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Джерела фінансування  
матеріально - технічної бази 

Запорізької  гімназії №71

2021р.



Надходження за рахунок 
бюджетних коштів

За рахунок Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 
державної адміністрації придбано 

комплекти засобів навчання та обладнання для 
кабінетів:

- фізики на 2212314грн,

- біології  на 743424 грн,

- математики на 62922 грн,

- хімії на 502140 грн,

- географії на 204219 грн,



Надходження за рахунок 
бюджетних коштів

За рахунок Департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради  проведено заміну аварійної запірної 

арматури в тепловузлі гімназії та батарей опалення в  
учительській та сан.вузлі 3-го поверху 

42000,00грн



Надходження за рахунок 
бюджетних коштів

За рахунок освітніх субвенцій придбано 
обладнання для  перших класів (НУШ):

ламінатор – 1шт 

1560,00 грн

ноутбук Terra -3шт 
69883,20  грн



Надходження за рахунок 
бюджетних коштів 

За рахунок Департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради заплановано проведення поточного ремонту 

комплексу спортивних майданчиків        66000грн



Надходження за рахунок 
бюджетних коштів

Безпека дітей – передусім! 
 проведення дератизації та дезінсекції 
приміщень гімназії -4500м.кв.

 проведення технічного обслуговування та  
перезарядки вогнегасників – 58шт

 обслуговування системи протипожежної 
сигналізації та системи оповіщення про пожежу 

 обслуговування та технічна підтримка 
охоронної системи  “Тривожна кнопка”



Надходження за рахунок 
депутатських коштів

Придбання та встановлення 
металопластикових вікон  на  сходах,  
приміщенні  туалету 2-го поверху та в 
овочевому цеху – 5шт на  50000,00 грн

Придбання жалюзі та 
будівельних  матеріалів для 
стінових панелей в каб.8 на 

15000,00 грн



За рахунок БФ “Мрія”
виконано ремонтних робіт 

на суму - 246915,36  грн
Поточний ремонт 

приміщення кабінету 
англійської мови №8 

• шпаклівка стін;

• заміна електродротів та 
електрообладнання;

• монтаж стінових панелей з 
плит типу «ламінат» на 
каркасній основі;

• наклеювання шпалер;

• монтаж плінтусів;

• заміна растрових 
світильників на лед панелі



Ремонтні роботи 
за рахунок   БФ “МРІЯ” 

Поточний ремонт 
приміщення вестибюлю 

на 1-му поверсі             
(біля актової зали)

• заміна електродротів, 
електрофурнітури та 
встановлення  лед-панелей;

• вирівнювання стін  листами 
ЛГК;

• шпаклівка, грунтуваня та 
фарбування стін;

• укладання кахлю на колони та 
плінтуси;

• монтування підвісної стелі 
типу «амстронг»;

• монтування дзеркального 
панно на стінах та колонах.



Ремонтні роботи                         
за рахунок   БФ “МРІЯ” 

Поточний ремонт 
приміщення 

овочевого цеху

• встановлення перегородки з 
плит ЛГК на металевому 
каркасі  для холодильників;

• шпаклювання стін та 
фарбування стін;

• монтаж підвісної стелі типу 
«амстронг»  з монтажем лед
– панелей;

• встановлення водонагрівача



Ремонтні роботи                  за 
рахунок   БФ “МРІЯ” 

Поточний ремонт цоколю 
будівлі та огорожі 

- гідроізоляція цоколю,
- штукатурка цоколю,
- шпаклівка цоколю,
- фарбування цоколю

• ДО

ПІСЛЯ



Ремонтні роботи                  за 
рахунок   БФ “МРІЯ” 

Поточний ремонт 
приміщення санвузлів 
3-го та 4-го поверхів

• заміна Чаш Генуя та 
зливних бачків – 4шт;

• заміна та монтаж 
каналізаційних труб;

• укладання кахлю на 
підлогу в кабінках;

• встановлення дверей в 
кабінках – 6шт;

• підключення  
електросушарок для рук-
2шт



Ремонтні роботи                       
за рахунок   БФ “МРІЯ” 

Поточний ремонт 
приміщення  прес-

центру каб.12
• заміна електродротів та  

електрофурнітури;

• проведення мережі 
інтернет;

• шпаклівка та фарбування 
стін;

• придбання та заміна 
дверей на запасному 
виході;

• монтування перегородки на 
металевому каркасі для 
встановлення дверей. 



Ремонтні роботи 
за рахунок   БФ “МРІЯ” 

Проведення поточних 
ремонтних робіт  в 

приміщеннях 
коридору початкової 
школи,  прес центрі, 

сходах та актовій 
залі

• шпаклювання стін;

• нанесення мотивуючих  та 
декоративних панно на 
стіни;

• фарбування стін;

• нанесення захисного лаку



Ремонтні роботи  за рахунок                  
БФ “МРІЯ” 

Придбання та встановлення підвіконня, відливів та 
віконних укосів в приміщеннях санвузла 2-го поверху, 
овочевого цеху та на сходах  -5шт

Придбання та встановлення металопластикового вікна 
з наступним  монтажем віконного укосу в приміщенні 
тренерської -1шт

Придбання та встановлення дверей в приміщеннях 
роздягальні, цеху (кухня), на запасних виходах  – 4 шт

 Заміна каналізаційних люків на території гімназії -2шт



За рахунок БФ “Мрія”
придбано техніки та меблів          на 

суму - 157578,07  грн
МФУ  (в приймальню та каб.11)  -2шт, 
Зовнішній вінчестер в  каб.8 та приймальні -2шт,
Посуд для їдальні ( глибокі тарілки -80шт,  десертні тарілки-70шт, салатники-
20шт, виделки, ложки),
Стійка під телевізор для актової зали -1шт
Табурет для кабінету праці -15шт
Обладнання для програмного забезпечення бібліотеки (сканер, термопринтер, 
веб-камера)-1компл
Стільці з відкидними столиками в каб.12 -20шт
Кушетка  для ізолятору -1шт
Умивальники  для туалету 1-й поверху -3компл
Телевізор в кабінети для 1-х класів – 3шт 
Холодильник  в  медичний кабінет -1шт
Водонагрівач  в овочевий цех – 1шт
Лічильник холодної води – 1шт
Телевізор  в каб.20 – 1шт
Телевізор  в каб.12 -1шт
 Комплект шаф для книг в каб. 12 -1 компл
Підручники -4компл
Шафа ПК в вестибюль 1-го пов. -1шт 



За рахунок БФ “Мрія” щомісячно 
проводяться платежі по:

- обслуговуванню комп'ютерного обладнання та оргтехніки 
(заправка та ремонт картриджів (52 шт. МФУ та принтерів) –
-4800 ,00грн. щомісячно; 
-43200,00 грн. – в рік;
- придбанню миючих  та дезінфекційних засобів –
-4960,00 грн., щомісячно
-44640,00 – в рік;
- придбанню паперу та канцелярії  –
-2842,00 грн., в місяць  
-25578,00 грн. в рік;
-придбанню медикаментів та медичних приладів –
-630,00 грн. в місяць
-5670,00 в рік;
-послугам  Інтернету  “Укртелеком” та “Ітелком”
-293,99 грн. в місяць,
- 3527,88 грн. – в рік.
- послугам зв'язку  “Київстар” –
- 179,98 грн. місяць,
-2159,76 грн. – в рік.
- підтримці сервісу “Є-Книга”
- 400,00 грн. в місяць
- 4800,00 грн. в рік
-заміні електроламп , стартерів та драйверів 36Вт – 7200,00 грн. за рік 
-кількість ламп по гімназії – 1536 шт., (з них  : люмінісцентні – 1378 шт., LED - 158 шт.)

- кількість LED -панелей- 85шт.



Інформація                                      
для ознайомлення:



Дякуємо
за розуміння та 

підтримку!


