
БО БФ "Шкільна планета" 
                      ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРІОД з 01.01.18 по 05.06.2018 

Залишок коштів на 01.01.2018 36414,34 
Разом надходжень за період з 01.01.2018 по 05.06.2018 102017,5 
Разом витрат за період з 01.01.2018 по05.06.2018 43816,34 
Залишок коштів на 05.06.2018 94615,5 

Надходження    
класи благод.внески в період01.01.2018 по 05.06.2018 67410 
 Астахов Ігор 4300 
Вистава "Асоціація лялькових театрів"          340 
Кріошоу 697,5 
Планетарій 300 
Музей мінералів  Сгадиров Дмитро 810 
Вистава "Асоціація лялькових театрів"             660 
Хвалибога Руслан Вас, батько учня 6-Б 300 
Лазутін Леонід Мик, Нікіфорова Наталя Мих, Карпенко С.М. 
(500 + 300+1000) батьки 6-Б(ремонт приймальні) 1800 
Мілевський А.А. 2300 
ТОВ "Агрошляхбудсервіс"  (парти к-т біології №2)  1500 
ПП "Колос"                          (парти к-т біології №2)  7500 
Осташевський Д.                 (парти к-т біології №2)  3465 
Марченко Н.В                      (парти к-т біології №2)  3000 
Синиця Н.В.                        (парти к-т біології №2)  7500 
Дорожан М.(подяка на остан.дзвоник) 135 
Разом надходжень за період з 01.01.2018 по 05.06.2018 102017,5 
    

Витрати за період з 01.01.2018 по 05.06.2018   
клей флізелиновий 2 уп.(ремонт приймальня)- спонсорська 
допомога. 118 
шпалери 5 рулонів.(ремонт приймальня)- спонсорська допомога 965 
Клей - 1 шт. (ремонтні роботи по школі) 12 
Батарейки - 2 шт (шкільний годинник та ваги в медпункті) 17 
Ценопан  клей - 2 шт. (ремонтні роботи по школі) 10 
Лампи  люмінін 25+50 (заміна ламп по коридорах та кабінетах 
закладу) 

1400 

Кулі пневматичні (для тренування учнів 10-11 класів з 
предмета "Захист Вітчизни",підготовка учнів до районних 
змагань "Простір безпеки") 

88 

Відновлення катриджу ( приймальна) 131 
Ізолента - 1 шт., ізолента біла - 1 шт. (ремонтні роботи по 
школі) 34 

Банер 250х250 до Масниці (Оформлення актової зали до 
роботи обласного майстер-класу) 500 

Ватман - 10 шт. (робота обласного майстер-класу) 80 



Кулі пневматичні (для тренування учнів 10-11 класів з 
предмета "Захист Вітчизни", підготовка учнів до районних 
змагань "Простір безпеки") 

150 

Круг-125 - 8 шт (Ремонтні роботи по школі - металева стійка 
для спортзалу) 

96 

Парча кристал золото-14 м, тюль вуаль білий -11 м  
(Оформлення актової зали до 8 Березня) 

1121,40 

Шпалери -1 шт., шпалери - 2 шт. (Оформлення актової зали до 
8 Березня) 

185 

Шпалери -1 шт. (Оформлення актової зали до       8 Березня) 55 
Відбірково-тренувальні збори  "Академія неперервної освіти" 
м. Б.Церква - квитки учням для занять  "Обдарована дитина" 
(Андрущенко В., Сухенко Н.) 

470 

Фоторамка - 10 шт.,   (оформлення стенду досягнень ІІ поверх- 
грамоти, дипломи) 305,11 

Фітоверм - 3 шт. (фітопрепарат для лікування рослин по 
школі) 30 

Відбірково-тренувальні збори  "Академія неперервної освіти" 
м. Б.Церква - квитки учням для занять  "Обдарована дитина" 
(Ващенко М.) 

200 

Фініш 5 кг - 1 упак., крейда 2 кг - 1упак. (Ремонтні роботи по 
школі) 

49 

Крейда 2 кг - 1 упак. (Ремонтні роботи по школі) 15 
Дюбель 6х40 - 1 шт., плінтус - 5 шт., комплектуючі до 
плінтуса - 16 шт. (плінтус на підлогу приймальна) 275 

Молдінг 18004 - 8 шт.  (бордюр під шпалери, приймальна) 216 
Уголок - 1 шт. (Ремонтні роботи по школі) 6,5 
Розеткка двійна - 1 шт., дюбеля  60х60 - 1 упак. (Ремонтні 
роботи по школі) 

86 

Жалюзі вертикальні (приймальна) 1400 

Ручка мет. Baixin - 2 (Нагородження переможців олімпіади 
Всеукраїнського рівня - Андрущенко В., 9-В клас; Ващенко 
М., 10-Б клас) 

196 

Комп'ютерна мишка - 1 шт. (кабінет інформатики № 45) 165 
Фас-дубль - 1 шт.  (засіб від мурашок на клумбах) 30 
Банер 180х140 - 1 шт. (спортивно-масовий захід "Олімпійське 
лелечення") 

120 

Фоторамки - 6 шт.,   (оформлення стенду досягнень ІІ поверх - 
грамоти, дипломи) 204,51 

Уайт-спирит - 1 бут., кісточка - 4 шт. (упорядкування території 
за школою, біля їдальні, огорожа, паркувальний знак) 

76 

Булавки - 20 шт. (для емблем на конкурс "Олімпійське 
лелеченя") 

15 

Фас-дубль - 1 шт. (засіб від мурашок на клумбах територія 
школи ) 

30 



Батарейка - 1 шт. (годинник у вестибюлі І поверх) 18 
Заправка катриджу - 2 шт. (приймальна, заступник директора з 
виховної роботи) 250 

Елементи живлення Sony - 2 шт. (для гучномовця) 25 
Батарейки Sony бочки - 6 шт.  (для гучномовця) 84 
Фоторамка 20х30 - 6 шт.,  (оформлення стенду досягнень ІІ 
поверх - грамоти, дипломи) 

169,51 

Ламінація А3 - 10 шт. (Оформлення стенду з Безпеки 
життєдіяльності ІІ пов. почат.школа) 

180 

Папка - швидкозшивач - 10 штук (для документів закладу) 50 
Фарба ПФ-115 - 1 банка (фарбування огорожі та 
паркувального знака) 

33 

Петунії (клумби біля "символічної" книжки, центрального 
вхіду) 

344 

компютер  5750 
парти  к-т біології 22350 
ремонтні роботи 1600 
послуги банку 667,05 
Фоторамки - 6 шт.,   (оформлення стенду досягнень ІІ поверх - 
грамоти, дипломи) 202,51 

Клей - 1 шт. (Ремонтні роботи по школі) 8 
Петунія - 10 штук (клумба біля центрального входу) 80 
Стрічки (86,41 грн.) , доставка Нова пошта-30 грн. , 
оформлення рою для виступу на  військово-патріотичній грі 
"Джура" 

116,41 

Бензин А-95 - упорядкування території (косіння трави на 
території) 

349,67 

Гуми для волосся  (оформлення рою для виступу на  
військово-патріотичній грі "Джура") 58,56 

 Ремонт газонокосарки - стартер (упорядкування території) 55 
Дартс (спортивна гра - спортзал) 500 
Фоторамки - 6 шт.,   (оформлення стенду досягнень ІІ поверх - 
грамоти, дипломи) 202,51 

Клей - 1 шт. (Ремонтні роботи по школі) 8 
Петунія - 10 штук (клумба біля центрального входу) 80 
Стрічки (86,41 грн.) , доставка Нова пошта-30 грн. , 
оформлення рою для виступу на  військово-патріотичній грі 
"Джура" 

116,41 

Бензин А-95 - упорядкування території (косіння трави на 
території) 

349,67 

Гуми для волосся  (оформлення рою для виступу на  
військово-патріотичній грі "Джура") 58,56 

 Ремонт газонокосарки - стартер (упорядкування території) 55 
Дартс (спортивна гра - спортзал) 500 



Стартер EL 510 - 10 шт. (ремонт освітлення в обідній залі 
їдальні) 50 

Подяка - 15 шт. (багодійна допомога Доражан) 75 
 Подяка - 20 шт. (багодійна допомога Доражан) 60 
Страховка на змагання з техніки пішохідного туризму 
(Петрусенкр В.І.) - 80 грн., комісія -15 грн. 95,00 

Страховка на змагання "Старти надій"                (Янчук В.П.) - 
140 грн., комісія -15 грн. 155,00 

Бензин А-95 - 4,63 л  упорядкування території (косіння трави 
на території) 

99,96 

Ліска - 1 шт.  упорядкування території (косіння трави на 
території) 

39 

Клей СМ 11 - 5 кг (Укладка плитки в їдальні) 48 
Цемент - 1 шт., ковшик - 1 шт. (Ремонтні роботи в їдальні) 82 
    
Разом витрат за період з 01.01.2018 по 05.06.2018 43816,34 

  Голова БО БФ "Шкільна планета"                                             Н.В.Марченко 
 


