Господарсько-фінансова звітність за січень 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 фарби для принтера «KYOCERA» у шкільному
підрозділі
Ремонт системного блоку «LG» та профілактика
комп’ютера
Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту
коридорів І-ІІІ поверхів шкільного підрозділу:
- мінівалик;
- ручка для мінівалика ;
- фарба алкідна (0,25 кг);
- фарба ПФ-116 темно-коричнева;
- фарба ПФ-266 жовто-коричнева,
- фарба водоемульсійна;
- клей універсальний будівельний (200 г)
Ремонт учнівських стільців та столів:
- клей 88 (0,25 л);
- цвяхи 16;
- цвяхи 32

3.
4.

5.

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

Підтверджувальна
документація
Акт виконаних робіт від
30.12.2018 року
Чек про оплату

Сума

Акт від 28.01.2018 року

Позабюджетні кошти
338.48 грн.
Позабюджетні кошти
300.00 грн.
Позабюджетні кошти
284.92 грн.

Акт виконаних робіт від
15.01.2018 року
Акт від 26.01.2018 року

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1.5 кг
1 шт.
Акт від 26.01.2018 року

Позабюджетні кошти
96. 50 грн.

Позабюджетні кошти
139.39грн.
Позабюджетні кошти
105.00 грн.

1 шт.
1 кг
0.2 кг

Придбання замка врізаного одностороннього для сейфу

1 шт.

Акт від 26.01.2018 року

7.

Ремонт принтеру Samsung SCX - 4200 та заправка
картриджу для дошкільного підрозділу

1 шт.

Акт виконаних робіт від
10.01.2018 року
Чек про оплату 10.01.2018
року

8.

Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту
в групових приміщеннях та холу дошкільного підрозділу:
- дюбель з шурупом
31 шт.
- куток металевий 3 м
3 шт.
- шпаклівка стартова
30 кг.

6.

Позабюджетні кошти
300.00грн.

Акт
оприбуткування Позабюджетні кошти
матеріальних цінностей від 196.99 грн.
23.01.2018 року

9.

10.

Придбання ємкостей для харчових продуктів на харчоблок
дошкільного підрозділу

1 шт.

Придбання меню-розкладки для дошкільного підрозділу

50 шт.

Акт оприбуткування
матеріальних цінностей від
23.01.2018 року
Акт оприбуткування
матеріальних цінностей від
30.01.2018 року

Позабюджетні кошти
58.00 грн.
Позабюджетні кошти
100.00 грн.
Всього:
позабюджетні кошти
1919.28 грн.

