
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів. 

У 2020-2021навчальному році за бюджетні кошти отримано: 

Меблі (97551грн.): столи учнівські одномісні з можливістю регулювання висоти 60 шт., стільці 

полозкові з можливістю регулювання висоти, стіл для осіб на візочках 2 шт., стіл вчителя, тумба відкрита 

для технічних засобів, стілець вчителя.  

Комп’ютерна техніка (89252,40 грн.): комплект мультимедійного обладнання для кабінету 

математики (ноутбук, проектор, багатофункціональний пристрій, камера, проекційний екран та дошка), 

ноутбуки 3 шт.  

Побутова техніка (70283 грн.): сушарка для рук 4 шт., м’ясорубка промислова, плита газова 

промислова, бойлер. 

Миючі засоби (в тому числі для ЗНО) – 33979, 52 грн.: Засоби для дезінфекції рук 135 шт., засоби 

для дезінфекції поверхонь 9 шт., мило рідке 116 шт.  

Комплекти сантехнічних виробів 2 шт.(рукомийники та крани) – 3270грн.  

Дидактичні матеріали НУШ (4439,50 грн.): набори LEGO 3 шт., набори «Частини цілого на крузі» 3 

шт., числова пряма 6 шт., дитяча карта України та світу, ламінатор, корисні копалини, «Морське дно», 

секундомір, набір прозорих геометричних фігур з розгорткою, набір інструментів для класу, тлумачний 

словник 3 шт., орфографічний словник 20 шт., числові лінійки 6 шт., набір настільних розвивальних ігор 

(шахи, шашки, нарди) 6шт, ростомір, робототехнічний набір 3 шт., набір з природознавства, фізична 

карта півкуль 3 шт., «Розвиток комах», «Корисні копалини України», плакат «Природні зони України».  

У травні 2021 року в закладі за бюджетні кошти, які виділяються один раз на рік для благоустрою 

закладу, встановлені протипожежні двері в електрощитовій (14995 грн.).  

Встановлено вікна у медичному кабінеті (24998 грн.).  

В червні 2021року з метою підключення на харчоблоці нової газової плити за бюджетні кошти 

здійснено монтаж контуру заземлення. У 2020-2021н.р. за бюджетні кошти (72345 грн.) в закладі – 

шкільне подвір’я, встановлена система відеоспостереження.  

Департаментом енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій 

Миколаївської міської ради у вересні-жовтні 2020 року проведено І етап проєктно-вишукувальних робіт 

(геологічні випробування та геодезична зйомка). На початку червня 2021року здійснено ремонт пульту 

аварійної пожежної сигналізації. Бюджетні кошти, виділені на освітній заклад, використовувались в 

межах доведених лімітних асигнувань. Своєчасно надавались управлінню освіти статистичні 

бухгалтерські звітності та інші необхідні відомості про роботу і стан освітнього закладу. 

Благодійна допомога 

У 2020-2021н.р. надійшла благодійна допомога: 

 прожектори до спортивної зали (6854 грн);  

 м’ячі (3120 грн.);  

 будівельні матеріали (7000грн.).  


