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№ о Щ
від 20 /З7 року

Начальнику 
управління освіти 
Тихоновій О.С. 
головному бухгалтеру 
управлінню освіти 
Конечній О.А. 
директора колегіуму № 11 
Третьякової Т.М.

Інформація
колегіуму № 11 до бюджетного запиту на 2019 рік

№ з/п Назва Орієнтовна сума

1 Заміна чотирьох вікон 23285грн.

2 Столи та лави для їдальні 128100грн.

3 Послуги для підготовки школи до нового 
навчального року (вимір опору ізоляції та 
розтікання на основних заземлювачах і 
заземлення магістралей та обладнання; 
виконання робіт по гідравлічному 
випробуванні та промивці системи 
опалювання; перезарядка та технічне 
обслуговування вогнегасників; гідравлічне 
випробовування, перевірка прибору 

і комерційного обліку теплової енергії

15170грн.

4 Придбання медикаментів 2 рази на рік 3252грн.

5 і Придбання дезинфікуючого засобу 1 Юбанок -  2740грн. 
«Бланідаз»

6 Згідно вимог пожежної інспекції | 36304рн.
виготовлення та установка двох фасадних
дверей



7 Придбання канцтоварів для роботи 
бухгалтера (папір, ручки, скрепки, папки, 
файли, обслуговування техніки)

2282грн.

8 Оплата послуг, крім комунальних, (зв'язок, 
Інтернет, електронні ключі і т.д.)

2000грн.

9 Інвентар для обслуговування приміщень 
колегіуму та шкільного подвір я (відра, щітки, 
сапи, мітла, шланг, совкові лопати, штикові
лопати, візок)

10384грн.

10 Проплата курсів по навчанню тендерної
комісії

5чол. х 1100грн.
5500грн.

11 Командировки на курси підвищення 
кваліфікації, тендерної комісії

3000грн.

12 Кпісла для актової зали 300шт. х 848грн.
254400грн.

13 Придбання комп’ютерів в клас інформатики в 
зам л випущених в 1992 році.

Юштук -  97600грн.

14 Виготовлення документації для капітального 
ремонту та утеплення фасаду спортивного 
залу

15 Попередній список дітей по категоріям 
звільнених від сплати за харчування без 
врахування першокласників та прибувших

Додається

16 Список дітей, які плануються оздоровити на
при шкільному майданчику

Додається

17 Список дітей сиріт та позбавлених 
батьківського піклування для придбання 
шкільної форми

Додається

18 Поедложення для рішення на вартість 
харчування для однієї дитини за бюджетні 
кошти 25грн. на день

19 Кількість чоловік для проходження навчання 
працівників правил безпеки експлуатації 
електроустановок, правил пожежної безпеки,
цивільного захисту

8чоловік
&

Зазначена орієнтовна сума підтверджується документами

Директор колену му № і і 
загальноосвітнього навчального 
закладу І-Ш -упенів

Бухгалтер колегіуму № і І
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Т.М..Третьякова

І.В.Назаревська


