
ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ
ЗНАМ ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вуя. Михайла Грушевського, 19, м. Знам'янка, 27400, тел. (5233) 2-20-82, 2-19-80. факс 2-38-55, 

е-таіі: тгпат@2П-гас)а.доу.иаі код в ЄДРПОУ 04055191

На №_____від _________

П’янков Олександр

Шановний П’янков Олександре!

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 23 січня 2020 року 
виконавчий комітет Знам’янської міської ради надає наступну інформацію 
(наступні документи):

Копії переліку потреб закладу дошкільної освіти №4, що були надані 
директором ЗДО на 2019 рік, 2020 рік та у період з 2 січня 2019 по 23 січня 
2020 року, що додаються на 17 аркушах.

Відповідно до ст. 23 Закону України від 13.01.2011 №2939-УІ «Про 
доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскарженні до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 
суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 
України.

З повагою

Перший заступник міського голови

Людмила Клименко 22154



Пропозиції ДНЗ №4 «Ромашка»
щодо закладання коштів на 2019 рік

КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

1. Передоплата періодичних видань:
№
п\п

Назва видання Одиниця
виміру

-кількість Ціна за 
одиницю

Необхідн 
о коштів 
(грн.)

1. Комплект «Зразковий дошкільний 
заклад» ,
(у складіУ<<Практика управління 
дошкільним закладом» + КОЗА -  
ДИСК «Шаблони документів закладу 
освіти» + «Вихователь-методист 
дошкільного закладу» + КОЗА -  
ДИСК «Шаблони і розробки для 
вихователя -  методиста» + 
«Музичний керівник» + «Медична 
сестра дошкільного закладу» + 
«Практичний психолопДитячий 
садок» + «Методична скарбничка 
вихователя»)

місяць 12 6944,48

2. Комплект «Дошкільне виховання з 
додатками»
( у складі : «Дошкільне виховання» + 
«Палітра педагога» + «Джміль»)

місяць 12 974,10
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3. Газета «Знам’янські вісті» місяць 12 127,68

2. Дезінфікуючі засоби
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

кількість Ціна за 
одиницю

Необхідн 
о коштів 
(грн.)

1. Хлорантоін, септомакс, госпісепт бут. 8 150 грн. 1200 грн.
2. Стериліум, мікросепт бут. 12 88 грн. 1056 грн.

3. Фарба та інші матеріали для ремонту
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

кількість Ціна за 
одиницю

Необхідн 
о коштів 
(грн.)

1. Полова фарба банка (кг) 35 (98) 112(40) 3920
2. Біла фарба банка (кг) 15(42) 112 (40)
3. Голуба фарба банка (кг) 2 (5,6) 112 (40) 224
4. Різнокольорова для майданчиків банка (кг) 24 (21,6) 112(40) 864
5. Обої (музичний зал) рулон 16 90 1440
6. Міжкімнатні двері з наличником шт 5 1000 5000



7. шт 3 3500 10500
8. Металопрофількровельний ПК-20 М2 15 95 1425
9. Плитка полова М2 65 100 6500
10. Цемент мішки (кг) 5 (250) 120 600
11. Лінолеум м 3x6 125 2250
12. Гіпсокартон листи 12 100 1200
13. ДВІ! (2440 х 1700) листи 4 98 294
14. Цвяхи, саморізи, дюбелі кг 4 50 200

4. Миючі засоби
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

кількість Ціна за 
одиницю

Необхідн 
о коштів 
(грн.)

1. Порошок кг 144 30 4320
2. Мило господарське бруски (кг) 60(12) ^5 300
3. Мило рідке л 60 15 900
4. Сода кальцинована пачки 770 11,5 8855

5. Канцелярські товари
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

кількість Ціна за 
одиницю

Необхідн 
о коштів 
(грн.)

1. Ксероксний папір упаковка 12 95 1140
2. Різне ( стенди, папки,файли і т.д.) 3600
3. Конструктори, настільні ігри, пазли, 

розвивальні дидактичні посібники
10000

4. Іграшки :ляльки, машинки та ін. шт. 150 100 15000

6. Мебліта м’який інвентар
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

кількість Ціна за 
одиницю

Необхідн 
о коштів 
(грн.)

1. Ліжка шт. 36 600 21600
2. Столи двохмісні з шухлядами ІЛТ. 15 836 12540
3. Столи трапецієвидні шт. 10 498 4980
4. Стільчики дитячі дерев’яні шт. 21 198 4752
5. Столи письмові без тумб шт. 3 1000 3000
6. Стіл комп’ютерний шт. 2 3600 7200
7. Стільці м’які .шт. 12 800 9600
8. Стінка дитяча для іграшок шт. 1 15850 3850
9. Шафи для горщиків шт. 2 1602 3204
10. Стелаж для спортивного інвентаря шт. 1 1200 1200
11. Куточок природи ІПТ. 1 1800 1800
12. Матраци шт. 140 120 16800
13. Подушки шт. 140 85 11900
14. Простирадла 18 190 3420
15. Постільна білизна комплект 140 300 42000
16. Рушники шт. 140 40 5600



17. Килимок 3x4,5 3500 3500

7. Спецодяг
№ п\п Посада Кошти
1 Кочегари 1424 грн.
2 машиніст прання 360 грн
3 Двірник 280 грн.
4 Кухня 750 грн. (3 халати)
5 медична сестра 160 грн.
6 помічники вихователя 5250 грн.( 21 халат)
7 Робітник 250 грн.

Всього: -•3654 грн.

8.Посуд
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

кількість Ціна за 
одиницю

Необхідн 
о коштів 
(грн.)

Каструлі алюмінієві 20 л шт. 2 500 1000
Миски з нержавіючої сталі 15-20 л. ІПТ. 5 300 1500
Відра різні шт. 12 80 960
Комплект фарфорового посуду 
(глибокі тарілки, мілкі тарілки, 
чашки)

комплектів 90 70 6300

Комплект для видачі їжі з 
харчоблоку

комплект 3 1500 4500

9. Різне
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

кількість Ціна за 
одиницю

Необхідн 
о коштів 
(грн.)

Мотокоса ШТ. “ 1 2500 2500
Бензопила шт. 1 3000 3000
Праска шт. 1 700 700
Холодильник шт. 1 10000 10000
Світильники для груп шт. 18 400 7200
Опромінювач бактерицидний 
з лампою Т8 30 \у

шт. 6 1300 7800

Пилосос шт. 6 3000 18000
Крани (смесітель) ІІІТ. 25 300 7500
Замки врізні шт. 5 230 690
Дитячі раковини шт. 16 320 5120
Світильники для вестибюлів, 
сходинкових маршів та коридорі 
загального користування

шт. 10 200 2000

Сміттєві баки 1 іЦ лЦ І М . - шт. 2 2500 5000
Ноутбуки шт. 8 7500 60000
Столразделочний для хароблоку шт. 1 1800 1800
Стелаж для посуду на хароблоці шт. 1 1300 1300
Розетки , вимикачі шт. 20 40 800



Інвентар для прибирання: щвабри , шт. 20 80 1600
мітли і т. д. |

КЕКВ 2220
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» а також деззасоби

1. Медикаменти.
№ п\п Найменування Кошти
1. Медикаменти 1600 грн.(4 х400 гри.)
2. Холодильник 5000 гри.
3. Стіл скляний медичний 1500 грн.
4. Ваги електронні медичніВЕМ "Масса-К" 8850 грн.
5. Лампа настільна(для офтальмологічного, 

отоларингологічного, педикульозного 
досліджень)

300 грн.

КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)»

Найменування послуг Обсяги виконання Необхідно коштів (грн.)
Повірка вагів
Паспортизація
електрообладнання
харчоблоку
Вивіз сміття влітку щоденно, взимку 

щотижнево
Вивіз природного сміття 3 
території

двічі на рік

Ремонт та обслуговування 
електрообладнання та 
систем відео нагляду

' ]

Заміна картриджів 2 шт. на 2 р. на рік
Дослідження мікроклімату, 
освітлюваності
ДезинфекціЯ дератизація
Дослідження піску на
гел ь м ін ти

Завезення піску
Повірка манометрів
Перезарядка вогнегасників
Ремонт плити, пральної 
машини, бойлерів, духової 
шафи

КЕКВ 2250
«Видатки на відрядження»

Найменування Кількість Термін відрядження Необхідно коштів
працівників (грн.)

1



курси при КОІППО 5 12 4000 грн.

семінари 2 2 2000 грн.

КЕКВ3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», 

при їх вартості без податку на додану вартість понад 6000 гривень

№ п\п Найменування Кошти
1 . Вікна металопластикові 84000 грн.(8 шт.х7000)
2. Вхідні двері 8500 грн.
3. Приміщення обладнати установкою 

автоматичної пожежної сигналізації
400000 грн.

4. Дерев’яні конструкції покрівлі будівлі 
обробити вогнезахисною речовиною -

30000 грн.

5. Встановити блискавку -  захист 35000 грн.

КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт»

№ п\п Найменування Кошти
1 . Ремонт каналізаційної системи, відстійників, 

реконструкція басейну
100000 грн.

2. Ремонт системи електропостачання 15000 грн.
3. Заміна огорожі 240000 грн. (200м.х1200 

грн.)
4. Водостічні системи для даху(відливи) 50000 грн.

5. Оглядові вікна на даху 10000 грн.
6. Металеві східці пожежних виходів , 25000 грн. (5 шт. х 5000 

грн.)
7. Ремонт підлоги вестибюлю та площадок 

сходових майданчиків( плитка)
7000 грн. ( 70 м2х 100 грн.)

8. Ремонт стелі та стін на сходинкових маршах 12000 грн.

Л. КлименкоДиректор ЗДО №4
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;і;Відділ освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради 
і Заклад дошкільної освіти № 4 "Ромашка"

27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля, 7 
І ,_________________________ Телефон 7-1 і -32_______

«25» січня 2019 року 
вих. № 2

Начальнику відділу освіти 
Клименко Л. А.
адміністрації ЗДО №4 «Ромашка»

Доводимо до вашого відома що 21 січня 2019 року в котельні закладу вийшов з ладу 
насос циркуляційний . Насос був в експлуатації з 2006 року двічі ремонтувався: заміна 
конденсаторів та гран букси.

Просимо Вас посприяти у виділенні коштів на придбання ідентичного насоса, так як 
вони працювали в парі і повинні мати однакові характеристики. Насос ЕВАКА ЬРЗ 40[40 
М коштує від 18 тис. грн.. до 20 тис. грн..

Специфікацію даного насоса прикладаємо.

Директор „закладу дошкільної освіти Л. Клименко



Відділ освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради 
Дошкільний навчальний заклад № 4 "Ромашка"

27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля, 7
Телефон 7-11-32

«18» березня 201$ року Начальнику відділу освіти
вих. № 6 Клименко Л. А.

адміністрації ЗДО №4 «Ромашка»

Просимо Вас дозволити переміщення коштів по коду 2210 в сумі 5000 тис. грн..(п’ять 
тисяч гривень) які були спрямовані для придбання соди кальцинованої використати для 
придбання сміттєвого контейнера .

Директор закладу дошкільної освіти Л. Клименко

Відділ освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради

Начальник відділу освіти 
КЛИМЕНКО Л.А,

( ' « ї  '  і  (  С Ґ ґ "  /  ~  * * С " .....
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Відділ освіти виконавчого комітету З н а м’янської  мі ської  ради 
Кі ровоградської  області

ЗАКЛАД Д ОШКІ ЛЬНОЇ  ОСВІТИ № 4 "Ромашка"
27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля,? 

Телефон 7-11-32, електронна адреса сіп2.гота5Нка@икг.пеі

Прошу здійснити переміщення к о ш т ів  з коду 2210, видатків, у сумі 522 грн.
(п’ятсот двадцять дві грн.) передбачених для придбання фарби-емаль та у сумі 1635 грн.( тисяча 
шістсот тридцять п’ять грн.) передбачених для придбання кальцинованої соди з метою придбання 
дошки обрізної на ремонт гіавільйона групи «Веселка»

12.09.2019 р. №22 Начальнику відділу освіти 
виконавчого комітету
Знам’янської міської ради 

Клименко Л. А.

Директор ЗДО №4 «Ромашка»
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Відділ освіти виконавчого комітету З н а м’янської  міської  ради 
Кі ровоградської  області

ЗАКЛАД Д ОШКІ ЛЬНОЇ  ОСВІТИ № 4 "Ромашка"
27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля,? 

Телефон 7-11-32, електронна адреса Опг.готавЬкаДЬкг.пеі

12.09.2019 р. №23 Начальнику відділу освіти
виконавчого комітету 
Знам'янської міської ради 

Клименко Л. А.

Прошу здійснити переміщення коштів у сумі 2157 грн. (дві тисячі сто п’ятдесят сім грн.) з 
коду 2210, видатків, передбачених для придбання шпаклівки, штукатурки з метою придбання 
дошки обрізної на ремонт павільйона групи «Сонечко»

Директор ЗДО №4 «Ромашка» Л. Клименко



Відділ освіти виконавчого комітету З н а м ’янської  мі ської  ради 
Кі ровоградської  області

ЗАКЛАД Д ОШКІ ЛЬНОЇ  ОСВІТИ № 4 "Ромашка"
27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля,7 

Телефон 7-І 1-32, електронна адреса бп2 .готаііНка@икгліеі

16.09.2019 р. №24 Начальнику відділу освіти
виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради 

Клименко Л. А.

Прошу здійснити переміщення коштів з коду 2210, видатків, у сумі 1080 грн.
(тисяча вісімдесят грн.) передбачених для придбання кальцинованої соди з метою придбання 
колісників до котла КС -100

Директор ЗДО №4 «Ромашка» Л. Клименко



Вддіділ освіти виконавчого комітету З н а м ’янської  міської  ради 
Кі ровоградської  області

ЗАКЛАД ДОШКІ ЛЬ НОЇ  ОСВІТИ № 4 "Ромашка"
27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля,? 

Телефон 7-11-32, електронна адреса с1п2.гота5Нка@,икг.пе1

16.09.2019 р. №25 Начальнику відділу освіти
виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради 

Клименко Л. А.

Прошу здійснити переміщення коштів з коду 2210, видатків, у сумі 843 гри.
(вісімсот сорок три грн.) передбачених для придбання шпаклівки, штукатурки та у сумі 2556, 60 ( 
дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість грн.. 60 коп.) передбачених для придбання кальцинованої соди з 
метою придбання 20 листів шифера для ремонту павільйона на ігровому майданчику групи 
«Веселка»

0 /7 -Директор ЗДО №4 «Ромашка» Л. Клименко



Відділ освіти виконавчого комітету З н а м ’янської  міської  ради 
Кі ровоградської  області

ЗАКЛАД Д ОШКІ ЛЬНОЇ  ОСВІТИ № 4 " Р о м а шк а ”
27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля,? 

Телефон 7-11-32, електронна адреса сіп2.гота5Ька@икг.пеІ

26.09.2019 р. №28 Начальнику відділу освіти
виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради 

Клименко Л. А.

Прошу здійснити переміщення коштів з коду 2210, видатків, у сумі 156 грн. (сто п'ятдесят 
шість грн.) передбачених для придбання кальцинованої соди з метою придбання термометрів для 
холодильників.

Директор закладу дошкільної освіти Лариса КЛИМЕНКО
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№

В ^ м  Просвіти виконавчого комітету Зн а м ’янської  міської  ради 
,МГ У  аЩ  і*' #  Кіровогр адсько ї  області
Ш І \Л^С,7  )\ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 4 "Ромашка"

ІД ОД7 ч~'у 27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля,? 
Телефон 7-11-32, електронна адреса бп2.гогпа5Ька@ик-г.пе1

04. 11.20 7  р. №33 Начальнику відділу освіти 
виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради 

Клименко Л. А.

Прошу здійснити переміщення коштів з коду 2210, видатків, у сумі 1360 грн. (тисяча триста 
шістдесят грн.) передбачених для дезінфікуючих засобів з метою придбання двох прасок.

Директор закладу дошкільної освіти <2ґк Лариса КЛИМЕНКО



Відділ освіти виконавчого комітету З н а м ’янської  міської  ради 
Кіро воградсько ї  області

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 4 "Ромашка"
27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля,? 

Телефон 7-11-32, електронна адреса сІпг.готазЬкаїйикг.пеІ

11.12.2019 р. №37 Начальнику відділу освіти
виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради 

Клименко Л. А.

Прошу здійснити переміщення коштів з крду 2210, видатків, у сумі одна тисяча сто пятдесят 
грн. ( 1150грн. 00 коп.) передбачених для;дезінфікуючих засобів з метою придбання драбини 
восьми сходинкової(стрем’янки). .

Директор закладу дошкільної освіти О/А/ Лариса КЛИМЕНКО



Відділ освіти виконавчого комітету З н а м ’янської  міської  ради 
Кі ровоградської  області

ЗАКЛАД Д ОШКІ ЛЬНОЇ  ОСВІ ТИ № 4 "Ромашка"
27403, м. Знам’янка, Кіровоградської області, вул. Героїв Чорнобиля,? 

Телефон 7-11-32. електронна адреса с1п2.гогпа5Нка@.икг.пеі

11.12.2019 р. №38 Начальнику відділу освіти
виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради 

Клименко Л. А.

Прошу здійснити переміщення коштів з коду 2210, видатків, у сумі одна тисяча сто п’ятсот 
шістдесят грн. ( 1560грн. 00 коп.) передбачених для прального порошку з'метою придбання 
світильників та ламп до них в групу №3 «Сонечко» для заміни старих світильників які 
використовувались довготривалий час , '

Директор закладу дошкільної освіти Лариса КЛИМЕНКО



Пропозиції ЗДО №4 «Ромашка» Д- 
щодо закладання коштів на 2020 рік

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
1. Пе недоплата періодичних видань:
№
п\п

Найменування (назва видання) Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Необхідно
коштів
(грн.)

1. Комплект «Зразковий дошкільний 
заклад»
(у складі:«Практика управління 
дошкільним закладом» + КОЗА -  
ДИСК «Шаблони документів закладу 
освіти» + «Вихователь-методист 
дошкільного закладу» + КОЗА -  
ДИСК «Шаблони і розробки для 
вихователя -  методиста» + 
«Музичний керівник» + «Медична 
сестра дошкільного закладу» + 
«Практичний психолог: Дитя чий 
садок» + «Методична скарбничка 
вихователя»)

шт. 12 місяців 7298,16
грн.

І
1

2. Комплект «Дошкільне виховання з 
додатками»
( у складі : «Дошкільне виховання» + 
«Палітра педагога» + «Джміль»)

шт. 12
місяців

1151,30
грн.

й . Газета <<3нам’янські вісті» шт. 96 218,64
грн.

Всього: 8668,10
Ф » .._... .

2. Дезінфікуючі засоби
№
л\п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Необхідно
коштів
(грн.)

1. Хлорантоін, септомакс, госпісепт бут. 15 бут. 
(по 1 кг.)

198 грн. 2970 грн.

2. Стериліум, мікросепт бут. 12 бут. 
(по 1 л.)

399грн. 4788 грн.

Всього: 7758 грн.

3. Фарба та інші матеріали для ремонту
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Необхідно 
коштів 
(грн.)

1. Полова фарба кг 56 кг 
(20 6.)

48 грн. 2688грн.

2. Біла фарба кг 42 кг 
(15 б.)

50 грн. 2100 грн.

3. Зелена фарба кг 42 кг 
(15 6.)

50 грн. 2100 грн.



\\
4. Різнокольорова для майданчиків кг 50,4 кг 

(18 б.)
50 грн. 2520 грн.

5. Міжкімнатні двері з наличником шт. 10 шт. 900 грн. ДСП 
9000 грн.

3 шт. 3200 грн. пластикові
9600 гри

6. Обої рулони 7 р -
(по 10м.)

180 грн. 1260 грн.

7. Плитка полова М" 20 мґ 120 гри. 2400 і рн ,/

Клей для плитки кг 100 кг( 4 5,84 грн. 5 8 4  грн. С
..мішка по
25 кг)

Затірка швів вологостійка кг -2.4 90 грн. 2.16 Г р и .

8. Плінтуса м 48 м. 11 грн. пластикові ;

528 грн. |
40 м. 25 грн. деревяш І

1000 грн.
9. Цемент мішки 5 м.

(по 50кг)
180 грн. 900 грн. :

10. Шифер шт. 20шт. 170 грн. 3400 грн.

11. Металопрофількровельний ПК-20 ~ м Р Т5М2 130 грн. 1950 грн. |
12. Г іпсокартон листи 14 листів 95грн. ТЗЗО грн
13. Лінолеум " м 7 18 м2 125 грн. 2250 грн. !

(3x6) і
21 м2 125 грн. 2625 грн.

* (7x3)
12,8 125грн. 1600 грн |

(4 х 3,2) 
12,8
(4 х 3.2)

125грн. 1600 грн. !

14. ДВП (2440 х 1700) лист 7 листов 98 грн. 686 грн.
15. ДСП (2700 х 1830) лист 2 листа 314 грн. 628 грн.
16. Цвяхи, саморізи, дюбелі 300 грн. і

17. Придбання дверей у котельню 2-го 
типу

шт. 1 6500 грн. 6500 грн. ;
1

Всього: 57765
ДРД : ____ 1

4. Миючі засоби
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Необхідно
коштів
(грн.)

1 . Порошок кг 144 кг 35 5040 грн.
2. Мило господарське брускі 20 бр. 

(4 кг )
6 грн. 120 гри.

о Мило рідке літри 168 л 22 грн. 3696 грн.
4. Миюче для посуду літри 96 л. 30 грн. 2880 грн. і
5. Сода кальцинована пачки 1000 п.

(по 700гр.)
13 грн. 13000 грн.



6 . Туалетний папір рулони 456 шт. 5 грн. 2280 грн.
7. Серветки упаковки бОуп.

(по500шт.)
40 грн. 2400

грн.40 грн.
Всього: 29416грн.

5. Канцелярські товари
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Н еобхідно
коштів
(грн.)

1 . Кронштейн (стельове кріплення) для 
проектора

шт. 1 800 грн. 800 грн.

2. Стенди комплект 4
комплекта

4000 грн. 16000 грн.

о Папір офісний упаковки 12 уп. 130 грн. 1560 грн.

4. Іграшки шт. 12000 грн.
Дидактичний матеріал папки,

коробки
9000 грн.

5. К а н це л я рс ь к і то в а р и:
П апки

файли:
-коль о ро вий папі р
-клей
-ручки
-дош ки м ольберти  з п окри ттям

шт
10
48
300 ( 3 у п .) 
100 
10
20
•">5̂

50 гри 
2,50 грн. 
90 грн.
6 грн.
9 грн.
6 грн.
1 100 грн.

500 
! 20 
270 
600 
90 
120
3300 грн;.

Всього: 44360 грн.

6. Мебліта м’який інвентар
№
п\п

Найменування Одиниця
'виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Необхідно
коштів
(грн.)

1 . Л іж к а шт 75 ш т 1300 грн. 97500грн ' /

2. Столи двохмісні з шухлядами шт. 15 шт 836 грн. 12540 грн.

Столи трапецієвидні шт. 10 шт. 498 грн, 4980 грн.
3. Стільчики дитячі дерев’яні шт. 24 шт 198 грн. 4752 грн.
4. Столи письмові без тумб 

(конструктори)
шт. 6 шт. 1000 грн. 6000 грн.

5. Стіл комп’ютерний шт. 2 шт 3600 грн. 7200 грн. 
3600 грн.

6. Стільці офісні шт. 12 шт. 800 грн. 9600 грн.
7. Офісні меблі для методкабінету шт. 4 шафи 3750 грн. 15000 грн.
8. Модульна система офісна для 

оформлення фойє
шт. 1 15000

грн.
15000 грн:

9. Стінка дитяча для іграшок шт. 1 3850 грн. 3850 грн.
10. Шафи для горщиків шт. 2 шт. 1602 грн. 3204 грн.

11. Стелаж для спортивного інвентаря шт. 1 1200 грн. 1200 грн.
12. Куточок природи шт. 1 1 800 грн. 1800 грн.



\

13. М атрац и шт. 95 шт. 138 гри. 13110 гр н .’..,'
14. П одуш ки шг. 95 шт. 

(50x50)
78 гри. 7410 г р н л у '

15. Простирадла шт. 122 шт. 140 грн. 17080 грн.
16. Постільна білизна комплекти 122 к. 270 грн. 32940 грн.
17. Рушники шт. 122 шт. 35 грн. 4270 грн.
18. М’якийпол (килим-пазл) уп. 2 уп.

(20 шт.)
1250 грн. 2500 грн.

17. Жалюзі шт. 10 шт. 5000 грн. 50000 грн. |
Всього: 313536грн. ;

7. Спецодяг
№
п\п

Н ай м ен у ван н я Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Н еобхідно 
кош ті в 

. ( г р н . ) ...
1. Х ал ати  білі. шт. 9 8 250 24500грн
2. Х ал ат  тем н и й шт. 102 170 17 3 4 0  і |)! і /
3 . К о м п л ект  для  кухарів  (куртка, 

б рю ки , ш апка)
ком плекти ! ^ 295 грн 3 5 4 0  г р н . ш ' І

4 . Ф артухи: ткан еви й  ,
п рорези н ови й

шт. 6
4

45 грн. 
100 грн.

2 7 0  г р н . 1'  | 

4 0 0  г р н .  ■ 1

5. К осинки , ко л п ачк и  або  ш апочки шт. 6 40 грн 240 і

6. Рукавиці шт: 52 25 грн. 1 3 0 0  є

7 . К остю м шт. 4 300 грн. 1 2 0 0  \ у

8. К остю м  б р езен тови й шт. І 500 грн. 5 0 0  ,

9. Ч оботи  гум ові шт. 1 600 грн. 600 .,

Всього; 4 9 8 9 0

грн. |

8.Посуд
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Необхідно
коштів
(грн.)

1 . Каструлі алюмінієві 20 л шт. 2 шт. 600 грн. 1200 грн. '
2. Миски з нержавіючої сталі 15-20 

л.
шт. 5 шт. 300 грн. 1500 гри.

О
3 . Відра різні ■ ШТ. 30шт. від 30 до 

70 грн.
1500 грн.

4. Миски різні шт. 25 шт. від 20 до 
50 грн.

800 грн.

5. Чайник для води шт. 2 шт. 200 грн. 400 грн.
4. Комплект фарфорового посуду 

(глибокі тарілки, мілкі тарілки, 
чашки)

комплект 1 (90 шт.) 70 грн. 6300 грн.

5. Комплект для видачі їжі з 
харчоблоку

комплект 3
комплекти

1500 грн. 4500 грн.

Всього: 16200 грн. !



П.9 Ігрові майданчики.

№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

кількість Ціна за 
одиницю

Необхідні кошти 
(ГРН- ) ____

1. Гірки шт. 6 в і д  6000 д о  

12000 гри.
72000 грн. Г'

2. Дитячі ПІСОЧНИЦІ. 3 

л  а в  кам :и  (к р  и  шко ю )

шт. 6 5000грн. 30000 грн. р-

о Качелі різні шт. 6 в і д  1800 д о  

6500. гри.
20000грн

4. Ігровий елемент 
«авто», «машинка», 
«сороконіжка» для 
раннього віку

ш т . 2 в і д  50000 д о  

120000 грн.
20000 гри •.

5. Каруселі для 
дошкільного віку

шт. 4 від 4000 до 
8000грн.

24000 грн.

10. Різне

№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Необхідно
коштів
(грн.)

1. Мотокоса шт. 1 2500 грн. 2500 грн.
2. Бензопгила шт. 1 3000 грн. 3000 грн.
3. Праска шт. 2 500 грн 1000 грн.
4. Лампи денного світла шт. 12 шт. 450 грн. 5400 грн.
5. Бойлер шт. 3 шт. 2500 грн. 7500 грн. і
6. Опромінювач бактерицидний 

з лампою Т8 30 V/
шт. 6шт. 1200 грн 7200 грн. і

7. Пилосос шт. 6 шт. 3000 грн. 18000 грн.
8. Крани (смесітель) шт. 25 шт. 300 грн. 7500 грн.
9. Замки врізні шт. 5 шт. 300 грн. 1500 грн.
10. Дитячі раковини шт. 16 шт, 350 грн. 5600 грн.
11. Мойки нержавіючі шт. 10 шт. 450грн. 4500 грн.
12. Сушилйа для посуду хромована шт. 2 шт. 350 грн. 700 грн.

Всього: 63900 грн. !

КЕКВ 2220
« Медикаменти та перев’язувальні матеріали»
№
п\п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ці на за 
одиницю

Необхідно
коштів
(грн.)

1. Медикаменти квартал [~4 500 грн. 2000 грн.
2. Холодильник шт. 1 5000 грн. 5000 грн.
3. Стіл скляний медичний шт. т ~ 1800 грн. 1 800 грн.
4 . Градусник для холодильників шт. 3 шт. ЗО грн. 90 грн.
5. Ваги електронні медичніВЕМ 

"Масса-К"
шт. 1 8850 грн. 8850 грн.

6 . Лампа настільна(для 
офтальмологічного,

шт. 1 300 грн. 300 грн.



"

\

отоларингологічного, 
педикульозного досліджень)

Г
|

Всього: |Л7950 грн.

КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)»
№
п\п

Найменування Обсяги
виконання

Необхідно коштів 
(грн.)

1. Викачка каналізації ( рідких побутових 
відходів)

двічі по 10 кубів 3000 грн.

2, Вивезення твердих побутових відходів 40 р. по 0,75 куба 
(ЗО кубів)

(123,70 грн. за куб.) 
371 1 грн. 0

3. Дослідження піску Двічі на рік 1500 грн.
4. Метрологічна повірка ватів 2 шт. 1000 грн.
5. Метрологічна повірка духової шафи 1 раз 500 грн.

Г 6 . Обслуговування камер спостереження двічі на рік 2000 грн.
7. Приміщення обладнати установкою 

автоматичної пожежної сигналізації
360000 грн.

8. Встановити блискавку -  захист 50000 грн.
Всього: 421711грн.

КЕКВ 2250
«Видатки на відрядження»
№
п\п

Найменування Кількість
працівників

Термін
відрядження

1. *

2.
О
й .

4.
Всього: •

КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», при їх вартості без 

податку на додану вартість понад 6000 гривень

№
гі\п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ціна за 
одиницю

Кошти

1. Духова шафа шт. 1 шт. 15000 грн. 1 5000 грн.
2. Насоси шт. 2 шт. 17500 грн. 35000 грн.
3. Комп’ютер шт. 2 шт. 12000 грн. 24000 грн.

Всього: 74000грн.

КЕКВ 3122
Капітальне будівництво
№ п\п Найменування Кошти
1. Котельня на твердому паливі (винести з 

підвального приміщення)
грн.

КЕКВ 3132



К ап італьн и й  р ем о н т
№ п \п Н ай м ен у ван н я К ош ти

1 . Р ем о н т  кан ал ізац ій н о ї систем и , в ідстій ників , 
р екон струкц ія  басейну

100000 грн.

7  ! 1 1 1  І 1 I I I  1 З а м ін а  д и м о в о ї т руби 5 0 0 0 0 0  г р н . Л

3. Р ем о н т  си стем и  електроп остачан н я 15000 грн.

4. З ам ін а  огорож і 240000  грн. (200м .х1200 
грн .)

5. В одостічн і си стем и  для  даху(в ідли ви ) 50000 грн.

6. О глядові в ікна на даху 10000 грн.
7. М етал ев і сх ідці пож еж них виходів  (рем онт) 10000 грн. (5 шт. х 2000

8. Д е р е в ’яні кон струкц ії покрівлі будівлі 
об р о б и ти  во гн езахи сн ою  речовиною  --

30000 грн.

В сього: 955000грн . і

Р ем он ти  ел ек тр о о б лад н ан н я

№  п\п Н ай м ен уван н я К ош ти

1. Р ем о н т  плити , пральн о ї м аш ини , бойлер ів , 
д у х о во ї ш аф и

5000 грн.

2. Зап р авка  та  п р о ф іл акти к а  картри дж ей 720 грн. (6 х 120 грн.)
В сього: 5720 грн.

Директор закладу дошкільної освіти Лариса КЛИМЕНКО


