
КЕКВ  2210

шт 1

шт 1

компл. 1

шт 1

шт 1

шт 1

шт 1

шт 2

шт 1
шт. 1
шт. 1

шт. 2

шт. 3

шт. 3

маска захисна пластикова шт. 1

шт. 7

рукавички з крапкой шт. 15

рукавички захісні поліестрові шт. 15

монтажний клей-герметик шт. 1

пістолет д/гірметика шт. 1

шт. 1

шт. 5

шт. 12

емаль ПФ 266 червоно-коричнева шт. 8

емаль ПФ 115 темно-коричнева шт. 2

емаль ПФ 115 біла глянцева шт. 5

емаль ПФ 115 чорна шт. 2
грунтовка  універсальна шт. 2

шт. 8

шт. 4

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 11

пігмент жовтий сонячний шт. 11

клей д/лінолеуму
клей д/паркету

емаль алкідна ПФ 112  біла

шпатель 60мм

шпатель 80мм

респіратор

валик велюровий

міні валик

ЧВ-ручка д/валиків

пігмент персик

перфоратор

ізоляційна стрічка

набір ключів

рулетка

рівень

змазка д/бурів

бур по бетону  102004

бур по бетону  102005

пилочне полотно

штукатурка гіпсова

вапно гідратоване

 уайт-спіріт

валик з ручкою

ручка д/валика

Господарчі та  миючі товари на  суму   30090,00 

Видатки з місцевого бюджету ( загальний фонд )



шт. 11

шт. 11

шт. 11

шт. 8

шт. 2

шт. 7

шт. 7

грунт Ростекс Супер шт. 1

затверджувач Реафлекс шт. 2

емаль акрилова 0,75л шт. 3

емаль алкідна 2,8кг червона шт. 3

емаль ПФ 115 яскраво-жовта шт. 2

емаль ПФ115  темно-зелена шт. 2

емаль ПФ 115  бірюзова 2,8 кг шт. 1

емаль алкідна ПФ 116 морска хвиля шт. 1

емаль алкідна ПФ116 зелений смарагдовийшт. 1

емаль алкідна ПФ 116 червона шт. 1

емаль алкідна ПФ 116 жовта шт. 1

емаль алкідна ПФ 116 світло-зелена шт. 1

покриття д/підлоги  4/4 шт. 37.6

покриття д/підлоги 4/3 шт. 9

шт. 22

упак. 4

упак. 10

упак. 8

завершення дуб для плінтуса упак. 6

упак. 3

лампа люмінісцентна шт 3

шт 6

ручка телескопична шт 1

шт 1

тримач д/туалетного папіру шт 1

шт 10

набор (серветка та губка) шт 13

мило дитяче з ромашкою шт 20

мило дитяче з чередою шт 19

шт 3

набір мішків д/сміття 35л шт 2

щітка д/прибирання пилу шт 1

серветка з мікрофібри шт 15

пензель 30мм

фарба фасадна 14кг

плінтус дуб

кут зовнішній

зєднання

кут внутрішній

пензель 50 мм

макловиця

ванночка д/фарби

пензель кутовий

пензель круглий

стартер

лампа світлодіодна

уайт-спіріт

щітка д/туалету

мішки д/сміття



шт 1

чистящий порошок "морська свіжість" шт 26

чистящий порошок "лимон" шт 27

відбілювач "білизна" шт 11

упак. 19

шт 5

шт 2

рукавички господарські латексні L шт 28

рукавички господарські латексн M шт 10

пральний порошок "лімон" шт 46

комплект навчальних плакатів компл. 1

шт 8

шт 1

бюджетна бухгалтерія компл. 1

практика управління компл. 1

шаблони документів компл. 1

заступник директора компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

килим туристичний  (каремат) шт 12

шт 10

шт 10

шт 2

шт 2

швабра д/вікон

папір туалетний 

рушники паперові

кухонний рушник

мийний засіб

мистецтво в школі

колосок

однокласник

зайчик

журавлик

крем-мило

шкільна бібліотека

позакласний час

Періодичні видання на суму  5351,46

Обладнання для патриотичної гри "Джура" на суму 49111,00

мотузка 10мм (20м)

спальний мішок

карабин

ліхтар ручний

початкова освіта

завуч

краєзнавство

фізика

директор школи



шт 12

шт 1

шт 1

костюм комуфляжний шт 8

шт 10

шт 2

шт 2

шеврони з ліпучкою шт 10

футболка патріотична з логотипом шт 12

шт 2

шт 2

жіноча блуза 0035-46 шт 3

жіноча блуза 0035-48 шт 1

чоловіча вишиванка 2019-46 шт 3

чоловіча вишиванка 2019-48 шт 3

плахта жіноча червона шт 2

пояс дорослий червоний шт 10

пневматична гвинтівка (23701439) шт 1

пневматична гвинтівка (14290334) шт 1

шт 1

журнал планування роботи гуртка шт 50

журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльностішт 40

журнал факультативних занять шт 20

класний журнал 1-4 кл. шт 17

класний журнал 5-11 кл. шт 25

особова справа учня шт 130

журнал групи продовженого дня шт 13

журнал індівідуального навчання шт 10

шт. 75

шт 7

шт 7

папка - бокс 

спортивна форма

палатка  1002

шаровари червоні

козацька шапка

віночок великий

тент  SLT- 033.04

Шкільна  документація  на  суму   7781,00

Шкільна та спортивна форма  на  суму   22330,00

шкільна форма

стільчик розкладний

компас армійський

лопатка саперна

сидушка



шт 3

стілець однотумбовий шт 2

шт 2

шафа книжкова 4-х дверна шт 5

шт 1

шт 20

уп. 4

уп. 5

уп. 10

уп. 0,1

уп. 2

уп. 10

уп. 3

уп. 10

уп. 3

вугілля активоване уп. 100

вугілля  біле уп. 4

уп. 1

уп. 10

уп. 5

уп. 10

уп. 4

уп. 3

уп. 10

уп. 3

уп. 3

уп. 5

уп. 3

уп. 10

уп. 1

уп. 50

уп. 1

стілець ІСО

пенал для одягу 

Меблі  для старшої школи  на  суму  28748,00

Медикаменти  на  суму 5980,00

аміак

анальгін

атропін

пенал 1-но дверний з полицями

стілець учнівський 

каптопрес

діазолін

діамантовий зелений розчин

імет

йоду розчин

корвалмент

бісептол

бинт 

вазелин

валеріана

димедрол

корвалтаб

лівоміцетин

магнію сульфат

маска медична

натрію хлорид

корвалол

алерон

вата

дротаверин

ібупрофен



уп. 1

уп. 1

уп. 10

уп. 15

уп. 20

уп. 0,167

уп. 2

уп. 1

уп. 1

уп. 5

уп. 2

уп. 3

уп. 6

уп. 8

уп. 3

уп. 5

уп. 3

уп. 1

уп. 1

уп. 1

уп. 3

уп. 3

уп. 1

уп. 50

шт 11

шт 2

шт 9

шт 4

шт 4

акустика

магнітола

Обладнання  для проведення ЗНО на суму 55695,60

серветки стерильні

смекта

пластир бактерицидний

пластир хірургічний

рятивник -крем

септифріл

серветки спиртові

реніцид

цитрамон-д

тавегил

фосфалюгель

фталазол

фурацилін

цетрин

спазмалгон

спирт етиловий

стериліум

сульфацил натрію

супрастин

привід

системний блок

твердотільний накопичувач

нокспрей

нурофен

папазол

парацетамол

перекис водню



шт 4

глобус шт 4

набір лабораторний для природознавства шт 4

Демонстраційні магніти шт 4

мовно-літературне лото шт 8

набір цифр і знаків шт 4

терези з наборои важків шт 4

килимок-конструктор з пазлів шт 24

лічильний матеріал шт 4

набір класного інструменту шт 4

абакус шт 8

шт 4

шт 4

шт 4

набір моделей геометричних фігур шт 4

набір дидактичного матеріалу шт 4

демонстраційні магніти "Матаматика" шт 4

демонстраційні магніти "Англійська мова" шт 2

шт 4

шт 2

шт 4

шт 4

шт 2

шт 2

шт 4

шт 4

шт 4

шт 20

шт 4

шт 2

шт 2

шт 2

шт 4

Дидактичний матеріал 

набір "частини цілого на крузі"

ляльковий театр "Родина"

магнітний календар (Англійська мова)

Комплект таблиць (англ.мова)

демонстраційний набір цифр та знаків

набір з математики

набір моделей геометричних тіл

демонстраційна модель годинника лабор.

демонстраційна модель годинника демонстр.

набір грошових знаків

набір геом.тіл лабораторний

набір моднлей геом.тіл  кольоровий

математичний куб

Видатки з державного бюджету на суму 77186,00

Видатки з місцевого бюджету на суму 53300,00

ляльковий театр "Тварини"

ляльковий театр "Професії"

навчальний набір  "Тангам"

мікроскоп учнівський

годинники пісочні

числова лінійка

КЕКВ 2210 



шт 8

компл. 1

компл. 1

шт 1

шт 1

компл. 3

компл. 3

компл. 3

багатофункціональний пристрій компл. 3

компл. 3

шт 21

шт 21

шт 30

математичний планшет

Видатки з місцевого бюджету та освітня субвенція

Комплект шкільних меблів 

Мультимедійний комплекс для каб.математики - 64428 гр.

Меблі  для початкової школи НУШ на суму 172755,00

КЕКВ  3110 на суму   736924,00

Мультімедійний проектор 

портативний компютер

дошка-екран

Кабінет  хімії на суму  150000,00

Кабінет географії на суму 160000,00

Прилавок холодильний

плита електрична

Обладнання для їдальні на суму 33698,00

Інтерактивний  комплекс для НУШ на суму 159984,00

стіл універсальний з регул.висоти

стілець зі зміною висоти

стіл мобільний "Трикутник"

МЕБЛІ для НУШ

Видатки з державного бюджету на суму   80893,00

Видатки з місцевого бюджету на суму   94252,00

КЕКВ 2210 



шт 4

шт 4

шт 4

шт 4

шт 4

шт 3

шт 1

шт 6

шт 6

шт 6

шт 4

шт 2

шт 2

т 0,56

т 0,5

шт 9

шт 7

жалюзі вертикальні шт 9

стаціонарний лобзик шт 3

штатив для інструментів шт 3

багатофункційний інструмент шт 3

окуляри захисні шт 10

маска порозахисна шт 5

губка шліфувальна 2-х стороння шт 1

губка шлифувальна 3-х профільна шт 1

губка шліфувальна 4-х стороння шт 2

набор свердл титанових шт 1

Господарчі  товари  на  суму  27238,00 грн.

Приладдя  для  уроків  праці на суму 20037,00 грн.

жалюзі вертикальні

респіратор

хлорне  вапно

сіль кухонна 

Видатки з місцевого бюджету ( кошти власних надходжень )

секція подвійна

стіл для вчителя кутовий

тумба мобільна з шухлядами

тематична зона 

дошка магнітна під маркер

стіл ІСО

дошка пробкова

дошка магнітна

фліпчарт

набір маркерів

магніти в блістері

осередок художньої творчості

шафа з ящиками




















