
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів   

«Середня загальноосвітня школа №243» Подільського району м. Києва  

 
 вул. Новомостицька, 10, м. Київ, 04108, тел./факс (044) 434-82-00,  

Е-mail: Podol243@meta.ua Код ЄДРПОУ 22880935 

 

 

П Л А Н 

організаційних та ремонтних робіт з підготовки 

ЗНЗ №243 до 2017-2018 навчального року 

№ Види та обсяги 

робіт 

Приміщення Виконавець Терміни 

виконання 

Фінансування Сума 

 (грн.) 

1. 8

. 

Встановлення 

підвісної  стелі, 

реставрація стін, 

заміна дверей у 

санвузлах  

рекреація 

початкової 

школи 

 І поверх 

Підрядна 

організація 

Червень-

липень 

Компенсаційна 

орендна плата 

ПНЗ 

«Німецька 

міжкультурна 

школа в місті 

Києві»,         

ГО «Надія» 

100 000,00 

 

 

 

 

 

 

30 000,00 

2. 9

. 

Лакування та 

натирання 

паркетної підлоги 

Коридори  

І-ІІ поверхів 

поч. 

школи,ІІ 

поверх 

старшої 

Підрядна 

організація 

Липень-

серпень 

ГО «Надія» 5 000,00 

3. 1

0

. 

Часткова 

реставрація стелі 

та стін 

коридори  

І-ІІІ 

поверхів 

Працівники 

школи 

Червень-

липень 

ГО «Надія» 2 000,00 

4. 1

1

. 

Ремонт: 

- Фарбування 

стелі, стін 

- Фарбування 

вікон, підлоги 

- Заміна 

світильників 

Каб. 105 Працівники 

школи 

Червень-

липень 

ГО «Надія» 5 000,00 

5.  Реставрування 

панелей 

Каб. 114 Батьки Червень-

липень 

Батьківські 

кошти 

 

6.  Заміна шпалер, 

оздоблення 

панелей 

Каб.115 Батьки Червень-

липень 

Батьківські 

кошти 

7.  Реставрування 

панелей, заміна 

батарей 

Каб.205 Батьки Червень-

липень 

Батьківські 

кошти 

8.  Заміна 

світильників, 

реставрування 

панелей, стелі, 

придбання 

телевізора 

Каб.214 Батьки Червень-

липень 

Батьківські 

кошти 

9.  Заміна шпалер, 

заміна лінолеуму, 

фарбування стелі 

Каб.215 Батьки Червень-

липень 

Батьківські 

кошти 

10.  Капітальний 

ремонт із заміни 

покрівлі 

Над актовою 

залою, 

коридором  

Підрядна 

організація 

«Рембуддах» 

Червень-

липень 

Компенсаційна 

орендна плата 

ПНЗ 

582 272,00 

mailto:Podol243@meta.ua


2 поверху «Німецька 

міжкультурна 

школа в місті 

Києві» 

11.  Заміна труб 

водогону та 

каналізації  

Харчоблок Працівники 

школи 

Червень-

липень 

ГО «Надія», 

спонсорські 

кошти 

8 000,00 

12.  Встановлення 

дверей у туалетні 

кабінки санітарних 

приміщень 

І-ІІІ поверхи Підрядна 

організація 

липень-

серпень 

ГО «Надія» 10 000,00 

Усього, 742 272,00 

           з них на ремонтні роботи за рахунок ГО «Надія» 60 000,00 

Директор школи        Л.О.Матвєєва 

Голова батьківського комітету школи     О.І.Галака 

Голова ГО «Надія»        Н.А.Костенко 

 

*примітка: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000р. №1222 «Про 

затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних 

та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, 

спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування».  

п.2 Благодійні внески можуть надаватися благодійними набувачами у грошовій формі для 

потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначені благодійником, а також як 

товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не 

визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, 

закладу. 


