ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
ЗА травень 2018 РОКУ
Залишок коштів на 01.05.2018 року

26, 81 грн

Надійшло

18424,06грн

Витрачено за місяць:

17929,06грн

2018 рік

Найменування видатків
(види робіт, місце проведення, об’єми)

Сума

Група №1: тарілка глибока та мілка 21 шт – 426 грн

426 грн

Група №4: двері для перегородок в туалетній кімнаті 2 шт – 1270 грн, ящики
для шафи 2 шт – 230 грн; секція для рушників – 370 грн

1870 грн

Травень

Група № 5: емаль (біла, помаранчева, світло-зелена, блакитна,жовта, червона)- 486,96 грн; вапно 2 кг – 20 грн; серветки столові 900 шт – 48,58 грн; пакети для сміття 50 шт – 16.40 грн; сода харчова 5 шт – 50,50 грн; пісочний набір
1010,37 грн
для ігор дітей 6 шт – 15.53 грн; лійка 1 шт – 21.88 грн; кошик дитячий 1 шт –
27.36 грн; канцтовари (папка 1 шт, дитячі книжки 4 шт – 148,06 грн; іграшки
машина, потяг – 89,90 грн; мило дитяче 20 шт – 105 грн
Група № 6: стіл письмовий однотумбовий 1 шт – 1300 грн; стілець великий 1
шт – 400 грн

1700 грн

Група № 8: змішувач для води в туалетну кімнату 1 шт – 700 грн; змішувач
для води в буфетну 1 шт – 640 грн; заміна труб сантехніки 5,5 м – 540 грн;
з’єднання для труб 27 шт – 1130 грн; контейнер (23л) 2 шт – 248 грн

3258 грн

Група №15: пісочниця (1.5х1.5 м) 1 шт – 1000 грн

1000 грн

Світлова табличка «Вихід» - встановлено на виході груп №5,11 – 267 грн;
провід 5 м – 25 грн; короб 2 шт – 24 грн

316 грн

Матеріали для ремонтних робіт в сенсорній кімнаті: профіль (YD 4 М) 20 шт –
900 грн; профіль (CD 4м) 20 шт – 1300 грн; гіпсокартон 10 шт – 1000 грн; саморізи 1 уп – 90 грн; дюбель 2 уп – 90 грн, з’єднання 2 уп – 50 грн; серцевина 1
3892 грн
шт – 85 грн; провід 25 м – 175 грн; коробка 1 шт – 5 грн; люк 2 шт – 170 грн;
вимикач 1 шт – 27 грн
Костюми для конкурсу «Чарівна квітка» (передано на пральню) спідниці дитячі
6 шт – 600 грн; костюми «Зірка» - 12 шт – 3336 грн
Послуги пульту охорони за квітень, травень 2018 року – 480,90 грн
Залишок коштів станом на 01.06. 2018 року

480,90 грн
521,81 грн

