ЗВІТ
Про використання коштів Благодійного фонду сприяння розвитку
навчально-виховного процесу в Семенівському НВК №2
за період
з 01.09.2017 по 25.06.2018 року
Було на рахунку Благодійного фонду на початок звітного періоду – 1 899.00 грн.
Загальна сума внесків за звітний період – 39 798.00 грн.
Загальна сума витрат за звітний період – 37 905.00
Залишок на 13.06.2018 року – 3 792грн.
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ З 01.09.17 ПО 25.06.18
Меценати
Батьківські внески
Внески фізичних осіб
Куцовол В.М.
Кононівський елеватор
Кременчукгаз
ПП Кравченко С.М.
ФГ «Оберіг»
Всього:

Сума (грн.)
23 948.00
850.00
4 000.00 (цільова допомога на ремонт комп’ютерного
класу)
4 000.00 цільова допомога на ремонт навчальних
кабінетів природничо-математичного профілю)
4 000.00 (цільова допомога на обладнання географічного
кабінету)
2 000.00 (цільова допомога на ремонт шкільного
приміщення)
1 000.00 (цільова допомога на оздоровлення школярів у
пришкільному таборі відпочинку)
39 798.00 грн.
Тридцять дев’ять тисяч сімсот дев’яносто вісім
гривень 00 копійок.

ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ З 01.09.17 ПО 25.06.18
№
1
2.
3.

Витрати
Послуги банку
Господарські товари для обслуговування приміщення
дошкільної групи.
Господарські товари для обслуговування шкільного
приміщення:будівельні матеріали для поточного
косметичного ремонту, мішки для сміття, відра, віники,

Сума
1 022.00
2 377.10
4 553.00

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
Всього:

совки, рукавиці, самок лейка.
Електротовари.
Канцтовари : грамоти, ватман, мишки, папки, папір,
маркери, кольоровий та білий картон для проведення
шкільних заходів, конкурсів, семінарів, нагородження
переможців олімпіад та конкурсів, виготовлення
буклетів про школу, ведення діловодства фонду.
Замки для дверей адміністративних приміщень.
Заправка картриджів у навчальних та адміністративних
кабінетах.
Послуги розміщення інформації на вебвузлах, сплата за
доменне ім’я, адмінпослуги (сплата за реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу).
Лінування класних дощок для навчальних кабінетів та
класних кімнат.
Обладнання кабінету математики: карнизи для штор,
електротовари, сатенгіпс, цвяхи.
Обладнання виставки робіт студії образотворчого
мистецтва: багети, фарба, щітки, ДВП, болти, шайби,
клей.
Обладнання кабінету географії: таблиці, стенди, карти.
Ремонт музею народознавства: фарба, лак, щітки
малярні, цвяхи.
Побутова хімія та засоби дезінфекції (септохлор) для
шкільної їдальні та санвузлів.
Ремонт кабінету інформатики: заміна жалюзі,
косметичний ремонт.
Інсектициди для знищення шкідників на пришкільних
ділянках.
Фарба для планового ремонту шкільного приміщення на
літніх канікулах.
Послуги автовишки для зовнішнього ремонту
шкільного приміщення.
Вапно для зовнішнього ремонту шкільного приміщення.
Ліки, деззасоби та побутова хімія для пришкільного
табору
Унітази для шкільного туалету

690.00
1 834.00

800.00
1 190.00
1 158.00

255.00
1 342.00
1 874.00

3 295.00
504.00
2 030.00
4 034.00
184.00
6 163.00
1340.00
460.00
1000.00

1800.00
37 905.00
Тридцять сім тисяч дев’ятсот п’ять гривень 00 копійок

