
Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження  та використання 

бюджетних коштів протягом 2020 року 

 

1.Папір туалетний                                               350шт.  х 5.75  грн       -    2012грн 

2.Рідке крем-мило дитяче «Донат»                         250л    х 14.55 грн    - 4365 грн 

3.Дозатор для рідкого мила 500мл                          15шт. х150.05 грн   -  2700 грн 

4.Бактерицидний опромінювач                                     1шт. х1298 грн -  1298 грн 

5.Дезінфекційний засіб для протирання поверхонь         10л  х190 -   19000 грн 

6. Гастроємності для харчоблоку                                       8шт.х 650 -   5284 грн  

7.Господарчі товари (серветки для підлоги, серветки для прибирання )                                                      

5шт.х50грн – 250грн 

8.Дезінфікуючий килимок                                                1шт.х429 грн – 429грн 

9.Універсальний засіб для миття»Просервіс»                 15л х93грн    -   1395грн 

10.  Пакети для сміття   35л                                              80шт. х 15 грн – 1516 грн 

11.Рукавиці нітрилові                                                        100пар х 8.25 грн- 990грн 

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

2пач.,крейда шкільна – 90пач.)   на суму 7417 грн                                                                                                  

13.Емаль ПФ-115 зелена 2.8кг                                          10шт.х 403.86 – 4038грн  

 

14. Емаль ПФ-115біла   2.8кг                                            11шт.х 455.94-   5015 грн  

15. Емаль ПФ-115сіра 2.8кг                                              18шт. х 381.60 – 6868грн  

16. Емаль ПФ-115 червоно-коричнева2.8к                     18шт.х336.78 грн-6062грн 

17. Емаль ПФ-115жовта 2.8кг                                      2шт.х443.16грн -   886.32 

грн 

18. Емаль ПФ-115синя 2.8кг                                             3шт. х354.66 – 1063 грн 

19.Фарба водно-дисперсійна                                                  10л. х 96.30 – 963грн 

20.Засіб санітарно-гігієнічний для чищення сантехніки та поверхонь   

                                                                                                100л х 30 грн –3000грн 

21.Чистячий засіб на основі порошку300гр.                     150шт.х 29.5грн -

4425грн 

22.Засіб миючий для підлоги з антибактеріальною дією  90л.х17.75 грн-1597.50  



23.Рідке мило дитяче  5л                                              270л   х15.35грн – 4144.50 

грн    

24.Хлордексидин  1л                                                   15л.х100 грн – 1500 грн 

25.Дезінфікуючий засіб ІМЕД дозатором1л -          8 шт. х 200грн – 1600 грн 

26. Дезінфікуючий засіб ІМЕД дозатором10л -    39 шт. х 850 грн – 33150грн 

27. Антисептик для шкіри і поверхонь «Нор -експрес»5л – 29 шт. х 900грн-

900грн 

28.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.)                                            на суму 7430грн. 

29.Безконтактний електронний інфрачервоний медичний термометр –            

4шт.х309.99 –                                                                                        1239.96грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження  та використання поза 

бюджетних коштів протягом 2020 року 

від БГ «Батьківська громада» 

 

1.Послуги охорони на загальну суму                                                       - 88500грн 

2.Придбання,ремонт обладнання для забезпечення інтернет зв’язку  -  41532грн 

3.Заправка оргтехніки витратними матеріалами                                    - 9716грн 

4.Придбання ноутбуків                                                                             -  37598грн 

5.Придбання обладнання для кабінету психолога(стіл для малювання піском) 

                                                                                                                      -  3353грн 

 


