
Звіт про використання 

бюджетних та благодійних 

коштів  

гімназії №172 

 «Нивки»  

за 2017 рік 



Кошторис витрат на 2017 рік  

Заклад 

ЗСО 

К-сть 

учнів 

2210 2220 3110 2240 Харчуван. Додаткове  

фінансув. 

харчування  

Всього 

фінансув. 

харчування 

Комунальні 

витрати 

Витрати 

на одного 

учня з 

урахуван. 

заробітної 

плати 

Затвердж. 

кошторис на 

01.01.2017р 

Уточнений 

кошторис 

Гімназія 

№172 

«Нивки» 

827 470456,79 6803,84 142004,29 449172,23 663946,00 60636,43 724582,43 1415490,00 20830,63 16860622,00 17139193,83 



Меблі-193316,0 грн. 



Навчальні кабінети для гімназії  

№172 «Нивки» 

 

 

 Speaking club-39594,0 грн. 

 Шаховий кабінет-79941,0 грн. 

 Комплекс інтерактивний 

лазерний(тир)-31245,0 грн. 

    (11785 грн. обладнання тиру і  

      19460грн. проектор)  

 Інноваційний комп’ютерний 

комплекс-122544,0 грн. 



Обладнання для навчальних кабінетів. 

 Демонстраційні  набори для кабінету математики – 49869,0 грн. 

 



Господарчі товари      

 

 

 

 

 

 

                               1. Інвентар та мішки -5047, 56 грн.; 

                                                  2. Спеціальний одяг – 4245,30 грн; 

                                                  3. Миючі засоби – 5442,56 грн.; 

.   



Медикаменти та медичне обладнання -

29973,0 грн.( холодильник для медикаментів – 3358,80 грн.) 

 



Засоби пожежної безпеки 8999,17 грн. 



Підручники – 51871,66 грн. 

Періодичні видання та худ. літ.-2839,24 грн. 

Шкільна документація -2897,10 грн.  



Інше  

 
  Засоби гігієнічні (серветки) - 85,50 грн. 

 Хімічні реактиви -1704,00 грн. 

 Новорічні подарунки -1050,00 грн. 

 Обладнання для медичного кабінету - 3358,80грн. 

 Крейда – 323,90 грн. 

 Шкільна форма та спортивні костюми                                                                               

(для пільгових категорій) - 8295,00 грн. 

 

 



Звіт благодійного фонду «РОЗВИТОК 

ГІМНАЗІЇ №172 «НИВКИ» за 2017 рік 

 
 Охорона – 49980 грн. 

 Стенди пожежної безпеки та охорони праці – 13695,0 грн. 

 Столи для їдальні - 8046,0 грн. 

 Бачки для санвузлів - 4392,0 грн. 

      Всього витрачено: 76113,0 грн. 

 



Звіт батьківського комітету гімназії№172 за 2017рік 

№ 

з/п 
статті витрат за 2017рік 

1.    

  
Посуд, мікрохвильова піч, чайники 12200 

2.    

  
Призи, кубки, дипломи та витрати на конкурси  7890 

3.    

  
Натирання підлоги 6000 

4.    

  
Кабель та роутори для проведення інтернету по школі, оплата  інтернету за  2017 рік  9230 

5.    

  
Миючі та дезінфікуючі засоби (ганчірки, віники, швабри, совки, відра і т.д.) 32139 

6.    

  
Медичні засоби 2004 

7.    

  
Заправка, придбання та ремонт оргтехніки  38410 

8.    

  

Ремонт обладнання в їдальні та придбання інструментів (ремонт посудомийної машини, холодильника, щитової та заміна 

щитків першого та другого поверхів, установка пожежних шаф , заправка вогнегасників, заміна трьох поверхонь 

електроплит, заміна двигуна в витяжній вентиляції, заміна тенів в бойлері) 

14930 

9.    

  
Проведення додаткової проводки в кабінеті фізики,  кабінетах інформатики 213, 214  та в роздягальнях спортивного залу. 8475 

10 Сантехнічні роботи (заміна умивальників, кранів, бачків) 3825 

11 

Комплексні ремонтні роботи ( косметичний ремонт спортнивного залу, туалетів, коридорів, кабінетів -

312,216,309,308,306,213,214,203,205,206,301,30 2- фарбування стін, підлоги, ремонт стелі, заміна плінтуса на першому 

поверсі, частковий ремонт каб.218) 

43329 

12 Господарчі витрати (болти, свердла, замки, ключі, придбання інструментів а також люмінесцентних ламп та стартерів і т.д.) 7880 

13 Транспортні витрати (привіз підручників та столів) 
1550 

 

  Всього витрачено: 187862 



Ремонтні роботи , які проводили батьки в 2017 році 

 
№ 

п/п 
Клас Класний керівник Види робіт , які були виконані 

1 2-Б Діхтяр Л.В. Заміна підлоги та плінтусів, косметичний ремонт кабінету 

2 3-А Нікітенко І.О. Заміна меблів, косметичний ремонт кабінету 

3 4-Б Мікульська Г.В. Часткова заміна підлоги та заміна плінтусів 

4 5-Б Стародуб Н.В. Заміна підлоги  

5 7-А  Мартинюк О.М. Заміна підлоги та косметичний ремонт кабінету 

6 6-Б Шпильова Н.М. Фарбування підлоги 

7 6-В  Мусієнко С.В Косметичний ремонт кабінету 

8 7-В  КравчукЗ.І. Підвісна стеля  

9 8-Б Ходаківська С.О. Косметичний ремонт кабінету 

10 9-А Меліков О.А. Ремонт підлоги 

11 9-Б Буряк Ж.М. Фарбування підлоги та парт 

12 9-В Сисак Є.М. Фабування підлоги 

13 10-А Шагіахметовап Є.С. Фарбування підлоги 

14 5-А  Наркевич І.І. Вішалка для верхнього одягу та шафи для взуття 

15 5-В  Москаленко В.М. Шафи для одягу 


