
№ 
з/р Дата Найменування  Категорія Сума Цілі 

1 05.09.2017 оплата  шкільного сайту діловодство 2 076,67 діловодство 

2 07.09.2017 
попередня оплата за шафи для 
дитячого одягу меблі 2 108,00 

шафи для одягу 5-ти місні 
каб. №6 

    
перевезення водолічильника до 
водомірної майстерні 

транспортні 
послуги 25,00 

контроль за устаткуванням 
закладу 

    утримання шкільного акваріуму 

утримання 
шкільного 
акваріуму 12,00 

утримання шкільного 
акваріуму 

3 10.09.2017 утримання шкільного акваріуму 

утримання 
шкільного 
акваріуму 12,00 

утримання шкільного 
акваріуму 

4 11.09.2017 
перевезення водолічильника з 
водомірної майстерні 

транспортні 
послуги 23,00 

контроль за устаткуванням 
закладу 

    шланг г/ш 50 см. поточний ремонт 33,00 
поточний ремонт сан. 
вузла 2 пов. 

    лампа  ртутна ДРЛ-250 електрообладнання 50,00 
зовнішнє освітлення 
закладу 

5 13.09.2017 папір касовий  40 шт. х 4 грн. енергозбереження 160,00 енергозбереження 
    білизна 11 шт. х 6,95 грн. сан. гігієн. режим 76,45 обробка сан. вузлів 
    дошка класна 2 шт. х 3 500 грн. меблі 7 000,00 каб. № 30,32 

6 14.09.2017 електроди 10 шт. х 2 грн. поточний ремонт 20,00 ремонт паркану 
    цвяхи поточний ремонт 12,00 поточний ремонт 
    пакля поточний ремонт 12,00 поточний ремонт 

7 18.09.2017 реагування ГЗ за вересень охорона 203,00 безпека учнів 
    заправка картриджа принтеру канцелярія 210,00 діловодство 



    совок  сан. гігієн. режим 17,95 прибирання приміщень 
8 20.09.2017 саморіз на 16 мм 100 шт. поточний ремонт 10,00 кріплення гачків для одягу 
9 27.09.2017 саморіз 30 шт. х 0,35 поточний ремонт 10,50 кріплення гачків для одягу 

10 27.09.2017 перчатки 6 пар х 12.00 сан. гігієн. режим 72,00 прибирання приміщень 
11 03.10.2017 папка 4 шт. х 20,95 канцелярія 83,80 діловодство 
12 06.10.2017 канцтовари канцелярія 3 036,25 діловодство 

13 08.10.2017 утримання шкільного акваріуму 

утримання 
шкільного 
акваріуму 12,00 

утримання шкільного 
акваріуму 

14 09.10.2017 розетки 2 шт. х 25,00 електрообладнання 50,00 
установка інтерактивного 
комплексу каб. № 37,24 

    розетка подвійна електрообладнання 50,00 приймальня 

    граблі віїрні 
прибирання 
прилеглої  території  50,00 

прибирання прилеглої  
території  

    граблі пластикові 
прибирання 
прилеглої  території  40,00 

прибирання прилеглої  
території  

15 10.10.2017 квіти воїнам 
День захисника 
України 130,00 День захисника України 

    
перевезення шафи для дитячого 
одягу 

транспортні 
послуги 80,00 транспортні послуги 

    клей шпалерний енергозбереження 25,00 
енергозбереження 
(обклеювання вікон) 

16 11.10.2017 
остаточний розрахунок за шафи 
для дитячого одягу меблі 2 108,00 

шафи для одягу 5-ти місні 
каб. №6 

17 12.10.2017 торт 2 шт. призи учням 350,00 
"Майбутній захисник 
України" призи 

    послуги пошти канцелярія 8,45 лист до господарського 



суду м. Харків 
18 17.10.2017 заправка картриджа принтеру канцелярія 99,00 діловодство 
    реагування ГЗ за жовтень охорона 203,00 безпека учнів 

    дріт ШВВП 2 х 1,5; 9м. х 10,00 електрообладнання 90,00 
установка інтерактивного  
комплексу каб. № 37,24 

    короб 16 х 16 ; 4 м., х 15,00 електрообладнання 60,00 
установка інтерактивного  
комплексу каб. № 37,24 

    вилка кутова  електрообладнання 20,00 
установка інтерактивного  
комплексу каб. № 37,24 

    лампа ртутна  ДРЛ-250 електрообладнання 50,00 зовнішнє освітлення 

    дюбель діам. 6 мм. 20 шт. х 0,15 поточний ремонт 3,00 
установка інтерактивного  
комплексу каб. № 37,24 

    
лампа розжарювання 40 В 6 шт. х 
6,50 електрообладнання 39,00 каб. №31 

    лак 170 0,5 л. поточний ремонт 30,00 поточний ремонт 

    сувеніри  канцелярія 654,00 
призи вчителям із західної 
України 

    відрядження до м. Харків 
транспортні 
витрати 154,00 

господарський  суд  м. 
Харків 

    
журнал індивідуального 
навчання 3 шт. канцелярія 150,00 діловодство 

19 19.10.2017 торт "Адажио" 3 шт. призи учням 270,30 
вітання колег із західної 
України 

    чай "Грінфілд" призи учням 70,00 
вітання колег із західної 
України 

    пожежна безпека 
виконання припису 
інсп. з ПБ 57,00 

виконання припису 
інспектора з ПБ 
 



20 20.10.2017 
послуги пошти 
 канцелярія 33,60 лист Смолію В.В.(батько) 

    
попередня оплата за шафу для 
дитячого одягу меблі 1 130,00 каб. № 6 

21 23.10.2017 
пакети для сміття 
 сан. гігієн. режим 13,99 сан. гігієн. режим 

22 
 
24.10.2017 розетка 2- я електрообладнання 40,00 

установка інтерактивного  
комплексу каб. № 37,24 

    
саморізи 1 к-т 
 поточний ремонт 13,00 поточний ремонт 

    
муфта на 110 мм. 
 поточний ремонт 25,00  ремонт "лівнезбігу" 

23 25.10.2017 
батарейка 5 шт. х 8,50 
 канцелярія 42,50 до годинників 

    скоба 10 шт. поточний ремонт 1,50 
установка інтерактивного  
комплексу каб. № 37,24 

    кабель HDMI-HDMI  7,5 м., 10 м. комп. обладнання 558,00 

підключення 
інтерактивного комплексу 
каб. № 37,24 

24 31.10.2017 утримання шкільного акваріуму 

утримання 
шкільного 
акваріуму 12,00 

утримання шкільного 
акваріуму 

    
пакети для сміття 
 сан. гігієн. режим 21,70 сан. гігієн. режим 

    
колесо для офісного крісла 3 шт. 
х 30,00 поточний ремонт 90,00 каб. № 21 

25 16.10.2017 медикаменти в мед. пункт школи медицина 108,75 
шкільний мед. пункт (від 
анафілактичного шоку) 



26 17.10.2017 адреналін 3 амп. медицина 13,50 
шкільний мед. пункт (від 
анафілактичного шоку) 

    
лампа люмінісцентна 25 шт. х 
26,00 електрообладнання 650,00 

освітлення по кабінетах № 
32,10 

    лампа ртутна електрообладнання 69,00 освітлення у спорт. залах 
    паяльник поточний ремонт 75,00 поточний ремонт 
    полотно ножовочне 20 шт. х 4,50 поточний ремонт 90,00 до каб. технічної праці 
    папір наждачний 2 м. х 26,00 поточний ремонт 52,00 до каб. технічної праці 
    герметик поточний ремонт 32,00 туалет басейну 

 

 

 

 

Усього витрачено за вересень та жовтень  22 097,66 
Надійшло благодійних внесків за вересень та жовтень 25 610,00 

Залишок на 31.10.2017 8 055,30 


