
Залишок коштів на 01.01.2019 28679.8

Надходження за період з 01.01.2019 по 01.11.2019 114165

Витрати за період з 01.01.2019 по 01.07.2019 20997

Витрати за період з 01.07.2019 по 01.11.2020 108022.57

Залишок коштів на 01.11.2019 13825.23

Надходження 

класи благод.внески в період 01.01.2019 по 01.11.2019 105548

Астахов Ігор (заняття у спортзалі) 1800

лялькова вистава 1750

ляльковий театр 560

мукулатура 807

Вистава     1200

благод.внесок випускного 11 кл 1500

с/рада (останній дзвоник) 1000

Разом надходжень за період з 01.01.2019 по 01.11.2019 114165

Витрати за період з 01.01.2019 по 01.07.2019

OSB - 1 шт  (виготовлення декорацій для вистави) 200

Ремінь клиновидний - 1 шт. (для верстака циркулярного - каб. 

обслугов. працівника)
110

Автомат Аско 1/25 - 1 шт., коробка - 1 шт. (підключення 

медіатехніки в бібліотеці)
59

Розетка - 1 шт. (заміна в каб. №63) 55

Лак - 1 шт. (оформлення тумби під прапор хол І поверх) 62

Щіточка - 1 шт., приставна планка - 3 шт. (оформлення тумби під 

прапор, решітка на регістр опалення І поверх)
97

Дюбель з шурупом 6х40 - 100 шт., саморіз 3,5х19 - 100 шт. 

(кріплення ліноліуму - бібліотека, коридор ІІ поверху)
39

Провод ПВС 4-1,5 - 3 м, розетка -1 шт (підключення верстака 

циркулярного - каб. обслугов. працівника, заміна розетки бібліотека)

124

Скоби (для степлера - оформлення хола школи до вечора зустрічі з 

випускниками)
29

Відновлення/заправка катриджів (приймальня директора, заступник 

з навчально-виховної та виховної роботи)
381

Фотопапір - 10 шт. (оформлення дошки пошани) 50

Обкладинка пластикова прозора - 1 пачка (оформлення робіт на 

виставку "Сучасні заклади освіти")
113

Батарейка - 1 шт. (для годинника І поверх) 9.9

Пилочки для електролобзіка - 2 шт.  (обласна олімпіада з 

обслуговуючої праці)
30

Флізелін білий - 1 м (обласна олімпіада з обслуговуючої праці) 20

БО БФ "Шкільна планета"

                     ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРІОД з 01.01.19 по 01.11.2019



Контакти нижні (ремонт) 60

Плівка для ламінатора (оформлення досвіду роботи) 220

Мило "Шарм" - 6 шт. (для умивальників по школі) 95.4

Щітки для перфоратора - 2 шт. (ремонтні роботи по школі) 40

Креплення - 4 шт., дюбеля - 4 шт., дюбель 8х80 - 8 шт. (кріплення до 

учнівської дошки  каб. №45)
21.2

Кран - 1 шт. (ІІ поверх туалет) 70

Фотопапір - 10 шт. (оформлення дошки спортивних досягнень)
36

Клавіатура - 1 шт., комп'ютерна мишь -1 шт. 270.75

Саморез 45 - 100 шт., саморез 65 - 75 шт. (ремонт дивану) 50

Фарба масляна "Сонет помаранчовий" - 1 шт (оформлення до 8 

березня)
65

Лампа Led 12Вт - 1 шт. (ганок школи - центральна сторона) 48

Страховий платіж ПАТ страхова компанія "ЕйЕмДжи Груп" - 40 

грн., комісія - 20 грн. (страхування учнів учасників районних 

військових змаганнь “Простір безпеки” )

60.00

Страховий платіж ПАТ страхова компанія "ЕйЕмДжи Груп" - 80 

грн., комісія - 20 грн. (страхування учнів учасників районних 

зональних змаганнь “Шкільна волейбольна ліга України” )
100.00

Гофра (ремонт питного фонтанчика, ІІ поверх) 35

Круг відрізний - 2 шт. (ремонтні роботи по школі) 24

Кольоровий скотч - 8 шт. (оздоблення коридорів по школі) 156.72

Папазол - 1 шт. (медпункт школи) 13.5

Круг відрізний - 6 шт. (ремонтні роботи по школі) 78

Лампи - 3 шт.(для освіщення підвалу) 24

Перчатки - 1 пара (ремонтні роботи по школі) 20

Круг відрізний - 3 шт. (ремонтні роботи по школі) 36

Математичний планшет - 1 шт., букви та звуки - 1 шт. (кабінет 

логопеда - дидактичний матеріал)
245

Круг d-125 - 10 шт. (для болгарки, звільнення підвального 

приміщення від зайвих речей)
125

Штраф пожежної інспекції -170 грн., комісія банку -20 грн. 190

Бензин А-92 - 5 л (упорядкування території, для оновлення вличної 

клумби-книги)
149.79

Фарбник №25 - 1 шт. (Оновленя фасаду цетрального входу) 25

Круг d-125 - 4 шт. (для болгарки, звільнення підвального 

приміщення від зайвих речей)
50

Фарба емульсіонна - 1 банка, валік - 2 шт. (Оновленя фасаду 

цетрального входу)
204

Фарбник №60 - 1 шт., фарбник №62 - 1 шт., фарбник №71 - 1 шт. 

(Оновленя фасаду цетрального входу)
96

Фарбник №62 - 1 шт., фарбник №71 - 1 шт. (Оновлення фасаду 

цетрального входу)
64

Мішок - 10 шт. (гумова крошка для футбольного поля) 60

Круг d-125 - 10 шт., ізолента - 1 шт., саморізи - 100 шт. (для 

упорядкування підвального приміщення)
169



Подяка - 10 шт. (для нагородження переможців) 30

Цемент 500 - 2 мішка (волейбольний майданчик, переустановка 

стовбів)
148

Цвяхи - 1 упак., саморізи - 108 шт. (для упорядкування підвального 

приміщення)
31

Мультиметр - 1 шт. (для ремонтних робіт по школі) 175

Кран 1/2 - 1 шт. (ІІ поверх туалет) 58

Болгарка УНЦ ф-125 - 1 шт., круг ф125 - 5 шт. (для ремонтних робіт 

по школі)
765

Саморіз 25 - 500 шт., саморіз 35 - 500 шт., саморіз 45 - 500 шт., 

мастило ВДГ-40 - 1 шт. (для ремонтних робіт по школі)
330

Дюбель 6х40 - 100 шт., Дюбель 6х60 - 100 шт., бита РН1 - 1 шт., бита 

РН-2 - 1 шт. саморези по дереву - 250 шт. (для ремонтних робіт по 

школі)

208

Лампа 100 Вт - 10 шт., клей-гель універсал. - 3 шт., викрутка 

двохстор. - 1 шт., супер клей -       1 шт. (для ремонтних робіт по 

школі)

149.59

Пласкогубці  (обслуговуючий працівник) 75

Фумлента - 3 м (для ремонтних робіт по школі) 30

Секатор - 1 шт. (для упорядкування пришкільної територї) 145

Трос - 1 шт., скоба - 2 шт. (для ремонтних робіт по школі) 80

Заправка катриджу Canon (приймальна директора) 130.5

Тюль вуаль "липа" - 6 м, тюль вуаль "ніжно рожевий" - 6 м, тюль 

вуаль "т.зелений" - 6 м, тюль вуаль "св.червоний" - 6 м (для участі в 

обласних змаганнях "Олімпійське лелеченя"

1271.52

Валік - 1 шт. (фарбування спортмайданчика) 20

Фас.дубль - 1 шт. (пришкільна територія - засіб для боротьби з 

мурахами)
30

Кріплення для волейбольної сітки - 2 шт. (оснащення волейбольного 

майданчику, волейбольна сітка)
94

Леска д-3 - 1 уп.  (для газонокосарки, упорядкування території) 54

Бензин А-92 - 5 л (для газонокосарки, упорядкування території)
146.45

Мило "Шик" - 5 шт. (для умивальників по школі) 18.9

Бензин А-92 - 5,61 л (для газонокосарки, упорядкування території)
159.83

Бензин А-92 - 5,86 л (для газонокосарки, упорядкування території)
149.96

Петунія - 48 шт. (пришкільні клумби) 480

Шнур d-6 мм - 30 м, шнур d-10 мм - 100 м (для тренування та участі у 

туристичних змаганнях)
1940

Картон 70х100 - 28 арк. (виготовлення квітів для декору 

центрального входу на Останній дзвоник) 
110.3

Подяки - 42 шт. (батькам на останній дзвоник) 126

Кріплення для кришки унітаза (ІІ поверх, туалет) 40



Емаль - 1 шт (фарбування металевого на Останній дзвоник) 48

тесьма/ткань 133

Оплата послуги друку додатків до документів про освіту 100

Наклейка Дзвінок (для оформлення шкільного приміщення до свята 

Останнього дзвоника)
95

Муфта- 6 шт, кінцева муфта - 4 шт., кран - 1 шт., перехіднік - 1 шт., 

шланг - 2 шт. (зовнішній полив клумб, газонів)
752

Ремкомплект - 1 шт. (для оприскувача) 18

Страховий платіж від нещасного випадку учнів - 80 грн., комісія - 20 

грн. (участь в військово-патріотичній грі "Джура") 
100

Кран 3/4 - 1 шт., штуцер - 2 шт, муфта 3/4 - 2 шт., перехідник - 1 шт., 

кран - 1 шт (зовнішній полив клумб)
285

Кран - 1 шт., коннектор - 1 шт., каспинг - 1 шт. (відновлення 

водопостачання каб. хімії)
120

Кран - 1 шт. (відновлення водопостачання каб. хімії) 65

Коннектор - 1 шт.(відновлення водопостачання каб. хімії) 18

Фитинг - 1 шт. (відновлення водопостачання каб. хімії) 20

Доставка пуфів у бібліотеку 80

Вода 2 л - 24 шт. (Військово-патріотична гра ("Сокіл") "Джура") 254.4

Спираль - 7 шт. (засіб від комарів (Військово-патріотична гра 

("Сокіл") "Джура")
61

послуги бухгалтера 01-06м.2019 2400

ФОП Дука А.  замки до ноутбуків 4000.00

послуги банку 473.49

Щітка ел. (ремонт перфоратора) 20

Щітка ел. (ремонт перфоратора) 20

Анкер - 16 шт. (встановлення шведських стінок - 2 шт. в спортзалі)
236.8

Дюбель-гвоздь  (заміна класної дошки каб. 63 української мови та 

літератури)
6.5

Дюбель 120х12 (заміна класної дошки каб. 63 української мови та 

літератури)
5

Розетка - 1 шт., короб 40х25 - 3 шт. (підключення медіатеки в 

бібліотеці)
205

Гелевий клей - 2 шт. (ремонт жалюзі каб. директора) 16

Дюбель 6х40 - 20 шт., розетка - 1 шт., провод ШВВП 2х1,5 - 15 м 

(підключення медіатеки в бібліотеці)
188.5

Разом витрат за період з 01.01.2019 по 01.07.2019 20997

Витрати за період з 01.07.2019 по 01.11.2019

Кран - 1 шт. (кабінет хімії) 50

Лампа LED - 1 шт. (кабінет хімії) 36

Намет туристичний 2-х місний - 1 шт. (для участі в обласній 

військово-патріотичній грі ("Сокіл") Джура-2019)
447

Петунії (центральна клумба біля школи) 120

Зворотній клапан - 1 шт., філтінг - 1 шт (підвал, кабінет хімії) 80



Щітки - 1 шт. (для перфоратора, ремонтні роботи по школі) 22

Ручка-замок - 1 шт. (ремонт дверей архіву) 140

Шпалери Ексклюзив - 2 рулона (оформлення актової зали до 

випускного вечора)
120

Ламінація А3 - 2 шт. (для випускного вечора) 40

Катушка для поливочного шланга 200

Уголок 2х2 білий - 3 шт.(ремонтні роботи по школі) 45

Бібліотека ( панелі  для стелажів,стіл -кафедра для картотеки) 6500

Кран d 15 - 1 шт. (заміна крану-поїлки ІІІ поверх) 65

Круг наждачний (шліфовка паркету) 90

Дзвоник - 1 шт., кнопка -1 шт., бур - 1 шт. (кнопка виклику) 70

Світильник - 1 шт.  ( ганок школи) 45

Диск для наждачного круга - 1 шт. (шліфовка паркету) 38

Диск для наждачного круга - 1 шт. (шліфовка паркету) 38

Крейда - 2 пак. (побілка приміщень технічного персоналу) 56

Фарба біла - 2 банки, валік - 1 шт. (фарбування приміщень 

технічного персоналу)
402

 Папки для карт щеплення - 5 шт (медпункт) 39

Фарба біла - 1 шт. (Малюнок на стінах ІІІ поверх початкова школа)
146

Щітка - 10 шт., Сальвент - 1 шт. (оформлення школи коридор 

початкова школа)
127

Плівка для ламінування - 1 упак. 250

Фарба - 1 шт., щітка - 1 шт. (оформлення коридорів школи) 179

Свердло ф-12 - 1 шт., свердло ф-10 - 1 шт. (для ремонтних робіт по 

школі) 
110

Засіб для миття посуду - 2 шт. (для побутових потреб) 29

Кувет - 2 шт. (лоток для фарби) 20

Очки - 1 шт., обойний ніж - 1 шт. (ремонтні роботи в кімнаті 

техперсоналу)
27

Виключатель - 1 шт. (побутове приміщення - включення дзвінка)
45

Рідкі цвяхи - 1 шт. (ремонтні роботи - підсобне приміщення) 64

Дзвоник ф-100 - 1 шт., провод ШВВП -1 шт. (заміна шкільного 

дзвінка біля спортзалу)
205

Шкант до бензинокосилки (упорядкування території) 30

Масло до бензинокосарки (упорядкування території) 80

Провод ШВВП 2х0,75 - 2 м (ремонт шкільного дзвоника 11

Валик -1 шт, ручка до валіка - 1 шт. (ремонтні роботи - коридор) 20

Бензин А-95 (заправка газонокосарки) 100

Гофра - 9 шт. (ремонт зливу умивальників біля їдальні) 270

Батарейки - 2 шт. (для годинника) 64.9

Заправка катриджу (приймальна директора) 135.9

ДВП біле (виготовлення символічного дерева до 1 вересня - Дня 

знань)
410

Пожежна інспекція (штраф) -102 грн, комісія банку - 20 грн. 122



Шланг - 0,8 м (кабінет хімії) 52

Скотч двохсторонній - 3 шт. (оформлення декоративного дерева 

"Єднання" до Дня знань)
73

Мило - 20 шт. (побутові потреби) 93.6

Комп'ютерна миша - 1 шт. (приймальня) 150

Круг 2х25 на болгарку -10 шт. (різання металу) 120

Пакети для сміття - 40 шт.  (побутові потреби) 53.89

Диск - 1 шт., леска - 1 шт. для газонокосарки (упорядкування 

території)
176

Рукавиці - 1 пара (ремонтні роботи) 20

Трос 6 м - 1 шт. (для очищення каналізації) 60

Круг Атаман -12 шт. (різання металу) 120

ШВВП 2-0,75 - 4 м (підключення  інтернету в кабінеті) 22

Клей універсальний Рідкі цвяхи для дзеркал -      1 шт. (кріплення 

дзеркал в талетах І, ІІ, ІІІ поверх)
95

Страховка на участь урайонних змаганнях з техніки пішохідного та 

водного туризму (учні) - 50 грн, комісія - 20 грн.
70

Страховка на участь урайонних змаганнях з техніки пішохідного та 

водного туризму (дорослі) - 60 грн, комісія - 20 грн.

80

Скоби 10 мм для бдівельного степлера - 1 упак. (ремонтні роботи)
28

Заправка катреджу, заміна барабану (кабінет заступника НВР) 181.5

Ізолента - 1 шт. (ремонтні роботи) 19.9

Грунтовка - 1 шт, перетворювач ржавчини -      1 шт. (ремонт нового 

кабінету інформатики)
68

Батарейка - 2 шт. (пульт) 19.98

Фарба червона - 1 шт, стрічка клейка - 1 шт. (організаційна робота)
134

Двухстороння клейка стрічка -1 шт. (організаційна робота) 36

послуги Новоїпошти 105

щоденник роботи бібліотекаря 25

ТОВ "Єва лайн"  ковріки в бібліотеку 922.5

ФОП Піскун С. виготовлення формул 2050

послуги банку АТ "Ощадбанк" 958.4

послуги бухгалтера 07-10м.2019 1600

Ремонт приміщення під  компютерний клас 90000

демонтажстін,плитки,проводки ,ліноліума,санузла 13577

зборка та виніс сміття 250 мішків                              7500

вивантаження та занос блока                                     1680

кладка блока                                                            4410

грунтовка стін                                                          1950

монтаж дверей                                                          600

придбано матеріалів на суму                                     32721

монтаж гіпсокартона на стелю                                   4800

монтаж гіпсокартона на стіну                                   15433

грунтовка стелі,стін ,відкосів                                     4615

заливка стяжки                                                         4800



покраска бегатів,відкосів,труб,батарей                       8106

поклейка  багетів                                                       638

шпаклевка стін,відкосів                                                            13889

Разом витрат за період з 01.07.2019 по 01.11.2019 108422.57

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


