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Фінансування НВК "Боянська гімназія" 

за 2019-2020 н.р.  
Предмети, матеріали, інвентар, ремонтні роботи. 

 
Червень 2019 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

 435,00 водо емульсія 22 000,00 поточний ремонт класних кімнат, 

кабінетів, спортзалу 

22 000,00 придбання інвентарю для 

спортивного майданчика 

74,70 миючий засіб для посуду 18 000,00 поточний ремонт приміщень ДП та 

ігрового майданчика 

5 534,00 жалюзі 

970,00 фарба водоемульсійна 18 000,00 придбання дидактичного, наглядного та 

додаткового матеріалу для старших 

груп ДП 

  цемент 

45 220,00 Шкільні парти та стільці 27 960,00 металопластикова конструкція для 

створення медичного кабінету 

1 500,00 гравій, пісок 

2 283,00  журнали 17 825 капітальний ремонт для класної кімнати 

1 класу 

  

 162,00  Журнал з ОП 3 915 різнокольорова фарба     

870,00   

 

перевірка технічного стану 

димових та вентиляційних 

каналів 

    

88700,06  

 

поточний ремонт (заміна вікон 

та дверей) 

    

140,00  інтернет від Langete     

1650,00  

 

профілактичних вимірювань в 

електроустановках 

    

307,5  перевірка шахтних та інших 

сигналізаторів і аналізаторів 

горючих газі 

    

152,00   навчання на курсах підвищення 

кваліфікації  "Академія 

освітнього менеджера для 

керівників ЗЗСО" 

    

 
Липень  2019 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт 

тощо 

Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, виконаних робіт 

тощо 

26 900,00 Портативний комп’ютер/ноутбук 

Lenovo  

    

7 300,00 Дошка 3 ств. 3,0х1,0     

49 600,00 Комплект мультимедійного 

обладнання 

    

2 556,00 Фарба емаль (біла)     

2 403,00 Ляльковий театр з  ширмою     

15 612,00 Дидактичні матеріали     

16 200,00 Багатофункціональний пристрій 

Саnon 

    

4 468,00   поточний ремонт електроприладів     

140,00 інтернет від Langete     

800,00     технічне обслуговування 

вогнегасники 

    

3 080,00    повірка засобів вимірювальної 

техніки (лічильники газу) 

    

99 966,00   тир інтерактивний стрілецький     

 
Серпень 2019 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, виконаних робіт 

тощо 

910,5 Миючі та дезінфікуючі засоби     

10270,00 Кабінети відповідно до 81 наказу МОНУ     

11695,00 Портативний ноутбук     

3000,00 Шкільна та спортивна форма     

2820,00 Дидактичні матеріали     

140,00 інтернет від Langete     
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Вересень 2019 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, виконаних робіт 

тощо 

12 263,4 Дидактичні матеріали 265,00 Шкільний дзвоник   

786,00 Діелектричний інструмент (1000В), 

комплект 

500,00 Очистка каналізації   

165,00 Показник напруги 220В 300,00 Замок для дверей, бобіна 

ниток для дерев, 2 

шланги 

  

32 240,00 Мультимедійний проектор Оptoma W33е 429,00 Інвентар для 

виготовлення  лавочок 

  

24 800,00 Металопластикові конструкції      

960,00 Світильники     

18 780,00 Відповідно до 81 наказу МОНУ     

2 950,00 Колекції (наказ 81 МОНУ)     

800,00 Медикаменти     

140,00 інтернет від Langete     

2 763,00 поточний ремонт електроприладів     

 
Жовтень 2019 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних робіт 

тощо 

Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

1776,00 Кухонний посуд 45,00 Крючки для рушників на кухні   

840,00 Карти в кабінет географії 1800,00 Гіпсокартон для откосів в кабінет 

хореографії (після заміни вікон) 

  

24 400,00 Столи для їдальні та лави 3-х місні 1050,00 Інвентар для виготовлення  лавочок а 

коридор першого поверху  

  

5 100,00 М’ячі футбольні та баскетбольні      

17 457,00 підключення до мережі Інтернет     

140,00 інтернет від Langete     

19441,67  технічне обслуговування котельні     

 
Листопад 2019 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, 

виконаних робіт 

тощо 

5 350,00 Зошити ЗНО 120,00 Водопровідний кран   

4442,00  поточний ремонт електроплити 110,00 Зворотній клапан, лента 

ФУМ. 

  

140,00 інтернет від Langete 80,00 Кран   

20700,04  заміна вікон та дверей     

 
Грудень 2019 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, 

виконаних робіт 

тощо 

10 565,00 Відповідно до 81 наказу     

950,00 Дошка дитяча кольорова (інклюзивний клас)     

3050,00 Іграшки, ігри в інклюзивний клас      

1017,8  миючий засіб "Blitz"     

6378,85  новорічні подарунки     

38075,00   

 

поточний ремонт системи вентиляції 

харчоблоку 

    

140,00 інтернет від Langete     

56831,00  кабінет фізики     

 
Січень 2020 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, 

виконаних робіт 

тощо 

1900,00 Дезінфікуючі засоби     

1800,00  Медикаменти     
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Лютий 2020 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

1400,00  

  

Послуги з надання пакетів оновлень 

програмного комплексу "КУРС школа" 

    

1000,00 Інтернет ФОП Гамалюк Б.С.     

 
Березень 2020 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

3 013,00     

 

послуги з інжинірингу по технічному 

нагляду по об`єкту 

9 745,56 Армстронг (для стелі)   

2 440,00  навчання медичної сестри 2 100,00 Матеріали для заміни електропроводки та 

ремонту електромережі 

  

  7 671,00 Будівельні матеріали (пінопласт, клей, сітка, 

дюбеля)  для ремонту та утеплення стін в 

кабінет інформатики 

  

  2 200,00 Металопластикове вікно кабінет інформатики   

  210,00 Грунтівка    

 
Квітень 2020 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт 

тощо 

Сума назва товару, виконаних робіт 

тощо 

Сума назва товару, виконаних робіт 

тощо 

 

228 457,00

  

Роботи зі встановленням установок 

автоматичної  пожежної  сигналізації 

та системи оповіщення при пожежах 

2 695,00 Шпаклівка для ремонту залу з ЛФК 3 500,00 Лампи (7 шт.) для коридору та 

кабінету інформатики 

  2 367,00 Будівельні матеріали для ремонту 

цокольного коридору  

3 080,00 Фінішні матеріали для фарбування 

стін кабінеті інформатики 

  710,00 Грунтівка тюлень    

 
Травень 2020 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо 

 

  700,00 Дошки 8 650,00 Лінолеум  

  5 879,00 Будівельні матеріали  1 350,00 Плінтус, з’єднувальна полоса, кути.  

    2 545,00 Фарба 

    141,61 Фарба 

    2 141,00 Плитка для підлоги в цокольний коридор  

    2 500,00 Оплата роботи за встановлення плитки 

    1 360,00 Будівельні матеріали 

 

 

 

 
 

Червень 2020 р. 

бюджетні батьківські спонсорські 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо Сума назва товару, 

виконаних 

робіт тощо 

Сума назва товару, виконаних робіт тощо 

 

1 490 941,00 Реконструкція спортивного майданчика зі 

штучним покриттям. 

3 300,00 Вхідні двері 2 200,00 Жалюзі 
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