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Надійшло благодійних внесків за цільовим призначенням за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.

№п/п Всього питома
вага,%

1 Всього по гімназії на статутну діяльність, грн 214417,28 33,6%

2 Внески на театральні квитки 11000,00 1,7%

3 Внески на новорічні подарунки 10180,00 1,6%

4 Внески на тести на COVID-19 3800,00 0,6%

5 Внески на придбання зошитів та підручників 398355,90 62,5%

РАЗОМ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ЗА ПЕРІОД 637753,18 100%



Витрачено благодійних внесків за цільовим призначенням за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.

№п/п Найменування
Фактична сума , грн

питома вага у 
структурі,%

1.
Витрати на Благодійну програму "Підтримки та сприяння розвитку матеріально-технічного
забезпечення навчально-виховного процесу у Київській гімназії східних мов №1 протягом 2020р, в 
т.ч.:

563986,51 93,3%

1.1 оплату рахунків за друк авторських підручників, щоденників, зошитів з іноземних мов, методичних 
посібників, тощо 379381,01 62,8%

1.2 оплата рахунків за тести вчителів на COVID-19 20800,00 3,4%

1.3 оплату рахунків за шкільний інтернет, обслуговування оргтехніки, підтримку сайту, відеозйомку
заходів 68103,00 11,3%

1.4 придбання миючих засобів та інших господарчих товарів для потреб гімназії у разі бюджетного 
недофінансування 27481,43 4,5%

1.5 придбання будівельних матеріалів (для невідкладних поточних ремонтів), садового інвентаря,
оплату ремонтних робіт кабінетів та приміщень гімназії у разі бюджетного недофінансування; 28526,46 4,7%

1.6 придбання канцтоварів, періодичних видань у разі бюджетного недофінансування 8554,61 1,4%

1.7 оплату рахунків за організацію проведення культурно-масових заходів для вчителів та учнів
(театральні квитки) 16140,00 2,7%

1.8 оплата рахунків за новорічні подарунки 15000,00 2,5%
2. Витрати на утримання благодійного фонду (адміністративні) 37422,62 6,2%

3.
Витрати на лікування дитини) 2940,00 0,5%
Всього за розділом "Витрати" 604349,13 100%



Благодійні внески на статутну діяльність за 2020 рік
Класи 2019-2020 навчальний рік 2020-2021 навчальник рік

1 класи 6450,00 25500,00

2 класи 1200,00 13400,00

3 класи 4850,00 20950,00

4 класи 2400,00 15050,00

5 класи 3450,00 20850,00

6 класи 7760,00 16550,00

7 класи 3100,00 2853,00

8 класи 3150,00 22800,00

9 класи 9500,00 6213,00

10 класи 800,00 4150,00

11 класи 500,00 3300,00

Інкогніто 4011,28 16080,00

ВСЬОГО 46721,28 167696,00
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