Перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як
благодійна допомога за період
СІЧЕНЬ – БЕРЕЗЕНЬ 2018 року
№
з/п
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Види надходжень/найменування

Сума (грн.)

Товари, роботи і послуги, отримані
як благодійна допомога:

206 557,68 грн.

І. Поточні виплати, обслуговування оргтехніки
Охорона
Оплата за Інтернет
Медичне обслуговування
Оплата мобільного телефону гімназії
Оплата поштових послуг
Обслуговування оргтехніки (заправка картриджів ксероксів та
принтерів в кабінетах членів адміністрації )
Транспортні витрати (доставка робіт МАН, транспортування
матеріальних цінностей з РУО, оплата маршрутних листів)
ІІ. Господарські роботи, дотримання
санітарно-гігієнічних норм
Придбання:
 та доставка кабелю та матеріалів для кріплення та
підключення проектора в каб. 214
 допоміжні матеріали (кабель, розетки, коробки, тощо) для
встановлення електросушарок
 телефонного проводу для ремонту в каб. 112, їдальні,
учительській, ка. 315, 316, 415
 та заміна раковини в медичному кабінеті
 клею для ремонту плитки в медичному кабінетіі
 миючих засобів для миття підлоги
 батарейки та металевого круга для демонтажу парт в каб.
214
 медикаментів та витратних матеріалів для медпункту
ІІІ Зміцнення матеріально-технічної бази гімназії
Придбання:
 мережевої карти для комп’ютера в бібліотеці
 обігрівача в кабінет практичного психолога
 колонок для комп’ютера в каб. 203
 меблів в каб. 217
 мультимедійної техніки та аксесуарів до неї (проектор,
настінний екран, кабель кріплення, тканеві ролети
відкритого типу) в каб. 206
 карематів для потреб спортивної зали
 коркових дошок (в каб. 214, 215, 219, 308)
Передоплата за виготовлення шафи для зберігання бальних
костюмів
ІV Ремонтні роботи
Ремонт в кабінеті 217
Реставрація бандури
Ремонт та лакування дверей в актовій залі
Заміна дверей І поверху
V Придбання літератури, підписка, канцтовари

50 171,50 грн.
43 500 грн.
1 100 грн.
2 000 грн.
1 056 грн.
15 грн.
859 грн.
1 641,50 грн.
4 372,98 грн.

1 121,23 грн.
2 160 грн.
67 грн.
377,45 грн.
71,70 грн.
146 грн.
122 грн.
64,60 грн.
38 833,00 грн.
400 грн.
768 грн
315 грн.
7 670 грн.
17 490 грн.
291 грн.
1 899 грн.
10 000 грн.
64 800,00 грн.
50 500 грн.
1 200 грн.
600 грн.
12 500 грн.
2 608,20 грн.

15. Придбання:
 канцтоварів
VI Культурно-масові заходи
16. Остаточний розрахунок за виготовлення сувенірних закладок
Придбання матеріалу для пошиття суконь учасницям конкурсу
17.
«Київський вальс»
Придбання спортивної форми для гімназійної команди з
18.
баскетболу (дівчата) 10 комплектів
VIІ Нагородження вчителів та учнів, матеріальна допомога
19. Стипендія учням 5-11-х класів
20. Науковий супровід експерименту
Преміювання працівників гімназії (новорічні привітання, премія
21. за І місце у Рейтингу класів у виховних заходах у І семестрі, за
допомогу у вирішенні кадрових питань).
22. Непередбачені витрати

2 608,20 грн.;
29 618,00 грн.
5 000 грн.
19 118 грн.
5 500 грн.
16 154,00 грн.
4 500 грн.;
2 000 грн.;
8 654 грн.
1 000 грн

