
Фінансовий звіт Ліцею №142 м. Києва про надходження та 

використання бюджетних коштів протягом 2021 – 2022 н.р. року 

За бюджетні кошти та сприяння управління освіти й Солом’янської 

районної адміністрації було здійснено: 

1. капітальний ремонт та заміну шахти гарячого водопостачання до будівлі 

ліцею (прокладеної по периметру спортивного майданчика, а не через нього, що 

заважало його реконструкції); 

2. капітальний ремонт жіночого туалету із повною заміною сантехнічного 

обладнання та заміною міжповерхових інженерних мереж між ІІІ та ІІ 

поверхами; 

3. забезпечення кабінету інформатики сучасним та модернізованим 

комп’ютерним класом; 

4. забезпечення учителів сучасними ноутбуками (30 шт.) для належної 

організації дистанційного навчання; 
Таблиця надходжень: 

1.Комфорки електричніенергозберігаючі для ремонту електричних плит у харчоблоці                                                                                       

6 шт.за актом прийому 

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

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

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

5.Формуляр читачабібліотеки                                              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 туалетнийодношаровий                                          650шт.на суму 2067грн 

9.Електрочайник Аrdesto                                                        5шт.на суму 4250 грн 

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

ложка - 200шт., виделка - 200шт., гастроємність - 4 шт., ложка сервіровочна -2шт., щипці 

універсальні - 2 шт.)                                             на суму 36702грн 

11.Бактерицидний рециркулятор                                           3 шт. на суму 4664 грн 

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

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

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

4шт.,фарба фасадна -60л.,лак паркетний 2.5 кг -8 шт.,розчинник 1л. – 4 шт.  на суму 14411грн 

15.Вологі серветки                                                            300 шт. на суму 7722 грн 

16 Маски одноразові                                                     13000 шт. на суму 14880 грн 

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

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

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

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

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

22.Мікроскоп монокулярний                                          20 шт на суму 59999 грн 

23. Тонометр з дитячоюманжеткою                                  1 шт на суму 536 грн 

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

25.Багатофункціональний стетоскоп                                   1 шт на суму 589 грн 

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

волейбольний – 7 шт.)                                                            на суму 11555грн 

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

28.Рідке мило антибактеріальне                                           45л на суму 2790 грн 

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

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

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

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



33.Щітка                                                                                    6 шт. на суму 280 грн 

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

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 персональнихкомп’ютерів 35 шт    1 комп       на суму  645750 грн                                         

Фінансовий звіт Ліцею №142 м. Києва про надходження та 

використання позабюджетних коштів протягом 2021-2022 навчального року 

від БГ«Батьківська громада» 

За позабюджетні кошти та спонсорські кошти було здійснено: 

1. заміна дверей холу (2шт.), косметичний ремонт входу та навчальних 

кабінетів; 

3.придбання ноутбуків з метою покращення організації дистанційного 

навчання (3шт.). 

З метою створення задовільних та безпечних умов для здійснення 

освітнього процесу проведено ремонт та придбано меблі, здійснено 

облаштування захисних решіток на батареях у їдальні. 

З метою дотримання Правил пожежної безпеки, на виконання припису ГУ 

ДСНС № 214 від 25.02.2020р. монтаж робочого місця для сторожа та придбано 

пожежний стенд зі щитом, а також заміна ПК(1шт.). 

Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження  та використання поза 

бюджетних коштів протягом 2022 року 

від БГ «Батьківська громада» 

 

1. Послуги охорони на загальну суму (січень-лютий 2022р.)                                                   

- 25375грн 

2. Ремонт та встановлення обладнання для безперебійної роботи мережі Інтернет 

від  25.02.2020р                                                                            - 29874грн                       

3. Оплата юридичних послух                                                                     - 12000грн 

4. Придбання телевізора                                                                             - 19999грн 

5. Придбання монітора                                                                                - 6599 грн 

6. Придбання бішофіту (магній хлористий) для посипання території у зимовий 

період                                                                                                            - 3240грн 

7.Придбання протипожежного обладнання (гумові рукавички, захисні коврики                                                                                                   

- 3390 грн 

8. Придбання обігрівачів                                                                             -   5940грн 

9. Оплата послуг за чищення килимів                                                        -1750гр 

10. Оплата послуг за обслуговування теплової завіси                            - 28162 грн 

11. Ремонт кабінету №44                                                                          -  22336грн     

12. Відновлення парт (заміна столешень)  каб. №44 (після пожежі)    - 11520грн         

13. Відновлення світильників (придбання та заміна) каб. №44 (після пожежі)-                                                                                                          

- 4573грн    

14. Закупівля матеріалів для ремонту бібліотеки                                    - 38671грн 

15. Придбання захисного екрана                                                                -  560 грн 

16. Оренда біотуалетів для пункту обігріву                                              - 3240 грн                   

                                                                                                                    



 

 


