
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

ЗА ЛИСТОПАД 2016 РОКУ 

 

Залишок коштів на 01.11.2016 року 977,28грн 

Надійшло 38426.07грн 

Витрачено за місяць: 39171,94грн 

2016 рік 
Найменування видатків  

(види робіт, місце проведення, об’єми) 
Сума 
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Придбання медикаментів для медичного пункту:  

Натрій хлорид (100 мл)- 2 шт; регідрон 4 пак; парацетамол табл -2 

уп; вугілля активоване - 5 уп; аміак розчин (40 мл) - 1 шт; діазолін 1 

уп; серветки марлеві стерильні 5 уп; фталазол- Д табл 1 уп; аналь-

гін-Д табл 1 уп; цитрамон-Д табл 1 уп; екстракт валеріани 1 пласт; 

лейкоплстир бактерицидний  та на основі 2 шт; нурофен для дітей 

(суспензія) 200 мл; атоксил порошок 2 пакетики. 

311,37 грн 

Ремонт стелі в їдальні харчоблоку:  

 Ламінат потолочний 11 полосок (6 м) - 16,5 кв м 2 145 грн 

 ПрофільCD  11 шт  363 грн 

 Профіль  UD 11 шт 108 грн 

 Дюбеля 2 уп, сверло 1шт, зєднання 5 шт  158 грн 

 Шурупи 1 уп (200 шт) 35 грн 

 Провід 10м 35 грн 

 Підвіс 50 шт 75 грн 

 Світильник ІВ-96 7w - 6 шт 360 грн 

 Лампа PL -10  - 6 шт 168 грн 

 Коробка для з’єднання проводів 1 шт 66 грн 

 Клемнінг 2 шт 26 грн 

Ремонт електорообладнання на пральній: заміна провода (15 м), ви-

микача (1 шт),розетки (1 шт) 
213 грн 

Заміна лампочок в мазичній залі корпуса А: лампи 60w - 10 шт; ла-

мпи 40w- 3 шт 
199 грн 

Ремонт картоплечистки на харчоблоці: заміна зливного шлангу 2 м 68 грн 

Пакети для сміття (вивіз листя) 8 шт 312,40 грн 

Послуги пульту охорони за листопад 2016 року (Акт виконаних ро-

біт №15-0062424) 
210,18 грн 

Музичні іграшки та обладнання для музичних занять: акустична си-

стема NESPMQ 15AMFQ-V2BP-BT   1 шт 
6 800 грн 

Блок фієста MAXTONE 2 шт 100 грн 

Трикутник SVSTA 1 шт 65 грн 



Дзвіночки на ручці 1 шт 130 грн 

Дзвіночки маленькі 70 шт 548 грн 

Свічки на батарейках 30 шт 202,50 грн 

Виготовлення штемпельного оснащення 380 грн 

Канцтовари 04.11.2016 року 440,49грн 

Група №1:  

Посуд (тарілка глибока 12 шт; тарілка мілка 12 шт; чашка 24 шт) 879 грн 

Сода харчова 10 шт 80 грн 

Мило дитяче (250 мл) 1 шт 17,30 грн 

Пакети для сміття 3 уп 51 грн 

Група №2:  

Заміна ламп денного світла в груповій кімнаті 8 шт 520 грн 

Заміна точкових лампочок в роздягальні  4 шт 260 грн 

Альбоми для малювання  14 шт 308 грн 

Олівці кольорові (12 кольорів) 15 коробок 300 грн 

Сода харчова 10 шт 80 грн 

Мило туалетне дитяче 6 шт 30 грн 

Група №3:  

Альбом для малювання (2 част.) 25 шт; альбоми для аплікації 25 шт 1350 грн 

Посуд (бідончик емальований (1,5 л) 1 шт; лоток для хліба 1 шт; 

серветниці 2 шт 
208 грн 

Група №4:  

Заміна склопакета  для вікна (0,60х1,25) 1 шт 600 грн 

Посуд (відро емальоване (10 л) 1 шт; бідончик (2л) - 1шт; тарілкм 

мілкі 24 шт; тарілки глибокі 24 шт) 
1204 грн 

Кошик для іграшок 1 шт 128 грн 

Група №5:  

Клітка для папуги 1 шт 120 грн 

Фартушки дитячі для праці  в природі 6 шт 240 грн 

Оприскувач для квітів 1 шт  12 грн 

Лотки для матеріалів 2 шт 71 грн 

Заміна кранів в умивальній кімнаті 4 шт 160 шт 

Заміна лампи денного світла 1 шт 40 грн 

Посуд (чайник 3л - 1 шт) 140 грн 

Серветки для столів 30 шт; рушники для ніг 33 шт 876 грн 

Група №6:  

Зошити з математики 30 шт; альбоми для аплікації 30 шт 1279.50грн 



Матеріали  для зображувальної діяльності (гуашеві фарби (225 мл) -

3 шт;папір 2 уп;глина для ліплення (150г)5 уп;ножиці 15 шт; олівці 

кольорові (12 кольорів)  30 коробок 

1419,01грн 

Настільні ігри ("Розумничок" 2 шт; "Доміно" 2 шт; "Пазли" 4 шт; 

"Овочі", "Фрукти"  2 шт; конструктор 1 шт; дитячі машинки 2 шт; 

сумочки дитячі 2 шт) 

367,06 грн 

Рушники 32 шт 496 грн 

Посуд (тарілки мілкі 30 шт;відро емальоване (10л) 1 шт; кастрюля 

(6л) 1 шт; чашки 35 шт; лоток для хліба 1 шт) 
1407 грн 

Порошок пральний 18 кг - 550 грн; мило господарче 13 шт-87,50 

грн; мило дитяче 10 шт-185 грн 
822,50 грн 

Сода харчова 10 шт 80 грн 

Група №7:  

Посуд (тарілки глибокі 6 шт; тарілки мілкі 6 шт; відро емальоване 

(10л); чайник (3л) 
573,20 грн 

Відро пласмасове (5л) 2 шт 54 грн 

Група №8:  

Посуд (відро емальоване (10л); бідончик (1,5л) 345 грн 

Відро пласмасмасове  (5л) 2 шт 42,40 грн 

Група №9:  

Настільні ігри ("Мозаїка" 2 шт)  98 грн 

Крейда кольорова 1 уп 35 грн 

Папір для виготовлення дидактичних ігор 1 уп 160 грн 

Ремонт унітазу (поплавок 1 шт) 100 грн 

Пакети для сміття 2 уп 36 грн 

Мило дитяче 5 шт 20 грн 

Група №10:  

Посуд (тарілки глибокі  5 шт) 174,50 

Сода харчова 20 шт 102 грн 

Мило дитяче (250 мл) 4 шт 74 грн 

Пакети  для сміття 2 уп 74,40 грн 

Група №14:  

Ремонт столів (заміна ніжок: труба (0.20х0.20х2 мм) 6 шт х 6м=36м) 852.50 

Стільчики дерев’яні 36 шт 4 275 грн 

Група №15:  

Посуд (тарілки глибокі 18 шт; тарілки мілкі 18 шт;тарілки для хліба 

4 шт;сушка для тарілок 1 шт; відро емальоване (10л) 1 шт) 
997 грн 

Серветки 12 шт 54 грн 



Група №16:  

Матеріал для занять з зображувальної діяльності (папір кольоровий 

26 шт; гаушеві фарба (225 мл) 8 шт; ножиці дитячі 24 шт; олівці ко-

льорові (12 кольорів) 12 уп; папір офсетний  2 шт; папка для дидак-

тичного матеріалу 1 шт ) 

1321,83 грн 

Іграшки( "Кільцекид" 1 шт; кошик іграшковий 1 шт; м,яч дитячий 

25 шт; лопатка дитяча  10 шт) 
257,60 грн 

Посуд (чайник емальований (3л) 1 шт; відро емальоване (10л) 2 шт; 

миска для харчових продуктів 1 шт) 
586,80 грн 

Мило дитяче 60 шт 142,50 грн 

Група №17:  

Альбом для малювання (1 частина) 30 шт 630 грн 

Настільні ігри для дітей ("Доміно" 3 шт; "Лото" 5 шт; дитячий посуд 

1 шт; "Мозаїка" 2 шт) 
353 грн 

Порошок пральний 27 кг 567 грн 

Мило дитяче 20 шт 90 грн 

Пакети для сміття 2 уп 84 грн 

Енергозберігаючі лампи 6 шт 216 грн 

Залишок коштів станом на 01.12 2016 року 231,41 грн 

 

 

 


