









Господарські товари (віники, гачки, ручки до
шаф, саморізи, дюбеля, відливи, замки, відра,
вайт-спіріт, вапно) – 1164грн.
Загальношкільні заходи – 404 грн.
Бетон (бетонування в’їзду у школу-філію) –
5200грн.
Електротовари (лампочки, розетки, стартера,
короб, кабель, лампи денного світла,
енергозберігаючі лампи) – 1902грн.
Послуги електрика (демонтаж, монтаж
світильників у каб. № 101,205, 8; монтаж
проводки у каб. № 9; монтаж телевізорів у каб.
№113,112,108; монтаж світильників і вимикачів,
підключення годинника у холі І пов.) – 1850грн.
Миючі та дезинфікуючі засоби -1630грн.













Крейда – 850грн.
Канцтовари (папір, файли, скоч, кольоровий
папір) – 1004грн.
Транспортні послуги (доставка парт у школуфілію) – 276грн.
Виготовлення меблів (шафи для одягу в школіфілії) – 2000грн.
Заправка та ремонт оргтехніки – 1000грн.
Відеоспостереження (встановлення у школіфілії) – 3000грн.
Сантехніка (перехідник, стрічка тефлонова,
барашка металева) – 112грн.
Чистка каналізації – 1000грн.
Натяжна стеля – частина боргу - (каб.№ 8
школи-філії) – 5000грн.
Питна вода – 350грн.










Господарські товари (мішки для сміття,
метизи, замок до шафи, віники березові) –
837грн.
Заправка таремонт оргтехніки – 580грн.
Загальношкільні заходи – 519грн.
Транспортні послуги (привезення плазми з
ремонту)- 35грн.
Канцтовари (папір) – 380грн.
Миючі та дезінфікуючі засоби – 1163грн.









Електротовари (лампочки, батарейки,
ремонт годинника) – 405грн.
Сантехніка (кран-букса, гайка, болт)132грн.
Натяжна стеля - частина боргу - (каб.№ 8
школи-філії) – 4000грн.
Виготовлення шаф , заміна підлоги (каб.№ 8
школи-філії) – 8000грн.










Господарські товари (підтягувач до дверей
в школу-філію, серцевини, плитка, лак для
підлоги, замки, віники, цвяхи) -2647грн.
Електротовари (ліхтарик, патрони,
стартера, лампи денного світла, розетка,
вимикач) – 2185грн.
Послуги електрика – 250грн.
Термометри в медпункт – 150грн.
Відеоспостереження (встановлення в школіфілії) – 4000грн.










Заправка та ремонт оргтехніки – 2850грн.
Загальношкільні заходи – 1148грн.
Футболки з українською символікою для
членів євроклубу (35 шт.) – 5725грн.
Сантехніка (кран водяний, гофра, кріплення
до унітазу, стійка до бачка, гусак до крана)
- 346грн.
Оплата найманим працівникам за літній
період – 19450грн.
Натяжна стеля - частина боргу - (каб.№ 8
школи-філії) – 4000грн.











Господарські товари (пакети для сміття,
саморізи, щітки для миття , защібки, віники) 1177грн.
Електротовари (лампочки свічка, гірлянда) –
902грн.
Заміна склопакета (1 поверх) – 580 грн.
Миючі та дезинфікуючі засоби – 2526 грн.
Заправка та ремонт оргтехніки – 1500грн.
Загальношкільні заходи - 2292грн.









Гардини (їдальня школи-філії) – 12500грн.
канцтовари – 1481грн.
Прання білизни (ГПД) – 500грн.
Сантехніка (стійка до бачка, пусковий
клапан, кран, арматура до бачка, болти,
кріплення) – 617грн.
Оплата праці найманим працівникам за
літній період – 4000грн.













Господарські товари – 112грн.
Електротовари – 1290грн.
Обслуговування сайту школи – 227грн.
Заправка та ремонт оргтехніки500грн.
Питна вода – 123грн.
Сантехніка – 260грн.
Лампа до проектора (каб. 200) –
1450грн.
Загальношкільні заходи – 106грн.















Господарські товари – 896грн.
Заправка та ремонт оргтехніки – 480грн.
Загальношкільні заходи – 981грн.
Канцтовари – 670грн.
Крейда – 435грн.
Прання білизни (ГПД) – 444грн.
Електротовари – 25грн.
Відеоспостереження (приймальня) – 4600грн.
Сантехніка – 170грн.
Миючі та дезінфікуючі засоби – 1865грн.
Ремонт стелі (каб.204) -500грн.
















Господарські товари – 836грн.
Заправка та ремонт оргтехніки – 750грн.
Загальношкільні заходи – 1436грн.
Електротовари – 1050грн.
Обслуговування сайту школи – 1600грн.
Світильники (каб.№ 107,108) -4500грн.
Послуги електрика – 980грн.
Сантехніка – 491грн.
Миючі та дезінфікуючі засоби – 1438грн.
Стенди (каб.№ 108) -230грн.
Питана вода – 135грн.















Господарські товари – 813грн.
Заправка та ремонт оргтехніки – 500грн.
Загальношкільні заходи – 483грн.
Електротовари – 136грн.
Сантехніка – 300грн.
Канцтовари – 440грн.
Крейда – 720грн.
Миючі та дезінфікуючі засоби – 945грн.
Заміна склопакета (коридор І поверху) –
650грн.
Питана вода – 135грн.
Косіння газонів (бензин, масло, жилка,
барабан) – 2000грн.

