
Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження  та використання 

бюджетних коштів протягом 2019 року 

 

1.Костюм камуфльований «Піксель ЗСУ Україна»                             - 1шт. 

2.Тент туристичний                                                                                  -1шт. 

3.Намет туристичний                                                                                -2шт. 

4.Спальний мішок                                                                                    - 10шт. 

5.Футблка з логотипом                                                                             -16шт. 

6.Протигаз ГП-5                                                                                         -4шт. 

7.Костюм захисний типу -1                                                                       -1шт. 

8.Засіб для чищення порошкоподібний                                                    -80кг 

9.Засіб миючий універсальний                                                                  - 291кг 

10.Чистячий засіб                                                                                        -246л 

11.Емаль ПФ-115 зелена                                                                             - 3шт. 

12. Емаль ПФ-115біла                                                                                 -18шт. 

13. Емаль ПФ-115сіра                                                                                  -7шт. 

14. Емаль ПФ-115 червоно-коричнева                                                        -8шт. 

15.Фарба водно-дисперсійна                                                                        - 60л. 

16.Канцелярія(крейда біла-10уп.,ручка кулькова –синя 10шт.,ручка кулькова 

червона-10шт.,ручка кулькова чорна-10шт.,папір для нотаток-5уп.,файл для 

документів-20уп.,ножиці-3шт.,скотч-10шт.,олівець простий-10шт.,папірА4-

1шт.)  

17.Посуд для їдальні(тарілка столова мілка -200шт.,тарілка столова глибока-

300шт.,горнятко жаростійке-200шт.,ніж універсальний 2шт.,каструлі з 

нержавіючої сталі 3л,5л,10л – 4шт.,пательня-сотецйник-8шт.,чайник з 

нержавіючої сталі-5шт.,відро емальоване – 1шт.) 

18.Багатофункціональний пристрій А-4ч/б                                                     -10шт. 

19.Ламінатор-1шт. 

20.Стіл з бортом і полицею для їдальні                                                          - 13шт. 

21.Стелажі на 5 полиць для харчоблоку                                                         - 2шт. 

22.Деко для духових шаф                                                                                 - 7шт. 

23.Канат для лазіння – 5м                                                                                 - 1шт. 

24.М’яч  баскетбольний                                                                                      -5шт. 

25.М’яч  футбольний                                                                                          - 5шт. 

26. М’яч волейбольний                                                                                      -10шт. 

27.Сітка волейбольна         -1шт. 

28.Настільний футбол                                                                                        - 1шт. 

29.Бойлер ATLANTIK  100л                                                                              -  1шт.  

30.Електрочайник                                                                                               -  5шт. 

31Учбовий магазин для АК макет                                                                     -2шт. 

32.Стіл учительський з ящиками                                                                     - 10шт. 

33.Стілець офісний  ISO беж                                                                            - 50шт. 

34.Шафа для кабінету                                                                                          -2шт. 

35.Стінка для учнівського кабінету                                                                  - 1шт. 

36.Компютер у комплекті                                                                                  -10шт. 

37.Протигаз ГП-5                                                                                        - 4шт. 

38.Костюм захисний типу-1                                                                       - 1шт. 



39.Комплект аудиторний(36стільців-18парт)                                           -1шт. 

40.Медичні препарати(мезим форте-1пач.,анальгін таб.20пач.,валеріана-

26уп.,валідол-3уп., ібупрофен№50 -6уп.,йод - 5фл., корвалол таблетки – 1уп, 

корвалмент -5уп., дротаверин-10уп. ,пантенол 2фл.,парацетамол 2уп., біле 

вугілля -10 уп., спазмалгон-2шт., гемостатична губка-3фл.,настойка валеріани-

2шт.,розчин діаманту зеленого-5фл.,,р-н Аміак- 2фл., цитрамон-

10уп.,хлордіксид 13уп.,цитрамон 10уп.,пластир бактерицидний-25пач.,пластир 

медичний-5 пач.,бинт стерильний -5шт., бинт нестерильний -5шт., сітчастий -

3шт.,ватні палички-1пач.,ватні диски1пач.,серветки марлеві-2шт.,шпатель 

отоларингологічний 1уп.) 

27.Дезинфекційний засіб «Жавілар ефект»                                                   - 3бан. 

28. Дезинфекційний засіб «І МЕД»                                                                 - 5л. 

29.Стіл двохмісний антискаліозний з регулюючою висотою 4-6група       -16шт. 

30. Стілець з регулюючою висотою 4-6група                                                 -32шт 

31.Лопата для прибирання  снігу                                                                     - 12шт 

32.Шланг для поливу та візок для шланга                                                      - 1 шт. 

33.Скрепер  для снігу з держаком                                                                    - 1шт. 

34.Драбина         універсальна                                                                            -1шт. 

35.Шурупокрут                                                                                                    -1шт. 

36.Дозатор рідкого мила                                                                                   - 15шт. 

37.Піщано-сольова суміш                                                                                 - 500кг 

38.Господарчі товари( віник-2шт.,совок з ручкою-1шт.,йоршик для санвузлів з 

підставкою – 4шт.,рукавички трикотажні -50шт.,швабра дл прибирання-

2шт.,серветка з мікрофібри-3шт.,рукавиці господарські-15шт.,,рукавиці 

господарські сантехнічні-20шт.,рукавиці нітрилові-300шт.,пакети для сміття 35л 

– 60упак.,пакети для сміття 120л – 50упак.,папір туалетний -700шт.) 

39.Медичні препарати(бинт еластичний-7шт.,серветки марлеві-8шт.,маска 

медична з петлями-100шт.,рукавиці медичні оглядові -100шт.,ватні 

палички60шт/уп.-2пач.) 

40.Боти діелектричні гумові                                                                             2пари 

41.Термометр медичний скляний ртутний                                                      25шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження  та використання 

бюджетних коштів протягом 2020 року 

 

1.Папір туалетний                                                                                            350шт. 

2.Рідке крем-мило дитяче «Донат»                                                                250л 

3.Дозатор для рідкого мила 500мл                                                                 15шт. 

4.Бактерицидний опромінювач                                                                        1шт. 

5.Дезінфекційний засіб для протирання поверхонь                                      10л 

6.  Пакети для сміття   35л                                                                                 80л. 

7.Рукавиці нітрилові                                                                                          100пар 

8. Канцелярія (папір А4 -80пач.,олівці графітні—1пач.,файли для документів-

2пач.,крейда шкільна – 90пач.)                                                                                                     

9.Емаль ПФ-115 зелена 2.8кг                                                                           10шт. 

 

10. Емаль ПФ-115біла   2.8кг                                                                           11шт. 

11. Емаль ПФ-115сіра 2.8кг                                                                              18шт. 

12. Емаль ПФ-115 червоно-коричнева2.8кг                                                     18шт. 

13. Емаль ПФ-115жовта 2.8кг                                                                             2шт. 

14. Емаль ПФ-115синя 2.8кг                                                                               3шт. 

15.Фарба водно-дисперсійна                                                                              10л. 

16.Засіб санітарно-гігієнічний для чищення сантехніки та поверхонь          100л 

17.Чистячий засіб на основі порошку300гр.                                                   150шт. 

18.Засіб миючий для підлоги з антибактеріальною дією                                 90л. 

19.Рідке мило дитяче  5л                                                                                       270л       

20.Хлордексидин  1л                                                                                              10л. 

21.Дезінфікуючий засіб ІМЕД дозатором1л -8 шт. 

22. Дезінфікуючий засіб ІМЕД дозатором10л -    39 шт. 

23. Антисептик для шкіри і поверхонь «Нор -експрес» 5л – 29 шт. 

23.Посуд для їдальні  (каструля з нержавіючої сталі)—20л.,2шт, каструля з 

нержавіючої сталі -10л.,2шт., каструля з нержавіючої сталі- 5л.2шт.,ніж для 

риби – 1шт.,ніж для м’яса1 шт.,ніж для хліба-1шт.ніж для сиру-1шт.,ніж для 

овочів -1шт.,ніж для фруктів-1шт.)  


