна плит в підвісних стелях  476 грн. 

57.  

Косметичний ремонт коридорів всіх поверхів, вестибюлю, вікон 
(коридор ІV повністю, решту поверхів вибірково). Фарбування 
коридору І поверху. Сцени актової зали. Фарбування дверей туалетів 
ІІ поверху  

10 800 грн. 

58.  Ремонт туалету І поверху  2 000 грн. 
59.  Косметичний ремонт туалетних кімнат  5 000 грн. 

60.  Придбання фарби, та кольору для косметичного ремонту під час 
зимових канікул  1 000 грн. 

 V Придбання літератури, підписка, канцтовари 17 866,00 грн. 

61.  Оформлення передплати періодичних видань на ІІ півріччя 2017 р. та  
І півріччя 2018 р. 8 909 грн. 

62.  Придбання:  
  канцтоварів 2 803 грн. 
  журналів з техніки безпеки 174 грн. 

  особових справ, алфавітної книги та журналів реєстрації 
інструктажів 303 грн. 

 
 підручників з інформатики 5 клас-34 прим., 6 клас-34 прим. 

та робочих зошитів з інформатики 4 прим. (5 клас-2прим., 6 
клас-2 прим.) 

4 860 грн. 

  таблиць з інформатики 400 грн. 
  демонстраційний матеріал для уроків українознавства  130 грн. 
  книги для практичного психолога «Агрессивный ребенок»  55 грн. 
  книга Андрія Бачинського «140 децибелів тиші»  140 грн. 
  Закону України «Про освіту» (2 прим.) 92 грн. 
 VI Культурно-масові заходи 69 803,02 грн. 
63.  Організація районного семінару  154 грн. 
64.  Оформлення фотографіями приміщення гімназії  1 000 грн. 

65.  Подарунки гостям із Старобільської гімназії, переможцям 
Всеукраїнського конкурсу МАН, учаснику стартапу та їх учителям  1 038 грн. 

66.  Організація засідання педагогічної ради (+ подовжувач, кабель та 
канцтовари для кабінету заступників директора з НВР (каб. 217)  785,26 грн. 



67.  Організація та проведення запуску експериментального 
метеорологічного зонду  2 004 грн. 

68.  Витрати на організацію участі у міській грі КВК  139 грн. 

69.  Екскурсія зі старостами та лідерами РУС (ялинкова фабрика пгт. 
Клавдієво)  4 750 грн. 

70.  Виготовлення сувенірних значків у кількості 500 шт.  10 500 грн. 

71.  Виготовлення та доставка силіконових браслетів до 100-річчя 
гімназії  5 600 грн. 

72.  Придбання та доставка квітів  5 276 грн. 
73.  Виготовлення ювілейних закладок  5 000 грн. 
74.  Виготовлення почесних відзнак  3 300 грн. 
75.  Організація та проведення районного етапу олімпіади з біології  380 грн. 
76.  Придбання квітів до святкування 100-річчя гімназії  2 000 грн. 
77.  Оформлення гімназії до 100-річчя  19 376, 76 грн. 
78.  Виготовлення поліграфічної продукції  8 500 грн. 
 VIІ Нагородження вчителів та учнів, матеріальна допомога 98 765,35 грн. 
79.  Стипендія учням 5-11-х класів  13 900 грн. 
80.  Привітання працівників, учнів та партнерів гімназії  24 745 грн. 
81.  Науковий супровід експерименту  3 000 грн. 

82.  

Преміювання працівників гімназії (оформлення тарифікаційних 
документів, перемогу на Всеукраїнському конкурсі МАН, за участь 
(лауреат) у Київському Фестивалі стартапів «Class ideя», за перемогу 
в загальноміському конкурсі на отримання грантів Київського 
міського голови у галузі освіти у 2017 році, за підготовку 
матеріально-технічної бази гімназії до нового навчального року, за 
узагальнення інформації присвяченій 100-річчю гімназії, тощо). 

33 830 грн. 

83.  Придбання дипломів та подарунків призерам міських та 
Всеукраїнських олімпіад та конкурсів  9 000 грн. 

84.  Придбання рамок для нагород (районне свято День Науки)  532,35 грн. 
85.  Придбання гвоздик до міського Дня науки  500 грн. 

86.  Нагородження переможців рейтингу участі класів у виховних 
заходах за І семестр 2016-2017 н.р.(6-А, 9-Б, 8-В, 9-А)  4 000 грн. 

87.  Придбання бланків грамот для нагородження учнів за участь у 
гімназійних конкурсах та олімпіадах  123 грн. 

88.  Придбання подяк для учасників проекту «100 добрих справ» до 100-
річчя гімназії  135 грн. 

89.  Непередбачені витрати 9 000 грн. 
 

За кошти класних батьківських комітетів та спонсорів придбано 
1. Телевізори для кабінетів 207, 213 24 000 грн. 
2. Мультимедійні комплекси для кабінетів 106, 211   21 060 грн. 
3. Шафу-купе в костюмерну ансамблю народного танцю «Усмішка 

сонця» 
12 439 грн. 

 
Подарунок випускника гімназії (пилосос) – 5 998, 98 грн. 

 
Потужний телескоп та допоміжну апаратуру до нього (вартістю 40 250 грн.) отримав Старий 

С.В., переможець гранту Київського міського голови «Перспективи освіти» 
 

 


