
 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 

 

 

 

Звіт про надходження та використання благодійних внесків за 2017 рік 

 

 

Благодійні внески загальноосвітнім навчальним закладам від громадськості 

здійснюються у відповідності до листа Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про 

використання благодійних та спонсорських внесків». 

 

Протягом 2016 року Благодійною організацією «Благодійний фонд 

Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва «Шевченківець» було 

отримано благодійних внесків на суму 1 835 764,94 грн. Використано –  

1 830 487,80 грн.  

 

Протягом 2017 року за рахунок благодійних внесків придбано та сплачено 

наступне: 

 

1. Інформаційно-технічні послуги (СМС-інформування)  

2. Цілодобова охорона ліцею  

3. Виготовлення меблів в навчальні кабінети 

4. Технічне обслуговування комп. техніки та систем відеоспостереження, 

налаштування серверної мережі, монтаж і підключення проекторів, 

придбання програмної продукції для ПК, заправка та придбання 

картриджів  

5. Придбання гардин, карнизів та ролетів (4 поверх, каб. 306, тренажерна 

зала, гімнастична зала) 

6. Проведення соціологічного дослідження 

7. Придбання костюмів для виступів 

8. Відвідування учнями мобільного планетарію 

9. Оснащення кабінету вокалу (сабвуфери) 

10. Облаштування ліцею до святкових заходів 

11. Транспортне обслуговування, організація та проведення святкових 

заходів, семінарів, екскурсій, поїздок 

12. Телекомунікаційні послуги, Інтернет  

13. Пошиття бальних платтів  

14. Технічне обслуговування ЧБА 4, заправка картриджів до нього, придбання 

обкладинок 

15. Створення фільмів про ліцей та зі святкових заходів  

16. Придбання та перезарядка вогнегасників 

17. Придбання парт, стільців учнівських  

18. Майстер-класи з боулінгу 



19. Учнівські квитки  

20. Оплата домену та хостингу веб-сайту ліцею та його обслуговування 

21. Придбання питної води  

22. Придбання підручників  

23. Канцелярські товари  

24. Придбання періодичних видань  

25. Господарчі товари  

26. Послуги пожежної автоматики  

27. Придбання кондиціонерів та їх встановлення (каб. 304-А, 407, 408, 

тренажерна зала, гімнастична зала) 

28. Витрати по утриманню БФ «Шевченківець» 

29. Виплата стипендій учням, матеріальної допомоги, податків 

30. Будівельні і ремонтні роботи та придбання будівельних матеріалів 

(кабінети 311, підвал, І поверх) 

31. Придбання ПЗ «Соната» 

32. Придбання антимоскітних сіток 

33. Придбання пуфів 

34. Декорування їдальні (панно «Ярославів Вал) 

35. Декорування холу (І поверх) 

36. Проведення майстер-класів для учнів 

37. Придбання батарейок, акумуляторів  

38. Придбання гри «Хокей» 

39. Просочення Кубу вогнетривкою сумішшю 

40. Прикрашання ліцею гірляндами 

41. Придбання пилосмоку 

42. Придбання фоторамок 

43. Придбання комп’ютерних аксесуарів 

44. Облаштування Speaking club (фотошпалери, світлодіодні лампи, прапори, 

римські штори, сувеніри, декоративні елементи, гіпсова плитка) 

 

 

 

 

 ПРАЦІВНИКИ ТА УЧНІ ЛІЦЕЮ ДУЖЕ ВДЯЧНІ  ВСІМ, ХТО БЕРЕ 

АКТИВНУ УЧАСТЬ У ЖИТТІ НАШОГО ЗАКЛАДУ ТА ЗА НАДАНУ 

ДОПОМОГУ В ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗМІЦНЕННІ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

ЛІЦЕЮ! 

 

 

 

Сподіваємося на подальшу співпрацю! 

 
 

 


