ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
ЗА СІЧЕНЬ - СЕРПЕНЬ
2016 РОКУ
Найменування видатків
2016 рік
Сума
(місце проведення робіт, матеріали, об’єми)
Залишок станом на 01.01.2016 року:
24 грн 09 коп
Надійшло
166051 грн 58 коп
Витрачено в розрізі місяців та найменувань видатків:
Встановлення вікна пластикового (перехід між корпусами
3 272 грн
А,Б) - 2 шт
Встановлення дверей балконних пластикових (гр №5) -1шт
3 600 грн
Матеріали для ремонту стелі харчоблоку:
68 грн
 ґрунтовка 5л

Січень

 шпатлівка «Старт, Фініш» 55 кг

240 грн

 сітка на стелю 10м

120 грн

 Встановлення дверей міжкімнатних (комора
харчоблоку) 1 шт

400 грн

 Лутка для дверей 1 шт

150 грн

 Замок для дверей 1 шт

180 грн

 Серцевина для замка 1 шт

76 грн

 Петлі для дверей 2 шт

70 грн

 Сверло для шуруповерта 2 шт

50 грн

 Біта для шуруповерта 1 шт

40 грн

Встановлення гіпсокартонної стіни в приміщенні харчоблоку
164 грн
 Профіль -75 4 шт
460 грн
 Профіль -75 10 шт
750 грн
 Гіпсокартон (2.50 х1.20) 6 шт
85 грн
 Шурупи (25 мм) 1000 шт
55 грн
 Шурупи (3,5х9,5) 500 шт
36 грн
 Дюбеля (6х40) 200 шт
80 грн
 Дюбеля (8х100) 100 шт
Матеріали для ремонтних робіт в методкабінеті:
500 грн
 Шпалери (1м) 2 шт
50 грн
 Клей шпалерний 1 уп
Матеріали для ремонтних робіт в спальні групи №14
1550 грн
 Шпалери (1 м) 5 шт
130 грн
 Клей шпалерний 2 уп
80 грн
 Ґрунтовка 10 л
145 грн
 Фарба емульсійна 5 л
200 грн
 Багети (2,5м) 12 шт

 Штатлівка «Старт» (25 кг)
 Шпатлівка «Фініш» (30 кг)
 Фарба біла (2,8 кг) для фарбування радіаторів в
спальні 4 шт
 Наждачний папір 5 м
 Заміна крана на харчоблоці 1 шт
Встановлення штор-жалюзі 5 шт в групі №14
Встановлення дверей до шаф ( 1,16*0,52) 4 шт. в групі 15
Встановлення дверей до шаф (0,65*0,52) 8 шт. в групі 15
Матеріали для ремонту стін харчоблоку:
 Цемент 2 шт.
 Пісок 4 шт.
Лютий
Папір офсетний 5 уп.
Придбання на харчоблок розносів пластмасових 10 шт.
Серветки 10 шт.
Порошок пральний 62 кг.900 г.
Фарба для фарбування паркану металевого та воріт :
Емаль зелена (2,8 кг.) 11 шт.
Вапно гашене для побілки дерев, паркану бетонного ( 5 кг.)
20 шт.
Матеріали для ремонтних робіт стін на харчоблоці:
 Ізогіпси «Старт» 30 кг. 1 мішок
 Фарба «Снєжка» 5л 1 шт.
 Фарба червона ультра 28 л. 1 шт.
 Розчинник
 Шлифшкурка №120 1м.
 Укладання плитка на підлогу 12,75 м.кв.
 Затирка для швів 1 шт.
 Клей для плитки 4 шт.
 Хрестики (2,5 мм) 1 уп.
Квітень
 Цемент (25 кг) 3 шт.
Укладання плитки на підлогу у коридорі басейну
 клей для плитки 6 шт.
 затирка для швів 2 шт.
 плитка бекс 13,07 м. кв.
 плитка мілтон оранж 4,04 м. кв.
Папір офсетний 5 пачок
Придбання куточку пожежного (1,30*1,70) 1 шт.
Ящик для гідранту (0,50*0,50) 1 шт.
Придбання столу овального на колесах (коридор
приймальні) 1 шт.
Придбання банкеток (коридор приймальні) 2 шт.

180 грн
85 грн
310 грн
16 грн
35 грн
2 850 грн
1500 грн.
1700 грн.
80 грн.
92 грн.
348,60
220 грн.
75 грн.
1258 грн.
770,99
300 грн.
90 грн.
125 грн.
105 грн.
20 грн.
8 грн.
1390 грн.
108 грн.
280 грн.
9 грн.
210 грн.
420 грн.
190 грн.
1385,50
586,09 гр.
350,75гр.
500 грн.
130 грн.
800 грн
300 грн.
300 грн.

Придбання шафи ( група №18) 2,30*0,60 1 шт.
Придбання лавочок дитячих 2 шт. в групу №17
Встановлення бойлера в групу №11 Gorenije CBF-50-150-E
Порошок пральний 9 кг 800 г
Придбання в групу №5:
 пилосос Samsung CCH325s3k/SBW 1 шт.
 дверцята до шаф методкабінету (0,37х1,41) 2 шт.
Придбання для групи №1:
Травень
 дверцята до шаф методкабінету (0,48х0,31) 10 шт.
 дверцята до шаф методкабінету (1,40х0,36) 2 шт.
Матеріали для ремонту харчоблоку :
 Плитка коричнева для підлоги 4,782 кв.м
 Клей для плитки 2шт
 Клей для плитки 2 шт
Червень
 Затирка для швів 1 уп
Фарбування на харчоблоці, пральні, переході:
 Емаль біла (2,8 кг) 7 шт.
 Емаль світло зелена (2,8 кг) 2 шт.
 Емаль жовто-коричнева (2,8 кг) 2 шт.
 Емаль сіра (2,8 кг) 1 шт.
 Емаль сіра (0,9 кг) 1 шт.
 Емаль жовта (0,9 кг) 1 шт.
 Розчинник (1л) 1 шт.
 Щіточка (12шт)
 Фарба ВДА для стін та стелі (14л)
 Колір «Снєжка» (120 грн) 4шт.
 Валік 3 шт.
 Ручка до валіку 3 шт.
 Розчинник (0,7 кг) 1 шт.
 Фарба синя (вікна спортзал) (2,8 кг) 1 шт.
Липень
Матеріали для ремонту водогону корпусу А:
 1 згон муфта гайка 1 шт.
 1 згон d 20 1 шт.
 2 згона d 40
 труба d 30 10 м
 муфта d 32 3 шт.
 переходнік 3 шт.
 з'єднання d 32 1 шт.
 тройнік d 32 3 шт.
 переходнік d 40 1 шт.
 угол d 15 2 шт.
 угол d 25 2 шт.
 труба d 15 1 м

2000 грн
600 грн.
3200 грн.
245 грн.
1799 грн.
300 грн.
710,4грн.
489,6 гр
516,46 грн.
146 грн.
24 грн.
130 грн.
555,1грн.
144,38грн
149,24грн
68,24 грн.
25,40 грн.
27,62 грн.
15,58 грн.
59,04 грн.
154,88грн
80 грн.
54 грн.
18 грн.
22 грн.
105 грн.

53 грн.
15 грн.
30 грн.
85 грн.
96 грн.
69 грн.
15 грн.
105 грн.
20 грн.
58 грн.
66 грн.
8 грн.

 труба d 25 1 м
 пакля 1 уп.
 клей «Унікал» 1 шт
Встановлення металопластикового вікна в групі №8
(1,6х1,76) 1 шт
Встановлення металопластикового вікна в групі №12
(1,6х1,76) 1 шт
Встановлення металопластикового вікна в групі №6
(2,1х2,00) 1 шт.
Балконний блок
Пральний порошок 35,6 кг.
Папір офсетний 5 пач.
Файли А4 100 шт .
Заміна шпалер в груповій кімнаті групи №7- 7 шт
Клей шпалерний 3 уп
Фарбування обладнання на майданчику групи №7:
 Фарба червона (0,8 кг) 1 шт
 Фарба зелена (0,8 кг) 1 шт
 Фарба жовта (0,8 кг) 1 шт
 Фарба синя (0,8 кг) 1шт
Заміна килима (2х4 м) в груповій кімнаті групи №7
Заміна шпалер (1м) в роздягальні групи №8
3 шт
Заміна шпалер (0,5 м) в роздягальні групи №8
3 шт
Клей шпалерний 1 уп
Придбання шафи для взуття дитячої
1 шт
Заміна дверцят до шафи методкабінету групи
4 шт
Встановлення вікна пластикового в групі №11-1 шт
Фарбування вікон в групі, спальні: фарба біла (2,8 кг) 2шт
Серпень Фарбування підлоги в груповій кімнаті (2,8 кг) 2 шт
Заміна бойлера в групі №11
Фарбування сходів коридору в корпусі Г: фарба червона
(2,8 кг) -4 шт
Фарбування лавочок на майданчику групи №15: фарба (0,9
кг)-1 шт
Встановлення вікна пластикового в групі №5 - 2 шт
Заміна шпалер (1 м) в роздягальні групи №5-7 шт
 Клей шпалерний 2 уп
 Клей шпалерний 2 уп
Матеріали для ремонту стелі в групі №5:
 Ізогіпс «Старт» (30 кг) 2 шт
 Сатан гіпс «Євро» (25 кг)
 Грунтовка «Тріора» (1л) 1 шт
 Фарба «Снєжка» (1 л)

10 грн.
15 грн.
35 грн.
2450 грн.
2800грн
4848 грн.
3752 грн.
890 грн.
326,05 грн.
30,97 грн.
1 960 грн
240 грн
123 грн
122 грн
120 грн
125 грн
3 040 грн
735 грн
435 грн
50 грн
900 грн

500
грн

3 200 грн
260 грн
220 грн
3 200 грн
364 грн
30 грн
7 903 грн 31 коп
1 540 грн
170 грн
60 грн
180 грн
70 грн
30 грн
45 грн

 Шліф шкурка №40 1 м
 Шліфшкурка №120 1 м
 Пінопласт (20мм) 4 шт
Фарбування обладнання на майданчику групи №5:
 Емаль бірюзова (0,9 кг) 1 шт
 Емаль оранжева (0,9 кг) 2 шт
 Емаль фіолетова (0,9 кг) 1 шт
 Емаль голуба
(0,9 кг) 1 шт
 Емаль коричнева (0,9 кг) 1 шт
 Емаль синя
(2,8 кг) 1 шт
 Емаль жовта
(0,9 кг) 1 шт
 Емаль зелена
(0,9 кг) 1 шт
 Емаль біла
(0,9 кг) 1 шт
 Емаль червона
(0,9 кг) 1 шт
 Розчинник (1л)
1 шт
Встановлення меблів кухні в груповому приміщенні групи
№4
Встановлення вікон пластикових в групі №17
2 шт
Придбання лав дитячих 2 шт
Придбання вішалок для рушників (31 секція) 2 шт
Встановлення вікон пластикових в групі №2 - 3 шт
Придбання пилососа «Samsyng SC 45 SO”
Фарбування обладнання на майданчику групи №2:
 Емаль червона
(0,9 кг) 2 шт
 Емаль зелена
(0,9 кг) 1 шт
 Емаль синя
(0,9 кг) 1 шт
 Емаль жовта
(0,9 кг) 1 шт
Фарбування дверей, радіаторів в груповій та спальній:
 Фарба акрилова біла (0,9 кг)
 Фарба біла (2,8 кг)
 Розчинник 1 бут
Придбання куточку спортивного в групі №12
Фарбування обладнання на майданчику групи №12:
 Емаль червона
(0,8кг) 1 шт
 Емаль фіолетова
(0,8 кг) 1 шт
 Емаль зелена
(0,8 кг) 1 шт
 Емаль блакитна (0,8 кг) 1 шт
 Емаль жовта (0,8 кг) 1 шт
 Емаль оранжева (0,8 кг) 1 шт
 Заміна шпалер в груповій кімнаті (1 м) 1 шт
Всього витрачено:
Залишок коштів станом на 01.09.2016

9 грн
8 грн
28 грн

45 грн
90 грн
45 грн
45 грн
86 грн 80
98грн 24
37 грн 21
40грн 93
36грн 55
44грн 18
15грн 58
5 000 грн
5 100 грн
600 грн
1 300 грн
9 375 грн
1 748 грн
110 грн
40 грн
40 грн
45 грн
135 грн
140 грн
15 грн
3 000 грн
40 грн
40 грн
40 грн
40 грн
40 грн
40 грн
265 грн
165 149 грн 39 коп
902 грн 19 коп

