
Інформація  

щодо діяльності Громадської організації  

«Батьківський комітет гімназії №19 «Межигірська» 

 

За кошти Громадської організації «Батьківський комітет гімназії №19 

«Межигірська» протягом 2020 та 2021 років було проведено ремонтні та інші 

види робіт, встановлено обладнання в гімназії, придбані та поставлені на 

балансовий облік гімназії нижче перераховані матеріали: 

 

№ 

з/п 

Перелік товарів, робіт і послуг, отриманих від 

організації 

Дата 

отримання 

благодійної 

допомоги 

Сума 

1 Сплачено послуги з охорони приміщення гімназії 01.01.2020-

31.05.2021 
88758,00 

2 Сплачено за матеріали та послуги за ремонтні роботи 

під час літніх канікул 2020  в каб.13 «Службове 

приміщення технічного персоналу» гімназії 

(пофарбування стін та радіаторів, монтаж підвісної 

стелі, встановлення нових світильників з лампами, 

укладання лінолеуму на підлогу, монтаж плінтусів, 

проведено оздоблювальні роботи відкосів навколо 

вікон 2шт)  

31.07.2020 10666,07 

3 Придбано 2 блока живлення для заміни неробочого в 

систему відеонагляду гімназії та її повноцінної роботи  

30.01.2020 

23.12.2020 
1128,00 

4 Сплачено за послуги по здійсненню ремонтних робіт 

та матеріали під час літніх канікул 2020р в каб.20 

«Бібліотека-Інформатика» (пофарбування стін та 

радіаторів, монтаж підвісної стелі, встановлення 

світильників з лампами, оздоблювальні роботи 

відкосів на 5 шт вікнах та 3шт двері, встановлено 

вимикач та розетки) 

10.07.2020–  

31.07.2020 
65356,94 

5 Виготовлено та встановлено металопластикові двері 

на аварійних виходах гімназії (3шт),металопластикові 

вікна (6шт) в  каб.20 «Бібліотека-Інформатика», каб.13 

«Службове приміщення технічного персоналу» 

гімназії та замінено зламаний замок в 

металопластикових дверях аварійного виходу №2 

(1шт)   

   30.06.2020 72995,00 

6 Сплачено проведення заправки картриджів в 

принтери, заміна барабанів, тонерів, прошивка 

принтера, ремонт проектора 

01.01.2020-

31.05.2021 
8180,00 

7 Сплачено послуги з обслуговування та ремонту 

електронних годинників та системи електронних 

дзвінків, заміна нетопа та ремкомплекту 

15.01.2020 4400,00 

8 Придбано шафу для одягу та зберігання особистих 

речей в каб.13 «Службове приміщення технічного 

персоналу» гімназії  

31.07.2020 2930,00 



9 Придбано та встановлено нову лампу для проектора в 

каб.25 «Фізика»  

20.02.2020 3500,00 

10 Придбано та встановлено проектор та проекційний 

екран, кріплення та кабелі до них, в приміщення 

«Актова зала» 

26.06.2020 11450,00 

11 Придбано повітряні кульки до свята 1 вересня 

«Перший дзвоник» 

01.09.2020 1175,10 

12 Сплачено за  обслуговування роботи в приміщенні 

гімназії домофонної системи, також сплачено перенос 

та встановлення додаткового обладнання системи 

домофон  

01.01.2020-

31.05.2021 
6876,00 

13 Придбано ноутбук в каб.21 «Заступник директора 

гімназії» для повноцінної роботи адміністрації та 

ведення обліку освітнього процесу 

21.08.2020 11175,00 

14 Придбано телевізор з кріпленням в каб.45 гімназії для 

5-Б класу (для навчання по програмі Інтелект) 

25.08.2020 8218,02 

15 Сплачено абонплату послуги 2 телефонів, 

підключення до мережі та доступ до Інтернету для 

гімназії по всіх кабінетах 

01.01.2020-

31.05.2021 
19287,79 

16 Придбано безконтактний термометр для вимірювання 

температури у педагогічного та технічного персоналу 

гімназії  

05.06.2020 1658,00 

17 Сплачено виготовлення та встановлення в холі 

гімназії огороджувальної системи пропуска  в 

гімназію 

30.06.2020 19509,00 

18 Придбано LED лампи (40шт), стартера (10шт), вуличні 

світильники (2шт) для встановлення та заміни 

неробочих  

28.02.2020 

12.06.2020 

 

2555,00 

19 Придбано універсальні бачки для унітазів (для заміни 

зламаних та подальшої заміни неробочих) 

10.03.2020 13167,36 

20 Придбано відеореєстратор для заміни неробочого в 

систему відеонагляду гімназії та її повноцінної роботи  

23.11.2020 4600,02 

 

21 Придбано канцтовари для гімназії   05.10.2020 1924,40 

 

 


