
Середня загальноосвітня школа № 95
79066, м. Львів, вул. І. Кавалерідзе. 15, тел./факс(032)221 6 8 ЗОe-m ail: lvivschool95@ ukr.net

Детальна інформація щодо використання коштів загального та 
спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку та благодійних 
внесків) по КЕКВ 2210,КЕКВ 2240 та КЕКВ 3110 у 2016 році.

2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - загальний фонд
-придбання лампочок-100шт.- 414.00
-придбання дозаторів - 1820.00
-придбання інструментів для каб. Трудового навч-ня - 5701,00
-придбання швейних машинок для каб. Труд.навч - 4290,00
-плакати для воєнної підготовки - 799,00
-придбання спорт. Інвентаря -  11000,00
-придбання господарських товарів(фарба, мастика) -19868,04
-придбання шкільної документації(журнали,особ. справи) - 3456,00
-підписка на журнали і газети -  4553,43

2240 (послуги, крім  комунальних) - загальний Фонд
-проФдезинФекиія-1386.00 
-вивіз сміття- 5699.85
-обслуговування програми «Тріола»- 4308.00 
-Укотелеком -  3906.88 
-заправка картриджів -  2763,00
- послуги Укргазбанку -  51,00
-електромонтажні Роботи(повірка. заземлення) -  2110,02 
-перезарядка вогнегасників -  672,00
- інженерно-геодезичні вишукувальні роб. Для буд-ва спорткомплєксу-2000.00 
-повірка електролічильників -  184,90
-пакування, маркування,доставка книг-292,37 
-одержання, зберігання і видача підручників -445,03 
-ремонт комп'ютера -  995
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Середня загальноосвітня школа № 95
79066, м. Львів, вул. І. Кавалерідзе, 15, тел./ факс (032) 221 68 ЗО e-mail: lvivschool95@ukr.net

Детальна інформація щодо використання коштів загального та 
спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку та благодійних 
внесків) по КЕКВ 2210,КЕКВ 2240 та КЕКВ 3110 у 2017 році.

2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - загальний фонд
-шкільна документація - 4680,00 
-будівельні матеріали -  4980,00
- господарські товари -  4737,00 
-спортивний інвентар -  6000,00 
-стільув для актового залу -  34884,00 
-будівельні матеріали -457,52
- приладдя для каб трудового навчання -  2999,17 
-мастика, фарба і господарські товари -  16846,25 
-Лампочки -  575,00

2240 (послуги, крім комунальних) - загальний фонд
-проФдезинФекиія-2700,00 
-вивіз сміття- 4100,00
-обслуговування програми «Тріола»- 7680,00 
-Укртелеком -  3700,00 
-заправка картриджів -  2500,00 
-повірка лічильника хол. Води- 460,75 
-ремонт кіл електроенергії-14114,15 
-перезарядка вогнегасників -825,00 
-повірка заземлення- 2377,56 
-послуги інформ. Супроводу МЕДОК- 399,00
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