
13. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

за 2017-2018 навчальний рік 

 

Господарська діяльність гімназії здійснюється згідно кошторису, 

затвердженого управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської 

районної у місті Києві державної адміністрації та розміщеному та сайті гімназії. 

Уточнений кошторис на 2017 рік:  http://consul86.com.ua/wp-

content/uploads/Koshtoris2017.pdf 

Кошторис на 2018 рік: http://consul86.com.ua/wp-

content/uploads/Koshtoris_2018.pdf 

Перелік товарно-матеріальних цінностей закуплених за кошти місцевого 

бюджету (меблі, світлодіодні панелі) в 2017 році для гімназії «Консул» №86 

Печерського району м.  Києва: http://consul86.com.ua/wp-

content/uploads/PerelikTMC2017.pdf 

Перелік товарно-матеріальних цінностей закуплених за благодійні 

кошти, переданих безоплатно від спонсорів за 12 місяців 2017 року для 

навчального закладу №86: http://consul86.com.ua/wp-

content/uploads/PerelikTMC_blago2017.pdf 

Перелік товарно-матеріальних цінностей закуплених за рахунок коштів 

бюджету розвитку за 2017 рік для гімназії «Консул» №86 Печерського району 

м. Києва: http://consul86.com.ua/wp-content/uploads/PerelikTMC_12017.pdf 

Довідка. Освоєння коштів навчальним закладом за підсумками 2017 

року: http://consul86.com.ua/wp-content/uploads/Obsiagvidatkiv20172018.pdf 

Інформація про отримані у 2017 році матеріальні цінності на побутові 

потреби (дріб’язок) для гімназії «Консул» №86 Печерського району м. Києва: 

http://consul86.com.ua/wp-content/uploads/matcen2017.pdf 

 

За рахунок коштів управління освіти та інноваційного розвитку 

Печерської районної у м. Києві державної адміністрації в травні-червні 2018 

року був проведений ремонт спортивного залу гімназії: 

- капітальний ремонт стелі; 

- лакування підлоги та дерев’яних панелей; 

- фарбування стелі, стін та підлоги в 2-х роздягальнях та коридорі біля 

спортивного залу. 

Також за рахунок  коштів управління освіти та інноваційного розвитку 

Печерської районної у м. Києві державної адміністрації проведена заміна 

кранів, засувок, тахометрів та термометрів в бойлерній.  

 

- Навчально-виробничі майстерні продукцію не виробляють і не 

реалізують. 

-    Кредитів в установах банків гімназія не має. 

-  Кошти від здачі приміщень в оренду надходять до Централізованої 

бухгалтерії управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної у 

місті Києві державної адміністрації.  
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-  Орендарями  надана допомога щодо покращення матеріально-технічної 

бази гімназії. Придбано та передано гімназії матеріальні цінності в тимчасове 

користування (згідно актів прийому-передачі). 

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як спонсорська 

допомога за 2017 рік:  http://consul86.com.ua/wp-

content/uploads/Pereliksponsorstva2017.pdf 
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