
Звіт голови піклувальної ради про освоєння коштів  

за  березень-травень  2018 року 

 
 

1. Придбано батьками на суму: 108205 грн. 

1 Господарські товари  (миючі засоби, чистячі засоби, пральний 

порошок, папір наждачний, цемент, рідке мило, вапно хлорне, пакети 

для сміття, рукавиці, поліроль) 

7157 

2 Будівельні матеріали (шпатель, фанера, рейка, плінтус, ДВП, рідкі 

цвяхи  ) 

8523 

3 Дошка у кабінет №36 2850 

4 Канцтовари (кутики, ручки, папір, папки) 4612 

5 Телевізор, мережевий фільтр 22889 

6 Електротовари (світильник свідодіодний, чайник, патрони, батарейки, 

флеш-накопичувач, мишка)    

4324 

7 Поповнення матеріалами кабінету музики 144 

8 Вода 840 

9 Магнітола 3499 

10 Стінка в кабінет №32 23200 

11 Стіл лабораторний  13730 

12 Класні журнали 1425 

13 Решітки металеві віконні 12600 

14 Література 1977 

15 Хостінг + домен 435 

 ВСЬОГО 108205 
 

2. Батьками проведено ремонтні роботи  на суму:   2190   грн.. 

1 Зварювання стільців, баскетбольного щита, вхідних воріт 245 

2 Заправка картріджів, ремонт оргтехніки, ремонт принтера 1945 

 Всього 2190 
 

3. Батьками оплачено на суму :  31917 грн. 

1 Запис гімну гімназії 400 

2 Повірка і встановлення лічильників 9167 

3 Зорепад талантів (виплата премії, оренда залу, грамоти, дипломи) 21110 

4 Оголошення в газету та на телебачення про прийом гімназистів 900 

5 Поповнення аптечок 340 

 Всього 31917 
 

ВСЬОГО –  142312     грн. 
 

 _____ Гринюк Орест Юрійович, голова  батьківської ради гімназії 

 _____  Позняковська Наталія Кирилівна, голова ради гімназії 

 _____  Дмитрук Тетяна Василівна, член батьківського комітету 

 _____  Кутуза Олена Василівна, член батьківського комітету 

 _____  Левчук Аліна Миколаївна, член батьківського комітету 



06 вересня 2018 року відбулося засідання батьківської ради Рівненської 

української гімназії.  Було заслухано звіт голови піклувальної ради про 

освоєння коштів за червень-серпень 2018 року 
 

1. Придбано батьками на суму: 73114  грн. 

1 Господарські товари  (відра оцинковані, пластмасові; кісточки, валіки, 

миючі засоби, чистячі засоби, вапняна паста, пральний порошок, папір 

наждачний, цемент, рідке мило, вапно хлорне, пакети для сміття, 

рукавиці, поліроль, мішки білі) 

19693 

2 Будівельні матеріали (барвники, фанера, цвяхи, рейки, плінтуси, 

карнизи, саморізи, дюбелі, металеві решітки, ламінат, профілі, сверла, 

шпаклівки ) 

2360 

3 Засоби для фарбування (фарба, лак паркетний, розчинники) 26139 

4 Канцтовари (папір,  файли) 2484 

5 Скан-камера, електронний мікроскоп 8666 

6 Електротовари ( розетки, вимикачі, світильники, кабель, лампи 

люмінесцентні)    

12263 

7 Протокол вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і 

заземленнях магістралей і устаткування   

800 

8 Плакати 709 

 ВСЬОГО 73114 
 

2. Батьками проведено ремонтні роботи кабінетів  на суму:  67360    грн.. 

1 Будівельно-ремонтні роботи (влаштування підвищення біля дошки 

кабінету №36)  

2600 

2 Ремонт спортивної зали  48164 

3 Ремонтні роботи по електроосвітленню 2800 

4 Карнизи, тюлі, ролети 13796 

 Всього 67360 
 

3. Батьками оплачено ремонтні роботи на суму : 3570 грн. 

1 Заправка картріджів, ремонт оргтехніки  600 

2 Ремонт принтера 189 

3 Поліграфічні послуги , печатка 565 

4 Різне  (косіння трави, навчання електробезпеці, теплового 

господарства) 

1176 

5 Прання килимів  1040 

 Всього 3570 
 

ВСЬОГО –   144044   грн. 
 

 _____ Гринюк Орест Юрійович, голова  батьківської ради гімназії 

 _____  Позняковська Наталія Кирилівна, голова ради гімназії 

 _____  Дмитрук Тетяна Василівна, член батьківського комітету 

 _____  Кутуза Олена Василівна, член батьківського комітету 

 _____  Левчук Аліна Миколаївна, член батьківського комітету 


