Господарсько-фінансова звітність за грудень 2017 року
шкільного та дошкільного підрозділу НВК № 9
№ з/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

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

Придбання сантехнічних матеріалів для поточного
ремонту санвузла в туалеті ІІ поверху шкільного
підрозділу:
трійник ПВХ кан.
труба ПВХ кан.(1 м)
хрестовина
коліно ПВХ кан.
Придбання будівельних матеріалів для поточного
ремонту їдальні шкільного підрозділу:
- фарба біла «Ультра снежка»
Перезарядка вогнегасників у шкільному та дошкільному
підрозділах НВК № 9
Придбання новорічних прикрас для декорування
музичної зали дошкільного підрозділу:
- Гірлянда (водоспад)
- Мішура
- Папір А1
Придбання мийних засобів для дошкільного підрозділу:
- Засіб для чищення унітазів та раковин
- Засіб для миття скла
Придбання ємкостей для харчових продуктів на
харчоблок дошкільного підрозділу
Придбання посібників для ресурсної кімнати (для учнів
інклюзивних класів)
Придбання іграшок для ресурсної кімнати (для учнів
інклюзивних класів)

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

Підтверджувальна документація
Акт виконаних робіт
Чек про оплату

Сума
Позабюджетні кошти
300.00грн.

Акт оприбуткування матеріальних
цінностей від 26.12.2017 року

Позабюджетні кошти
222.16 грн.

2 шт.
1м
1 шт.
1 шт.

7 кг
25 шт.

Акт оприбуткування матеріальних Позабюджетні кошти
цінностей від 26.12.2017 року
138.00 грн.
Акт здачі-прийняття робіт від
20.12.2017 року
Акт від 28.12.2017 року

Позабюджетні кошти
1846.54 грн.
Позабюджетні кошти
540,90 грн.

3 шт.
6 шт.
2 шт.
Акт від 14.12.2017 року

Позабюджетні кошти
75,10 грн.

Акт від 14.12.2017 року

Позабюджетні кошти
37,90 грн.
Бюджетні кошти
904.00 грн.
Бюджетні кошти
816.00 грн.

2 шт.
1 шт.
2 шт.
18 шт.
16 шт.

Видаткова накладна від
20.12.2017 року
Видаткова накладна від
20.12.2017 року

10.

Придбання обладнання для ресурсної кімнати (для учнів
інклюзивних класів):
-масажний килимок «Морський берег»;
1 шт.
-сенсорна доріжка;
1 шт.
-сухий басейн з кульками;
1 шт.
-масажний килимок з різнокольоровим камінням;
1 шт.
-лежень
1 шт.

Видаткова накладна від
20.12.2017 року

Бюджетні кошти
15 915.00 грн.

Всього:
позабюджетні кошти
3160.60 грн.
Бюджетні кошти:
17 635.00 грн.

