
ЗВІТ ЗОШ № 87 ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА СІЧЕНЬ 2017 р. 

 
Залишок грудня: 7832, 81 грн. 
Прихід січня: 5386, 00 грн. 
Витрати січня: 

• оплата послуг Інтернету за січень – 140, 00 грн.; 
• оплата послуг Інтернету за лютий – 140, 00 грн.; 
• оплата послуг фонду –377, 02 грн.; 

Залишок січня: 12561, 79 грн. 
 
Голова батьківського комітету                                           Л.А.Порвіна 
 

ЗВІТ  ЗОШ № 87  ПО БФ « ПРОМІНЬ» 
ЗА ЛЮТИЙ 2017 р. 

 
Залишок січня: 12 561, 79 грн. 
Прихід лютого: 5 888, 00 грн. 
Витрати лютого: 
  
• оплата послуг фонду - 412, 16 грн.; 
• заправка картриджів – 770, 03 грн.; 
• придбання принтеру – 2805, 00 грн.; 
• придбання миючих засобів для прибирання – 201, 00 грн. 

 
Залишок лютого: 14 261, 60 грн. 
 
Голова батьківського комітету                                           Л.А. Порвіна 
 
 

ЗВІТ ЗОШ № 87 ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 р. 

 
Залишок лютого: 14 261, 60 грн. 
Прихід березня: 6780, 00 грн. 
Витрати березня: 

• оплата послуг Інтернету за березень – 140, 00 грн. 
• оплата послуг фонду - 474, 60 грн.; 
• заправка картриджів – 219, 98 грн.; 
• придбання лакофарбових матеріалів для ремонту школи влітку – 8314, 97 грн. 
• придбання лакофарбових, будівельних та допоміжних матеріалів для ремонту 

школи влітку –2709, 00 грн. 
• придбання віників для прибирання – 600, 00 грн. 

Залишок березня: 8583, 05 грн. 
 
Голова батьківського комітету                                           Л.А.Порвіна 
 

ЗВІТ ЗОШ № 87 ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА КВІТЕНЬ 2017 р. 

 
Залишок березня: 8583, 05 грн. 
Прихід квітня: 4718, 00 грн. 
Витрати квітня: 

• оплата послуг Інтернету за квітень – 140, 00 грн.; 
• оплата послуг фонду – 330, 26 грн.; 
• заправка та ремонт картриджів – 214, 76 грн.; 



• придбання труб, трійників, унітазів та допоміжних комплектуючих для ремонту 
сан. вузлів, водопостачання та водовідведення в спортивній залі – 2973, 00 грн.; 

• придбання цементу для ремонту школи влітку – 620, 00 грн.; 
• придбання крейди для писання в учнівських кабінетах – 490, 00 грн. 

Залишок квітня: 8533, 03 грн. 
 
Голова батьківського комітету                                           Л.А.Порвіна 
 

ЗВІТ ЗОШ № 87 ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА ТРАВЕНЬ 2017 р. 

 
Залишок квітня : 8533, 03 грн.  
Прихід травня: 6346, 00 грн.  
Витрати травня:  

• оплата послуг Інтернету за травень – 140, 00 грн.;  
• оплата послуг фонду –444, 22 грн.;  
• придбання труб, перехідників, ревізій, кріплень для ремонту воздуховідведення 

в коридорах 2–го та 4 – го поверхів – 354, 50 грн.  
Залишок травня:13940, 31 грн.  
 
Голова батьківського комітету      Л.А.Порвіна  
 

ЗВІТ ЗОШ № 87 ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА ЧЕРВЕНЬ 2017 р. 

 
Залишок травня :13940, 31 грн.  
Прихід червня: 2 250, 00 грн.  
Витрати червня:  

• оплата послуг Інтернету за червень – 140, 00 грн.;  
• оплата послуг фонду –157, 50 грн.;  
• заправка картриджів – 575, 03 грн.  

Залишок червня:15 317, 78 грн.  
 
Голова батьківського комітету                                                             Л.А. Порвіна  
 

ЗВІТ ЗОШ № 87 ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА ЛИПЕНЬ 2017 р. 

 
Залишок червня :15 317, 78 грн.  
Прихід липня: 300, 00 грн.  
Витрати липня:  

• оплата послуг фонду – 21, 00 грн.;  
• придбання сантехнічних матеріалів для ремонту (крани, шланги) – 335, 00 грн.  
• придбання лакофарбових (фарба, вапно), будівельних (цемент, пісок), 

допоміжних (рукавички, шурупи) матеріалів для ремонту – 2 067, 00 грн.  
Залишок липня:13 194, 78 грн.  
 
Голова батьківського комітету    Л.А.Порвіна  
 

ЗВІТ ЗОШ № 87  ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА СЕРПЕНЬ 2017 р. 

 
Залишок липня :13 194, 78 грн. 
Прихід серпня: 2800, 00 грн. 
Витрати серпня: 

• оплата послуг фонду – 196, 00 грн.; 



• оплата послуг Інтернету(липень, серпень) – 280, 00 грн.; 
• придбання металлопластикових вхідних дверей – 9 960, 00 грн.; 
• технічне обслуговування ноутбука – 240, 00 грн. 

Залишок серпня: 5 318, 78 грн. 
 
Голова батьківського комітету    Л.А.Порвіна  
 

ЗВІТ ЗОШ № 87 ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 р. 

 
Залишок серпня: 5 318,78 грн. 
Прихід вересня: 11 301,00 грн. Витрати вересня: 

• оплата послуг фонду – 791,07 грн.; 
• оплата послуг Інтернету (вересень) – 140,00 грн. 

Залишок вересня: 15 688,71 грн. 
 
Голова батьківського комітету   Л.А.Порвіна 

 
ЗВІТ ЗОШ № 87 ПО БФ «ПРОМІНЬ» 

ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 р. 
 
Залишок вересня: 15 688,71 грн. 
Прихід жовтня: 10 390,00 грн. 
Витрати жовтня: 

• оплата послуг фонду – 727,30 грн.; 
• оплата послуг Інтернету (жовтень) – 140,00 грн.; 
• дроти, гофри, короба (встановлення прожекторів на покрівлі школи) – 2599,00 

грн.; 
• прожектори (встановлення на покрівлі школи), ел. лампи (заміна в кабінетах, 

коридорах) – 3 540,10 грн.; 
• змішувачі, заглушки на воду, сіфони для рукомийників, кришки на унітази 

(господарчі потреби)  – 620,00 грн.; 
• миючі засоби, ел. лампи – 262,00 грн.; 
• свердла, круги відрізні, полотна ножовочні, мастика бітумна (господарчі 

потреби) – 337 грн.; 
• миючі засоби для миття полів – 114,00 грн.; 
• крани, кабель, труби, редукції, електровилки, електроколодки (господарчі 

потреби) – 631,50 грн.; 
• заправка картриджів та тех. обслуговування ксероксу – 1029,95 грн.. 

Залишок жовтня: 16 077,86 грн. 
 
Голова батьківського комітету Л.А.Порвіна 
 

ЗВІТ  ЗОШ № 87  ПО БФ «ПРОМІНЬ» 
ЗА  ЛИСТОПАД  2017 р. 

 
 
  Залишок жовтня: 16 077, 86 грн.  
  Прихід листопада: 5 358, 50 грн. 
  Витрати листопада: 

• оплата послуг фонду – 375, 10 грн.; 
• оплата послуг Інтернету (листопад) – 140, 00 грн.; 
• лампи люмінесцентні для спортивної зали -  230,00 грн.;  
• роутер, комутатор для Інтернету – 1 700,00 грн.; 
• заправка картриджів та ремонт ноутбука – 1 020,03 грн.  

 
Залишок листопада: 17 971, 23 грн. 



 
Голова батьківського комітету                                           Л.А.Порвіна 


