Господарсько-фінансова звітність за квітень 2018 року шкільного та дошкільного підрозділів НВК № 9
№ з/п Оплата послуг та придбання товарів
1.

Оплата охоронних послуг будівлі дошкільного та
шкільного підрозділів багатопрофільним охоронним
підприємством «Кріс-Херсон» ЛТД

2.

Придбання сантехнічних матеріалів для ремонту та
часткової заміни труб водопровідної і каналізаційної
систем, ремонту раковин, комплект-унітазів у кабінетах
фізики, хімії, математики, їдальні, санвузлах І-ІІІ поверхів,
підвальному приміщенні шкільного підрозділу:
- труба 20 мм
- муфта 20 мм
- кран кул. Ду 15 вв
- муфта американка 20*1/2
- коліно 90 20 мм
- коліно 45 20 мм
- шланг для змішувача L50 см
- кріплення для змішувача одинарне
- кріплення для змішувача подвійне
- клапан для змивання бачка н/п
- клапан для змивання бачка б/п
- кріплення для змішувача одинарне
- кріплення для змішувача подвійне
- шланг харчовий
- труба ПВХ кан. 110*3000
- труба ПВХ кан. 50*1000
- коліно ПВХ кан. 50*90
- кран ½ для води

3.

Поточний ремонт картриджа принтера Samsung 2020 в
шкільному підрозділі

4.

Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту
в коридорах, санвузлах І-ІІІ поверхів шкільного підрозділу,
аудиторіях № 103, 206, 307, 301, 309, для ремонту
учнівських столів і стільців:

Кількість
Будівлі шкільного та
дошкільного підрозділів за
адресою вул. Патона,11;
вул. Дорофеєва,11

Підтверджувальна
документація
Акт виконаних робіт
Чек про оплату

Сума

Акт оприбуткування
матеріальних цінностей

Позабюджетні кошти
3149.51грн.

Акт виконаних робіт

Позабюджетні кошти
60.00грн.
Позабюджетні кошти
2524.82 грн.

Позабюджетні кошти
300.00грн.

12 м
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
7 шт.
1 комплект
1 комплект
2 шт.
2 шт.
2 комплекта
2 комплекта
10 м п.
10 шт.
5шт.
2шт.
1 шт.
1 шт.

Акт оприбуткування
матеріальних цінностей

- саморіз L-35
- клей ПВА 1 кг
- клей ПВА 0.250 кг
- клей момент 88 30 мл
- ізогіпс 30 кг
- цемент 25 кг
- сатенгіпс 25 кг
- клей для плитки 25 кг
- скоби гартовані
- фарба Анцерглоб 14 кг
- розчинник 0.4 л
- щітка для фарбування
- грунт
- клей ВСХ-33 25 кг
Благоустрій дошкільного подвір’я силами працівників
Комплексу (побілка дерев та бордюрів):
- паста вапняна
- щітка для побілки
Заміна міжкімнатної двері в групі № 4 у дошкільному
підрозділі

50 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
10 шт.
2 шт.
2 шт.
1 упак.
3 шт.
2 шт.
3 шт.
1л
1 шт.

7.

Придбання подушок для дошкільного підрозділу

16 шт.

Акт оприбуткування
05.04.2018

8

Придбання паперу офісного 500 л.

1 уп.

Акт оприбуткування від
11.04.2018

5.

6.

8 кг
1 шт.
1

Акт оприбуткування від
11.04. 2018

Позабюджетні кошти
Вартість матеріалу:
165.40 грн.

Акт оприбуткування від
12.04.2018

Позабюджетні кошти
2 800 грн.
від Позабюджетні кошти
800 грн.
Позабюджетні кошти
80 грн.
Всього:
позабюджетні кошти
9 879. 73 грн.

