
Надійшло Витрачено Витрачено на Залишок

сiчень 14716.00 15598.54
Послуги банку, ДСО, підручники кит. мови, ремонт орг. техніки, шкільний інтернет, 
інформаційний стенд, тех. сіль (протиожеледні засоби), миючі засоби, лампи, канцтовари, 
сантехніка, гумові килими, будматеріали, фоторамки (для виставки).

9481.53

лютий 19605.89 17686.65 Послуги банку, охорона за січень, ДСО, шкільний інтернет, миючі засоби, канцтовари, 
підготовка до міжнародних виставок, фотоальбоми (Родинне свято), підручники з кит. мови. 11400.79

березень 19978.01 23358.66

Послуги банку, охорона за лютий, ДСО, обслуговування системи відеоспостереження, 
шкільний інтернет, заправка оргтехніки (олімпіада зі східних мов), миючі засоби, вивіз сміття, 
канцтовари (олімпіада зі східних мов), інвентар для прибирання (віники, мітли), лампи, свято 
"Масляна", контейнери для харч. продуктів (їдальня).

8020.14

квітень 31555.81 9749.48 Послуги банку, ДСО, охорона за березень, шкільний інтернет, миючі засоби, канцтовари, 
лампи, мішки для сміття. 29826.47

травень 37279.00 15934.91 Послуги банку, ДСО, охорона за квітень, шкільний інтернет, комплект меблів, миючі засоби, 
садовий інвентар, пакети для сміття, кульки (останній дзвоник), грамоти, дипломи. 51170.56

червень 83579.04 76903.02

Послуги банку, ДСО, охорона за травень, періодичні видання для бібліотеки, оплата буд. 
матеріалів згідно рахунку РС Чт 030022773, оплата ремонтних робіт згідно договору №165 від 
20.06.13 (ремонт підвісої стелі 3-го поверху головного корпусу), щоденники, миючі засоби, буд. 
матеріали.

57846.58

липень 37700.05 25551.88 Послуги банку, ДСО, буд. матеріали, садовий інентар, брус, посуд для їдальні, дошка для 
ремонту дитячого майданчика. 69994.75

серпень 63490.05 95114.62

Послуги банку, ДСО, оплата ремонтних робіт згідно договору № 165 (ремонт підвісної стелі 3-го 
поверху головного корпусу – кінцева оплата), таблички на кабінети гімназії, будматеріали, 
пакети для сміття, вагонка, лак (1 поверх молодшого корпусу), циклювання, лакування підлоги 
(2-3 поверх головного корпусу), миючі засоби, підтримка сайту, жесть (дах молодшого корпусу).

38370.18

вересень 70877.07 39439.59
Послуги банку, ДСО, послуги охорони за вересень, будматеріали, пакети для сміття, миючі 
засоби, підтримка сайту, повітряні кульки (1 вересня), вивіз сміття, обкладинки для класних 
журналів, садовий інвентар, ремонт даху молодшого корпусу, посуд для їдальні, кабель.

69807.66

жовтень 39437.05 85525.50

Послуги банку, послуги охорони за жовтень, ДСО, пластикові вікна для бібліотеки, буд. 
матеріали для ремонту бібліотеки, підручники та зошити з кит. мови, шкільний інтернет, квіти 
(день вчителя), миючі засоби, дозатори для мила, садовий інвенитар, канцтовари, буд. 
матеріали, вивіз сміття. заміна вікон в кабінеті інформатики.

23719.21

листопад 41465.03 45052.96

Послуги банку, ДСО, охорона за листопад, шкільний інтернет, ремонт бібліотеки (кінцева 
оплата), заміна дверей у читальній залі, ремонт каб.422 молодшого корпусу, підтримка сайту, 
заправка орг. техніки, канцтовари, пакети для сміття, вивіз сміття, кабель, вимикачі 
автоматичні, лампи, буд. матеріали, миючі засоби, флагштоки, підставки напольні під прапор.

20131.28

грудень 38411.02 30982.83
Послуги банку, ДСО, охорона за грудень, шкільний інтернет, заміна дверей у читальній залі, 
підтримка сайту, ремонт орг. техніки, канцтовари, пакети для сміття, буд. матеріали, миючі 
засоби, витрати на Новорічні свята.

27559.47
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