
Матеріально-технічне забезпечення НВП 

Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у балансі. 

Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування закладу 

освіти і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення 

матеріально-технічного забезпечення навчального закладу сучасним навчальним 

і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість 

організувати навчально-виховну діяльність, проводити культурні, спортивно-

оздоровчі заходи і т.д. 

Підтримка і розвиток матеріально-технічної бази школи є однією з основних 

умов успішного здійснення навчального процесу. Це відображено в  Законі 

України «Про освіту». 

За спільні кошти  Андріївської сільської ради та Держбюджету  у 2018-2019 

навчальному році було придбано: 

Для НУШ 

БФП кольорового друку Epson L364(C11CE55402) 1шт.× 5189,00 грн. 

Ламінатор та витратні матеріали на нього 6070,00 грн. 

Дидактичні матеріали на суму 22504,00 грн. 

Дитячі меблі  у 1 клас на суму 10820,33 грн. 

Флешнакопичувачи 3 шт. на суму 2625 грн. 

Чорнило для БФП на суму 2706,00 грн.  

Всього за 2018  рік на суму 49914,33 грн. 

 

Документ камери 3 шт. на суму 18000,00 грн 

Флешки 3 шт. на суму 2610,00 грн. 

БФП та чорнило для нього на суму 7300,00 грн. 

Дидактичні матеріали 12480,00 грн. 

Всього за 2019 рік по червень місяць включно на суму 40390,00 

 

За  кошти  Андріївської сільської ради  у 2018-2019 навчальному році було 

придбано: 

Господарчі  товари  на суму 11848,07 грн. 

Конфорка електрична 2 шт.×1583,00 = 3166,00 грн. 

Ремкомплект до конфорки електричної  5шт.×355,00= 1775,00 грн. 

Двері вхідні металеві для котельні 1 шт.× 9500,00 грн. 

Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Robust 1000 1шт.×18100,00 грн. 

Колба Atlas DP3\4 2шт.×265,00 = 530,00 грн. 

Картридж  для фільтру 6шт × 45,00 = 270,00 грн. 

Матеріали для ремонту котлів на суму 23304,0  грн. 

Меблі у  1 клас на суму 8997,00 грн. 

Холодильник на суму 13799,00 грн. 

Мікрохвильова піч на суму 1899,00 грн. 

Бойлер на 200 л – 12394,00 грн. 

Блендер на суму 1879,00 грн. 



Музичні портативні колонки 3 шт. на суму 3349,00 грн.  

Склопакети на суму 6450,00 грн. 

Канцтовари на суму 10947,71 грн. 

Розподільник води HotFrost 2 шт × 2225,00 грн = 4450,00 грн. 

Витратні матеріали для розподільника води на суму 740,00 грн.  

Вогнегасники на суму 2515 грн. 

Автомобільні шини та диски 165\70  R14  4шт. на суму 8703,00 грн. 

Бензопила Goodluck 4500G 1шт 2200,00 грн 

Витратні матеріали на бензопилу  на суму 1170,00грн.  

Електросушарка для рук та дозатори рідкого мила на суму 7751,00 грн. 

Підключення всієї школи до Всесвітньої мережі Інтернет на суму 29429,00 

грн. 

Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища на суму 28000,00 грн. 

За  2019 рік по червень місяць включно: 

Профіль алюмінієвий  на суму 444,00 грн. 

Дезінфікуючи засоби на суму 720,00 грн. 

Сковорідки, сокира, колун  на суму 2239,00грн. 

Картриджі для фільтру зворотного осмосу на суму 800,00 грн. 

Господарчі товари за 2019 рік всього на суму 12465,15 грн. 

Шпалери на ремонт бібліотеки  на суму 2250,00 грн. 

Реле контролю на суму 890,00грн. 

Фарба на суму 243,00грн.  

Канцтовари на суму 9921,03 грн. 

SMART дошки та приладдя до них 2 шт. на суму 153000,00 грн. 

 

Спонсорська допомога від ЧП «Діхтер» Діхтенка Руслана 

Миколайовича  

Стенди у коридори школи 2 шт.× 220,00 грн.            

Штора з ламбрикеном   на суму 2400,00 грн.                                                                                                         

Жалюзі у 1 клас 9 шт. на суму 1 760,00 грн. 

Автоматичний стабілізатор на суму 900,00 грн.                                                                 

Електрочайник  на суму 300,00 грн.                                                                                          

Дрель ДВТ - 950,00 грн.                                                                                            

Болгарка Ритм - 950,00 грн.                                                                                     

Дезінфікуючий засіб - 152,05 грн. 

Відекамера та приладдя до неї  на суму 9111,00 грн. 

 

Спонсорська допомога від благодійного фонду «Віра в благо» 

Дизельне паливо на суму 4978,52 грн. 

Інвертор-Едон 2 - 2245,00 грн. 

Маска хамелеон для зварювальних  робіт - 480,00 грн. 

Рукавиці для зварювальних робіт 1 пара  - 115,00 грн. 

Електроди Tekhman 2.5 кг на суму 300,00 грн. 

Набір викруток на суму 260,00 грн. 

Ящик для інструментів - 270,00 грн. 
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Круг по металу 10 шт.  на суму 160,00 грн. 

Диск відрізний по  бетону 621,00 грн. 

Паяльник  для пластикових труб на суму 635,00 грн. 

Бензокоса Sadko  на суму 4050,00 грн. 

Карнизи та рейка на суму 1152,00 грн. 

Фарби на суму 816,00 грн. 

 


