
Затверджено: директор Баришівського НВК 

Калмикова Н.П. 

 

 

 

 

А К Т 

приймання-передачі матеріальних цінностей 

 

За період з 1 червня по15 серпня 2019року 

Благодійний фонд «Фонд добрих справ», закупив та передає до 

Баришівського НВК наступні речі: 

 

1. Грунтовка 22л  -  291.00 

2. Фарба водоемульсійна 28кг  -  598.00 

3. Колорант 3шт  -  118.00 

4. Штукатурка гіпсова 4 мішки  -  813.00 

5. Плінтус стельовий 2 шт  -  32.00 

6. Фарба біла водоемульсійна 28кг  -  640.00 

7. Світильники 7 шт  -  1190.00 

8. Фарба ПФ біла 8 банок  -  1254.00 

9. Крейда 12 кг  -  89.00 

10. Пензлики 6 шт  -  115.00 

11. Створення малюнків (робота)  -  200.00 

12. Робота електрика  -  470.00 

13. Робота пошиття штор  -   800.00 

14. Рукавички гумові 33пар  -  470.00 

15. Пакети для сміття 4шт.  -  243.00 

16. Рушники паперові 1шт.  -  28.00 

17. Ганчірка 2уп.  -  130.00 

18. Губка кухонна 3уп.  -  69.00 

19. Йорш 5шт.  -   54.00 

20. Мило рідке 5л  -  55.00 

21. Гала чист. 10шт  -  180.00 

22. Совок 1шт  -  50.00 

23. Фарба біла 2.8кг 7шт  -  1259.00 

24. Уайт-спирит 16шт  -  552.00 

25. Шпалери 4рулони  -  1035.00 

26. Клей 1уп  -  78.00 

27. Фарба водоемульсійна 5л  -  185.00 

28. Колір 2шт  -  100.00 

29. Фарба ПФ-115 кольорова 0.9кг 11шт  -  501.00 

30. Скоч малярний 9шт  -  175.00 

31. Валік малярний 21шт  -  579.00 

32. Щітка малярна 12шт  -  154.00 



33. Санклін 1шт  -  62.00 

34. Пензлик 11шт  - 142.00 

35. Шпалери 6 рулонів  -  1260.00 

36. Клей 2 уп.  -  154.00 

37. Лампочка 10шт  -  96.00 

38. Провід елек. 14м  -  182.00 

39. Розетка 2шт  -  73.00 

40. Кабель-канал 7м  -  112.00 

41. Ложка розд. 1шт  -  45.00 

42. Свердло 2шт  -  15.30 

43. Саморізи 1уп  -  30.00 

44. Планка дер. 1шт  -  47.00 

45. Лінолеум 6.25кв.м. -  466.00 

46. Кріплення тюлі 80 шт  -  88.00 

47. Фарба для тонера 4доза  -  700.00 

48. Фарба беж.  2банки  -  346.00 

49.  Гала для посуду 4шт  -  89.00 

50. Роутер 1шт -  150.00 

51. Кройнштейн для жалюзів 2шт  -  90.00 

52. Цемент 1міш.  -  85.00 

53. Штраф за порушення правил пожеж. безпеки  -  100.00 

 

 

 

Голова фонду                                         Заступник директора з господарства 

Прима-Винник Ю.О.                                         Яценко Л.М. 

 

 

 

  



                                                                                   Затверджую 

                                                                         Директор Баришівського НВК 

                                                                        «гімназія –загальноосвітня школа 

                                                                         І-ІІІ ступенів» 

                                                                                                Н.П.Калмикова 

А К Т   ВИКОНАНИХ РОБІТ 

 

В Баришівському НВК в період літніх канікул,  були проведені наступні 

роботи по ремонту приміщень загального користування та затрачені такі 

матеріали, придбані «Фондом добрих справ»: 

1. Ремонт стін коридору четвертого поверху. Затрачено: ґрунтовка-22л., 

фарба водоемульсійна – 48кг, колорант – 3шт, штукатурка гіпсова – 

4мішки, фарба ПФ біла – 15банок, скоч малярний – 9шт,  

2. Замінено освітлення в кабінетах директора, секретара, завуча, 

використано: світильники – 7шт, провід електор. – 14м, розетка – 2шт, 

кабель-канал – 7м, свердло – 2шт, само різи – 1уп, робота електрика. 

3. Побілено стелю в їдальні, використано крейду – 12кг. 

4. Створення малюнків на стінах в коридорах другого та третього 

поверхів, використано: фарба ПФ кольорова – 11шт, пензлики – 17шт, 

робота художника. 

5. Замовлено пошиття штор в коридори першого та другого поверхів, 

використано кріплення для тюлі – 80шт. 

6. Відремонтовано кабінет психолога, використано: шпалери – 6рулонів, 

клей – 2уп. 

7. Пофарбовано стіни на ганку, використано фарбу водоемульсійну – 12л, 

колір – 2шт. цемент – 1міш. 

8. Пофарбовано частково стіни в коридорі третього поверху, використано 

фарбу бежеву – 2банки. 

9. Застелено підлогу в коридорі біля учительської, використано : 

лінолеум – 6.25 кв м, планка – 1шт 

10. Поклеєно стіни в кабінеті заступника з виховної роботи, використано 

шпалери – 4рулони, клей – 1уп. Плінтус стельовий – 2шт. 

11. Для ремонтних робіт використано супутні матеріали: рукавички гумові 

– 33пари, пакети для сміття – 4шт, Гала чист. – 10 шт, уайспирит – 

16шт, валік малярний – 21шт, щітка малярна – 12шт, санклін – 1шт, 

лампочка – 10шт,  

12. Для ведення діловодства використано фарбу для тонера – 4 дози 

13. В кабінеті заступника по господарству встановлено розтер – 1шт та 

кронштейни для жалюзів – 2шт 

14. Заплачено штраф за порушення правил пожежної безпеки 

15.  Видано в їдальню на перший тиждень роботи: рушник паперовий – 

1шт, ганчірка – 2уп, губка кух – 3уп, йорш – 5шт, мило рідке – 5л, 

совок – 1шт, ложка роздаточна – 1шт, Гала для посуду 4шт. 

Заступник директора                                                 Яценко Л.М. 

Голова «Фонду добрих справ»                                 Прима-Винник Ю.О. 



Вересень 2019                                                                                         Затверджую 

                                                                         Директор Баришівського НВК 

                                                                        «гімназія –загальноосвітня школа 

                                                                         І-ІІІ ступенів» 

                                                                                                Н.П.Калмикова 

 

А К Т 

виконаних робіт 

 

 Ми, комісія в складі Лепети В.В., заступника директора з навчально-

виховної роботи, голови комісії, Колодка С.А., голови ПК, члена комісії, 

Мірошниченко М.С.,секретаря, члена комісії, Яценко Л.М., заступника 

директора з господарської роботи, члена комісії, призначеної наказом № 23 

від 01.11.2018 склали даний акт про те що матеріали, придбані за кошти 

Баришівської селищної ради для поточного ремонту закладу, були 

використані наступним чином: 

- Пофарбовано стіни в коридорі четвертого поверху два рази та стіни 

коридорів першого поверху частково, використано: фарбу білу 2.8 кг – 

9 банок,фарба салатова 2.8кг – 6банок. 

- Частковий ремонт стін в актовій залі, використано: цемент – 4мішки, 

ізогіпси – 4мішки, мультифініш – 2мішки, фарба водоемульсійна – 20л. 

- Пофарбовано підлогу в актовій залі, використано: фарбу жовто-

коричневу 2.8кг – 10 банок. 

- Поклеєно стіни в кабінеті соціального педагога, використано: шпалери 

– 4 рулони, клей – 2упаковки. 

- Пофарбовано підлогу в їдальні, використано: фарбу жовто-коричневу 

2.8кг – 16 банок 

- Пофарбовано підлогу в майстерні, використано: фарбу жовто-

коричневу 2.8кг – 10 банок. 

- Пофарбовано підлогу в коридорах біля їдальні, спортзали та праве 

крило, використано фарбу жовто-коричневу 2.8кг – 10 банок. 

- Пофарбовано елементи підлоги в холі першого поверху, використано 

фарбу чорну 2.8кг – 6 банок. 

- Пофарбовано елементи підлоги на східцевих маршах, використано 

фарбу блакитну 2.8кг – 3 банки. 

- Пофарбовано елементи ігор на підлозі в холі, використано фарбу 0.9 кг 

червону, жовту, зелену по одній банці. 

- Для ремонту використано супутні матеріали: щітка – 20шт, запаска 

валіка – 10 шт. 

 

 

 Голова комісії                                    Лепета В.В. 

Члени комісії                                      Колодко С.А. 

                                                            Мірошниченко М.С 

                                                             Яценко Л.М. 



  



                                                                                 Затверджую 

                                                                         Директор Баришівського НВК 

                                                                        «гімназія –загальноосвітня школа 

                                                                         І-ІІІ ступенів» 

                                                                                                Н.П.Калмикова 

 

А К Т 

приймання-передачі матеріальних цінностей 

вересень 2019 

 Ми, комісія в складі Лепети В.В., заступника директора з навчально-

виховної роботи, голови комісії, Колодка С.А., голови ПК, члена комісії, 

Мірошниченко М.С.,секретаря, члена комісії, Яценко Л.М., заступника 

директора з господарської роботи, члена комісії, призначеної наказом № 23 

від 01.11.2018 склали даний акт в присутності голови Благодійного Фонду 

«Фонд добрих справ» Прими-Винник Ю.О. про те, що в навчальний заклад, 

до початку нового навчального року,від батьків учнів отримали: 

Жалюзі – 3шт. (3300.00) до 5-В класу; (Лога) 

Стінка меблева – 1шт. (3028.00) до 5-В класу; (Лога) 

Дошка класна – 1шт    (2900.00) до 5-В класу; (Лога) 

Жалюзі – 3шт  (9600.00) до 1-Бкласу; (Тивоненко) 

Стінка меблева – 1шт. (24000.00) до 1-Б класу; (Тивоненко) 

Жалюзі – 4шт. (8600.00)  до 5-Б класу; (Кириленко) 

Стінка меблева – 1шт. (22920.00) до 5-А класу; (Савків) 

Килим – 1шт (4320.00) до 2-Б класу (Ременюк) 

Шпалери – 5 рул. (1713.00) 

Клей – 2 пач (180.00) 

Грунт – 10л (400.00) 

Фарба жовто-коричнева – 2 банки (331.00) 

Миючі засоби – 5шт (270.00) 

Шпалери – 4 рул (2050.00) 

Миючі засоби 10 шт (1330.00) 

Фарба біла ПФ – 2 банка 

Вікно металопластикове – 1шт (5700.00) 

Фарба жовто-коричнева – 4 банки (600.00) 

Фарба водоемульсійна - 10л (900.00) 

Миючі засоби – 5шт (500.00) 

Світильники – 8шт (3300.00) 

Емаль для підлоги – 2банки (300.00) 

Фарба водоемульсійна – 10л (680.00) 

Підвісна стеля – 60кв.м. (25000.00) 

Гіпсокартон  - 20шт (8000.00) 

Лампи – 14 шт (5600.00) 

Лінолеум – 60 кв. м. (12000.00) 

Самовирівнююча суміш – 40 мішків (7500.00) 

Шпалери – 6 рулонів (2000.00) 



Двері – 2шт (5868.00) 

Шпалери-  6 рулонів (6320.00) 

Клей – 2шт (535.00) 

Вішаки для одягу -30 шт (800.00) 

Стенди та наочність – 1комплект (7000.00) 

Миючі засоби – 20шт (2102.00) 

Шпаклівка- 2 мішки (250.00) 

Вагонка - 30 кв. м. (3037.00) 

Замок дверний -1шт (560.00) 

Вимикач, розетка – 2шт (160.00) 

Фарба водоемульсійна -  10 літрів (651.00) 

Шпалери -3 рулони (2060.00) 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                      Лепета В.В. 

Члени комісії                                         Колодко С.А. 

                                                               Мірошниченко М.С. 

                                                               Яценко Л.М. 

В присутності                                        Прими-Винник Ю.О.   

 
                  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         



Вересень 2019                                                                                         Затверджую 

                                                                         Директор Баришівського НВК 

                                                                        «гімназія –загальноосвітня школа 

                                                                         І-ІІІ ступенів» 

                                                                                                Н.П.Калмикова 

 

А К Т 

виконаних робіт 

 

 Ми, комісія в складі Лепети В.В., заступника директора з навчально-

виховної роботи, голови комісії, Колодка С.А., голови ПК, члена комісії, 

Мірошниченко М.С.,секретаря, члена комісії, Яценко Л.М., заступника 

директора з господарської роботи, члена комісії, призначеної наказом № 23 

від 01.11.2018 склали даний акт про те що, матеріали, отримані від батьків 

використані наступним чином: 

Зроблено поточний ремонт в 2-Б класі. Поклеєно шпалери, пофарбовано 

підлогу, використано: шпалери 5 рулонів, клей 2пачки,грунт 10л, фарба 2 

банки, миючі засоби 5 шт. 

Поклеєно шпалери в 5-А класі, використано: шпалери -4рул, миючі засоби 10 

шт. 

Пофарбовано радіатори, двері в 2-б та 1-Г класах, використано: фарбу білу 2 

банки 

Поточний ремонт в 1-Г класі, використано: вікно металопластикове 1шт, 

фарба жовто-коричнева 4шт, фарба водоемульсійна 10л, миючі засоби 5шт. 

Замінено освітлення в 2-А класі, використано світильники 8шт. 

Побарбовано підлогу і стіни в 5-В класі, використано: емаль для підлоги 2 

банки, фарба водоемульсійна 10 л. 

Зроблено ремонт в 5-Б класі, використано: підвісну стелю 60 кв.м.. 

гіпсокартон 20 шт, лампи 14 шт, лінолеум 60кв м , самовирівнююча суміш 40 

мішків,шпалери 6 рулонів. 

Зроблено поточний ремонт в 1-Б класі, використано: двері 2шт, шпалери 6 

рулонів. Клей 2шт, вішаки 30шт, стенди та наочність 1комплект, миючі 

засоби 20 шт. 

Зроблено поточний ремонт в 5-В класі, використано:шпаклівка 2 мішки, 

вагонка 30кв.м., замок дверний 1шт,вимикач. Розетка 2шт,фарба 

водоемульсійна 10літрів, шпалери 3рулони 

 

Голова комісії                                    Лепета В.В. 

Члени комісії                                      Колодко С.А. 

                                                            Мірошниченко М.С 

                                                             Яценко Л.М. 

  



Затверджено: директор Баришівського НВК 

Калмикова Н.П. 

 

 

 

 

А К Т 

приймання-передачі матеріальних цінностей 

 

Бібліотекою закладу здано макулатуру на суму дві тисячі двісті тридцять сім 

гривень, дані кошти зараховані на рахунок фонду. 

 

За період з 1 вересня по10 жовтня 2019року,благодійний фонд «Фонд добрих 

справ», закупив та передає до Баришівського НВК наступні речі: 

Ваги  -  1шт (630.00) 

Подяки та грамоти – 40 шт (120.00) 

Шнур до колонок – 1шт (1487.00) 

Степлер  -  1шт (60.00) 

Серцевина замка  -  1шт (145.00)  

Кран бунса – 2шт (70.00) 

Завіси – 2шт (78.00) 

Саморізи – 1уп. (36.00) 

Планка стартова – 12шт (400.08) 

Шнур – 25м (25.00) 

 Ганчірка  -  2шт (72.00) 

Оцет  -  2шт (24.00) 

 Лампочка  -  2 шт (32.50) 

Лампочка  -  4шт(36.00) 

Салаторізка -  3шт (18.00) 

Дуршлаг  -  1шт (22.00) 

Мишоловки  -  14 шт (168.00) 

Засіб крот  -  3шт (84.00) 

Пакети для харчових продуктів  -  3уп. (75.00) 

Відро пластикове з кришкою  -  2шт (140.00) 

Миски пластик – 3шт (360.00) 

Відро пластик – 7шт (428.00) 

Дошка кухонна  -  1шт (40.00) 

Термометр з датчиком вологості – 1шт (138.00) 

Термометр  - 1шт (20.00) 

Дихлофос – 1шт (44.00) 

Стрічка від мух – 6шт (18.00) 

Халат робочий білий 1шт (350.00) 

Шапки робочі білі – 5шт (300.00) 

Контейнер – 1шт (240.00) 

Контейнер – 1шт (165.00) 



Товкачка – 1шт (35.00) 

Набір декору – 5шт (76.00) 

Полотно для лобзика – 50шт (50.00) 

Стержні клеєві – 41шт (82.00) 

Цвяхи – 1кг (42.00) 

Цвяхи – 0.5кг (20. 00) 

Борошно – 2кг (28.39) 

 

 

 

 

Голова фонду                                         Заступник директора з господарства 

Прима-Винник Ю.О.                                         Яценко Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено: директор Баришівського НВК 

Калмикова Н.П. 

 

Акт виконаних робіт 

Вересень – жовтень 2019 

 

Матеріальні цінності отримані в заклад від благодійного фонду «Фонд 

добрих справ», використані наступним чином: 

Ваги встановлені в їдальні, подяки та грамоти вручені учням на святі 

першого дзвоника, шнур до колонок використовується в актовій залі. 

Степлер виданий секретарю, серцевина замка встановлена в двері 

майстерні,кран бунса встановлені в їдальні, завіси встановлені на двері , що 

ведуть на східці. 

Саморізи видані робітнику для ремонтів, планка стартова встановлена на 

листи USB в коридорі четвертого поверху, шнур тримає прапор на 

флагштоку. 

Для роботи їдальні були придбані наступні речі, які там знаходяться: 

ганчірка, оцет (для дезінфекції хлібниць), лампочки (вкручені),салаторізка, 

дуршлаг, мишоловки (встановлюються кожної п'ятниці, знімаються в 

понеділок),засіб крот (використаний для промивки труб),пакети для харчових 

продуктів, відро пластикове з кришкою, миски пластик, відра пластик, дошка 

кухонна, термометри ( встановлені в овочесховищі),дихлофос  та стрічка від 

мух (використані від комах),халат робочий білий, шапки робочі, контейнери 

(для сухофруктів), товкачка. 

Для роботи учнів в майстерні використано: набори декору, полотна для 

лобзика,стержні клеєві, цвяхи,борошно (для ручних робіт). 

 

 

 

 

 

 

Голова фонду                                         Заступник директора з господарства 

Прима-Винник Ю.О.                                         Яценко Л.М. 

 


