
УКРАЇНА
Управління освіти Херсонської міської ради

Херсонський ясла-садок № 38 комбінованого типу з групами
• _ •• • •• •••інтенсивної педагогічної корекції

Херсонської міської ради

73020 м. Херсон, вул. І.Богуна,76-А (вул..Ілліча) тел. (0552) 380-931

№01-01/140 від 18.09.2018р.
Начальнику управління освіти 

Херсонської міської ради 
Ніконову Ю.М

Шановний Юрій Миколайович!
Прошу Вас при формуванні бюджетних асигнувань на 2019 рік передбачити 

кошти на поточні видатки, а саме:

KERB 221]) І'предметіі, матеріали, обладнання та інвентар}

Сертифіковані миючі засоби -01,04,09,11- м-ц по 2560,00грн 
Всього на рік - 10240,00грн.

Будівельні матеріали
Для ремонту групових приміщень в 06-07 м-ц
- Плита OSB -  180 кв.м.на 15700,00грн
- Лінолеум - 180кв.м. на 43200 ,00грн 
Всього на рік - 58900,00грн

- Вікна металопластикові 1,75* 2,05м 8 шт на 36000,00 грн
- Вікна металопластикові 1,75* 1,5м 15 штна52500,0 грн. 

в 04-05 м-ц
Всього на рік - 88500,00 грн.

Технічне забезпечення:
- Принтер «Зв 1» 2 шт на 8200,00 грн.
- Пилосос 5 шт на 15500,00 грн
- Водонагрівачі 100л 5 шт на 12500,00 грн.
- Ваги електронні (100кг) на харчоблок 1шт 1500,00грн
- Ваги медичні 1 шт 541,00 грн.
-Ростомір 1шт- 1200,00грн.
- Праска 2шт -  2850,00грн.
Всього на рік 42291,00 грн.

Q / £ / 2 &D-



М’який інвентар
- Подушки 100 шт. на 9000,00 гри.
- Ковдри 100 шт. на 15000,00 грн.
- Комплекти постільної білизни 100 шт. на 15000,00 грн.
- Рушники 100шт. на 4800,00грн.
- Халати білі 30шт. на 6000,00 грн.
- Матраци 100шт на 23000,00 грн.
Всього на рік 72800,00 грн.

Посуд
- Каструля 40л. 2 шт. на 3000,00 грн.
- Каструля 5л. 10 шт. на 1400,00 грн.
- Каструля Зл. 10шт. на 1200,00 грн.
- Черпаки кухонні 1,8л 4шт.на 2240,00грн.
- Ножі набір на 1900,00 грн.
- Відра емальовані та пластмасові 10шт -2850,00грн.
- Миски емальовані 3 шт. на 1180,00грн.
Всього на рік 13770,00 грн.

Меблі
- Столи кухонні робочі 5 шт. на 13500,00грн.
- Мийки з нержавіючої сталі 2 шт. на 6192,00 грн.
- Стільці дитячі для музичної зали 40 шт. на 6800,00 грн.
- Стільці дитячі для груп 20 шт. на 3400,00 грн.
- Шафи для роздягання (в інклюзивну групу) на 18000,00 грн.
- Ліжка дитячі 20 шт. на 12000,00 грн.
Всього на рік 59892,00 грн.

Канцелярія
- Папір офісний 12пачок на 1080,00 грн.
- Канцелярські вироби (папки, файли, ручки, клей) на 3500,00грн.
Всього на рік 4580,00 грн

Всього потреба на 2019рік по КЕКВ 2210- 350973,00 грн.

КЕКВ 224(1 (Оплатаіти ти послуг (крім комунальних))

Вивіз сміття-113,26грн. за ІмЗ (ціна з жовтня 2018року) 
Місяці-02,03,05,06,08,09,11 - по 4 контейнери по 453,04грн. - на 3171,28грн. 
Місяці-01,04,07,10,12 - по 5 контейнерів вивіз по 566,30грн-на 2831,50 грн. 
Замовлення трактора для вивезення опалого листя 10-1 Ім-ц-1700,00 грн. 
Всього на рік - 7704,00грн.

Оплата послуг Інтернету, телефон - (з урахуванням підвищення ціни) 
Місяці 01-03 по 340,00грн. на 1020,00грн.
Місяці 04-08 по 360,00грн на 1800,00грн.
Місяці 09-12 по 380,00грн на 1520,00 грн.
Всього на рік - 4340,00 грн.



лата за заправку картриджа по 150грн.в місяць на 1800,00грн. 
оточний ремонт ПК та оргтехніки

Місяці-01,03- по 300,00грн. на 600,00 грн.
Місяці- 05,07, 09 по 450грн. на 1350,00 грн.
Місяці -  11,12 по 480грн. на 960,00 грн.
Всього на рік 2910,00 грн.
Встановлення оновленого програмного обеспечения
«M.E.DOK» в 01 міс.-1700,00грн

Підтримка програмного обслуговування ТОВ «Веста» 02міс - 10400,00 грн.

Дератизація приміщення - в липні -1900,00грн.

Повірка опору заземлення - в липні - 1100,00грн.

Перезарядка вогнегасників-ІОшт.- в серпні - 1442,00грн.
Повірка пожежних кранів - 6 штук по 200,00грн. в липні - 1200,00грн.
Повірка пожежного гідранту (дворового) в липні -  1100,00 грн.
Оплата послуг Державної служби охорони по 350,00грн в місяць - на 4200,00грн 
Лабораторна експертиза води, піску на ігрових майданчиках -  800,00 грн.

Всього потреба на 2019рік по КЕКВ 2240-40596,00 грн.

КЕКВ 2282 (Окремі заходи по [шиизаци державних програм)

Навчання завгоспа на курсах:
- Електробезпека -  266,00 грн.
- Охорона праці - 260,00 грн.
- Будівлі та споруди - 280,00 грн.
- Експлуатація технічних теплових установок і мереж - 255,00 грн.
- Пожежна безпека -  275,00 грн.

Навчання вихователя -  методиста на курсах:
- Охорона праці -  260,00 грн.

Всього потреба на 2019рік по КЕКВ 2282- 1596,00 грн.

КЕК]І 2800 (Інші поточні видаткиї 
Станом на 31.08.2018р.
Фінансові і штрафні санкції від МКП «Херсонтеплоенерго» - 495,33грн. 
Пеня по «ХерсонОблЕнерго» -452,97 грн.
Пеня МКП «Водоканал» - 39,24 грн.
Запланувати на 2019р.попередньо-Ш00,00грн.
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Всього потреба по КЕКВ 2800^ »^В8,00 грн/
/ /  ./ч> ' ,^ -* “ ’•N4. •»

З повагою, 
директор я/с № 38
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Т.М. Катєчкіна

головний бухгалтер я/с № 38 О.М. Шишкіна


