
Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження та використання  

бюджетних коштів протягом 2021 року 

1. Комфорки електричні енергозберігаючі для ремонту електричних плит у 

харчоблоці                                                                              6 шт. за актом прийому  

2. Папір формату А4                                                          50 шт. на суму  5970грн  

3.Табель навчальних досягнень 5-11 кл                            700шт. на суму 1120грн 

4.Особова справа учня                                                          10шт. на суму 72 грн 

5.Формуляр читача бібліотеки                                              100шт.на суму 230грн 

6.Комп’ютер у комплекті(ПК,монітор,клавіатура. «миша» 10шт. за актом 

прийому 

7.Рушники паперові                                                             660шт. на суму 7286грн 

8.Папір туалетний одношаровий                                          650шт.на суму 2067грн 

9.Електрочайник Аrdesto                                                        5шт.на суму 4250 грн 

10.Посуд для їдальні(тарілка мілка-200шт.,тарілка глибока-200шт.,чашка-

200шт.,ложка-200шт.,виделка -200шт.,гастроємність-4 шт.,ложка сервіровочна-

2шт.,щипці універсальні -2 шт.)                                             на суму 36702грн 

11.Бактерицидний рециркулятор                                           3шт. на суму 4664грн 

12. Емаль ПФ-115 зелена 2.8кг - 6шт. емаль ПФ-115біла 2.8кг -11шт.,емаль ПФ-

115сіра 2.8кг- 5шт., емаль ПФ-115 червоно-коричнева2.8кг -4шт., емаль ПФ-

115жовта 2.8кг -6шт.,емаль ПФ-115синя 2.8кг 6шт. 15, емаль ПФ-115 червона-4 

шт., емаль ПФ-115 бузкова -4шт.,фарба фасадна -60л.,лак паркетний 2.5 кг -8 

шт.,розчинник 1л. – 4шт.                                                              на суму 14411грн 

15.Вологі серветки                                                            300шт. на суму 7722грн 

16 Маски одноразові                                                     13000шт. на суму 14880грн 

17.Дезінфекційний засіб «Саніст СТ»  1кг                   20шт на суму 276грн 

18. Дезінфекційний засіб «Манорм»  1000мл              7шт.на суму  1638грн  

19. Дезінфекційний засіб «НОРекспрес» 5000мл         22шт.на суму 20328грн 

20. Дезінфекційний засіб «НОРекспрес» 1000мл         5шт.на суму 870грн 

21.Серветки для господарчих потреб                              30упак  на суму 4590грн 



22.Мікроскоп монокулярний                                          20 шт  на суму 59999грн 

23. Тонометр з дитячою манжеткою                                  1 шт на суму 536грн 

24.Тонометр автоматичний з адаптером                            1 шт на суму 1469грн 

25.Багатофункціональний стетоскоп                                   1шт на суму 589грн 

26.Спортивний інвентар(м’яч футбольний -7шт,м’яч баскетбольний -10шт.,м’яч 

волейбольний -7шт.)                                                            на суму 11555грн 

27.Ящик пожежний   для піску                                           10шт.  за актом прийому 

28.Рідке мило антибактеріальне                                           45л на суму 2790грн 

29.Мило господарське тверде                                              50 шт.на суму 450грн  

30.Комплект для прибирання(совок та щітка)                   3 компл.на суму 675грн 

31.Швабра для прибирання                                                   12 шт.на суму 4920грн 

32.Мол для прибирання підлоги                                            12 шт.на суму 240грн 

33.Щітка                                                                                    6 шт.на суму 280грн 

34.Мітла з поліпропілену                                                          3 шт.на суму 351грн 

35.Корзини пластмасові                                                            3 шт. на суму 71 грн 

36.Швабра для вікон                                                                2 шт. на суму 390 грн  

37.Мітли березові                                                                     35 шт.на суму 945 грн 

38.Комплект персональних комп’ютерів 35шт            1 комп на суму  645750грн                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження  та використання поза 

бюджетних коштів протягом 2021 року 

від БГ «Батьківська громада» 

 

1.Послуги охорони на загальну суму                                                    - 79211грн 

2.Монтаж робочого місця для сторожа на виконання припису ГУ ДСНС № 214 

від  25.02.2020р.                                                                                       -  299400грн 

3. Оплата юридичних послух                                                                  - 12000грн 

4.Придбання книг «На шляху до звершень»                                         - 3100грн 

4.Придбання ноутбуків                                                                            - 42998грн 

5.Придбання пожежного стенду   з щитом                                             - 5150грн 

6. Ремонт меблів (перетяжка крісел)                                                       -4740грн 

7.Облаштування захисних решіток на батареях у їдальні                      - 7540грн     

8.Придбання меблів для приміщень службового призначення             - 20000грн 

9.Оплата за періодичні електронні видання                                             - 4573грн                            

                                                                                                                    

 


