Інформація піклувальної ради НВК № 12 про дотримання законодавства
щодо залучення недержавних коштів, добровільних пожертвувань,
благодійних внесків у навчальному закладі.
У навчально-виховному комплексі № 12 Рівненської міської ради
традиційно належна увага приділяється створенню комфортних умов
навчання і праці, розвитку матеріально – технічного забезпечення навчально
– виховного процесу. За ініціативи членів піклувальної ради школи
фінансуються усі напрями діяльності закладу: забезпечення санітарно –
гігієнічних умов, удосконалення матеріально – технічної бази, придбання
необхідних матеріалів для поточного ремонту навчальних кабінетів та
загальних приміщень закладу, супровід участі учнів у конкурсах та
змаганнях, нагородження переможців різнорівневих Всеукраїнських олімпіад
з базових дисциплін, тощо.
Силами адміністрації, педагогів, робітників школи, батьків та учнів
приміщення та територія школи вирізняється чистотою та комфортом.
Питання про результати аудиту фінансово – господарської діяльності
(надходження, облік, витрати та інвентаризація позабюджетних коштів)
щоквартально розглядаються на засіданні піклувальної ради школи,
перевіряються фінансові документи, які підтверджують надходження і
витрату коштів за період з 01.09.2016 н.р. по 24.04.2017 н.р.:
1. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог (миючі та дезінфікуючі
засоби, мішки для сміття, туалетний папір, мило) - 9912
2. Господарські товари (віники, вапно, рукавиці, відра, граблі, тримачі
для паперу, йоршик для унітазів, замки, саморізи, болти, свердла,
щітки, фарба, тримач для вхідних дверей, сіль для посипання
асфальту, плита USB, халати ) - 10590
3. Електротовари (світильники, лампи енергозберігаючі, лампи
денного світла, вимикачі, розетки, послуги електрика, стартера,
автомат, патрон, короб, дюбеля, ізострічка, провід) -11258
4. Сантехніка (унітази, умивальники, зварювальні роботи, кріплення
до унітазів та умивальників, гвинти, кран-букси, гофра, поплавки,
гусаки, барашки, шланги для води, хомути тощо ) - 14293
5. Утримання школи (виготовлення печатки, крейда, канцтовари,
заправка та ремонт оргтехніки, оплата найманим працівникам,
забезпечення загальношкільних заходів, підписка фахових видань,
послуги зв’язку,сайт школи, прання білизни ,килимів тощо) - 28397
6. Покращення матеріально-технічної бази (жалюзі, стенди, банер,
столи, стільці, комп’ютерна техніка, гардини, ролети, праска, дошки
учнівські, тощо ) - 71750

7. Всього витрачено :146200 гривень
8. Матеріальних цінностей поставлено на облік за період з 01.09.16р.
по 24.04.2017р. на загальну суму: 142398 гривень.

