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і. Мило, мию чі та чистячі засоби: 35700
мило р ідке . для миття рук мл. 60 75 4500

пральний порошок для прання тюлей та штор кг. 50 50 2500
чистячий засіб прибирання школи гр. ' 120 30 3600

миючий засіб для вікон миття вікон мл. 50 50 2500
миючий засіб для унітазів, раковин миття раковин та унітазів л. 90 100 9000

миючий засіб для підлоги миття підлоги мл. 70 40 2800
м "який інвентар: халат спецодяг для прибиральниць шт. 20 300 6000

спецодяг для вчителів, лаборантів шт. 16 300 4800

Z Посуд для і'дальні 39840
Тарілка глибока шт 240 45 10800

Тарілка мілка шт 240 43 10320
Стакани шт 240 35 8400

Ложка столова шт 240 23 5520
Виделка шт 240 20 4800

3. Обладнання та інвентар для господарської 
діяльності:: \

85600

-круг відрізний для ремонта парт, стільців шт. 10 23 230
щітки побелка дерев та стін шт. 15 20 300

шпателі ремонтні роботи шт. 10 40 400
пензлі фарбування стін та підлоги шт. 20 20 400
валіки фарбування стін та підлоги шт. 20 40 800

віники "Сорго" прибирання школи шт. 40 20 800
рут виці гумові прибирання школи шт. 40 20 800
рукавиці робочі прибирання школи шт. 10 15 150
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мітли прибирання прилеглої території шт. 15 50 750

відра емальоровані для хім. кабінету шт. 5 100 500
відра оцинковані миття підлоги шт. 20 40 800

відра пластмасові миття підлоги шт. 20 ЗО 600 .
рулетка ремонтні роботи шт. 2 50 100

замок внутрішній заміна шт. 10 400 4000
замок навісний заміна шт. 10 100 1000

викрутка хрестоподібна ремонтні роботи шт. 3 ЗО 90
серцевина заміна шт. 20 200 4000

матеріали для практичних занять для фіз. 
кабінетів та хім. кабінетів

каб. хімії, каб. Фізики 20000

Енергозберігаючі світильники актова зала, їдальня шт. 240 200 48000
розетки заміна шт. * 10 80 800
вимикачі заміна шт. 10 80 800

подовжувані заміна шт. 2 140 280
4. Будівельні матеріали: 147460

вапно ремонтні роботи кг. 50 5 250
шпаклівка сатенгіпс ремонтні роботи кг. 12 100 1200

шпаклівка ізогіпс ремонтні роботи кг. 9 150 1350
крейда ремонтні роботи кг. 6 50 300
цемент ремонтні роботи кг. 3 100 300

розчинники ремонтні роботи л. 20 20 400
придбання ленолеуму кабінети школи кв.м. 200 400 80000

фарба для підлоги

кабінет завуча

банка
2,8 кг.

0
каб. поч. школи 0
каб. тех. праці 60 150 9000

—

кабінет психолога, бібліотека 4 130 520
коридор 2-го поверху ЗО 130 3900
коридор 4-го поверху 15 130 1950

їдальня 4 130 520

— коридор 3-го поверху 35 130 4550
класні к ім нат и-35 140 130 18200

майстерні 8 130 1040
фарба для стін, підвіконня та батарей 

(біла та кольорова)
коридори та сходові клітинки 50 130 6500

класні кімнати - 48 96 130 12480
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' 5. Санітарно-технічні вироби та 
комплектуючі:

7300

умивальники шт. 2 400 800
унітази шт. 2 600 1200

крани діаметром 15,20,25 шт. 15 150 2250
змішувачі одинарні шт, 5 300 1500

шланги до бачків шт. 10 55 550
комплектуючі до пісюарів шт. 5 200 1000

6. М еблі: 293000
стіл учнівський осн школа шт. 120 700 84000

стілець учнівський осн школа шт. 240 450 108000
крісла для актового залу 4-хмісне актовий зал шт. 50 1720 86000

маркерні дошки класні кімнати шт. . 10 1500 15000
7. П еріодичні видання: 10000

Освіта України, Місто, Інформаційний збірник 
та іти.

потреби школи шт. 15000

& Протипож еж ний інвентар: 0
щит протипожежний вестибюль школи шт. 0

багор вестибюль школи шт. 0
сокира вестибюль школи шт. ґ 0

відро пожежне вестибюль школи шт. 0
ft Канцелярські товари: 23150

класні журнали класним керівникам шт. 60 120 10000
маркери, коректори> скрепки, кнопки потреби школи шт. 20 20 400

файли потреби школи упак. 15 50 750
папки потреби школи шт. 100 10 1000

папір А4 потреба школи шт. 100 110 11000
10. Вікна потреба школи шт. 68 5000 340000
11. Столи та ст ільці для обідньої зали 38 3948 150024
12. Грошова компенсація дітям-сиротам 12 272 3264

13. Сіль таблетована,, вугільний фільтр, УФ- 
\ випромінювач

35 200 7000

■ ' К Е К В2220  ' ' 12000
1. М едикаменти: 8000
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протизапальні, шлунково-кишкові, серцево- 
судинні 8000

2. Дезинфікуючі засоби: дезинфекція школи у  пак. 12 300 4000
■■■■■- : ■■ .. ■ "ЛІ* АаАЛу , уф - ■L- ■ 1959179

L Ремонти: 1781870
сходові марші 152000

лаборанск кабінет фіз 54000
лаборанск. кабінет біології 65000

кабінет інформатики 75000
кабінет праці 75000

підсобні приміщень їдальні 150000
ремонт рекресщій 300000

обідня зала 150000
. зовнішнє освітлення закладу 40870

*
ремонт відмостків фундаменту 

будівлі
30000

блискозахист 150000
огорожа території навчального 

закладу
120000

*

асфальтування території 
шкільного подвір’я

220000

Послуги по встановленню протипожежної 
сигналізації 200000

2. Оплата послуг (крім комунальних) 142600

оплата послуг телефонного зв"язку всього: -
2 400

абонплата потреби школи 12 125 1500
телефонні розмови потреби школи 12 75 900

ко м п ’ютерна обробка документів про освіту потреби школи 200 40 6 000

транспортні послуги (підвіз підручників) 10- 
12%о вартості підручників потреби школи 1 20000 20000

послуги з  обслуговування систем очищення 
води потреби школи 1 2000 2000

послуги з обслуговування електрообладнання потреби школи 1 40000 40 000
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//■ послуги щодо встановлення лічильників води потреби школи 0

послуги утилізації люмінісцентних ламп потреби школи 3000
послуги з охорони закладу потреби школи 5600 9 60 000
послуги обслуговування та встановлення 
тривожної кнопкиь

потреби школи 300 12 3 600

держповірка рукавиць та ботів потреби школи 600
перезарядка вогнегасників потреби школи 5000

3. Оплата інших комунальних п ослуг: 0
0

* Повірки: 5300
тонометрів, манометрів, лічильників, ваги потреби школи 2500

вимірювання опору заземлення потреби школи 2800

5* Послуги з оновлення програми "Медок" потреби школи 'і 1100

л обслуговування програмного забезпечення 
ІС-ПРО

потреби школи 18300

7. Ремонт компютерної техніки та заправка 
катридж ів 10000
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L Посудомийна машина шт 1 47000 47000

2' Ж арова шафа шт 1 20000 20000

■■ Всього: : .■  ■. ■ т т ш т

Я. А . Глінчевська

В.М. Пугачова


