
Інформація для формування бюджету на 2020 рік по ДНЗ № 262

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю О Д И Н И Ц Я

виміру кількість
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1. Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, 
кортону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, тощо
П апір А -4  (пачок) шт. 20
Ф айли А -4  (пачок) шт. 5

П ап ка-реєстратор  А -4 шт. 20
Ш ви дкозш и вач  А -4 шт. 40
Ручка шт. 40
О лівець шт. 20
С котч шт. 20
К лей ол івец ь шт. 20
К лей П В А шт. 10

Всього канцтовари 0

5. Миючі засоби
Засіб для дезінфекції рук «Мікросепт» літр 10
Рідке мило «Бланідас Софт» літр 10
Засіб для миття посуду «Бджілка» літр 50

Дезинфікуючий засіб "Санітаб" шт. 20
Сода кальцинована шт. 40
Мило господарче шт. 100
Мило туалетне шт. 100
Миючий засіб для вікон шт. 10

Всього придбання миючих засобів
6. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської 
діяльності, а також для благоустрою території
Фарба (3-х літрова банка) біла шт. 5
Фарба (3-х літрова банка) жовта шт. 2
Фарба (3-х літрова банка) червона шт. 2
Фарба (3-х літрова банка) синя шт. 2
Фарба (3-х літрова банка) зелена шт. 2
Фарба водоемульсійна літр 10
Граблі віялові шт. 6
Лопата для снігу шт. 6
Мітла шт. 20
Драбина 2 метра шт. 3
Всього придбання матеріалів для господарської діяльності
7. Придбання малоцінних матеріалів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, 
калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо)
Калькулятор шт. 5
Дитячі музичні інструменти шт. 20
Ляльки шт. зо
Машинки шт. зо
Пірамідки дерев’яні шт. 10
Конструктор «Лего», дерев’яний шт. 25
М’ячі 20 см шт. ЗО
М’ячі 10 см шг. зо
М’яч футбольний шг. 3
Кільцекид шт. 13
Координаційна драбина шт. 2
Всього малоцінні товари шт.
8. Придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих 
грат, віконних та дверних блоків тощо
Стол дитячий регулюємий 6-ти містний шт. 10
Стілець дитячий шт. 50
Ліжко дитяче шт. 60
Стілець напівм’який (Ь=480 см) шт. зо



Шафа для одягу (2-х дверна) шт. 3
Пенал для одягу шт. 2
Шафа низькі 2-дверна з 2 шухлядами та нішею шт. 1
Вішалка стояча шт. 5
Віконні блоки шт. 24

Дверні блоки шт. 5
Фліпчарт (дошка) шт 4
Всього придбання меблів
14. Прилізання та виготовлення білизни (у тому числі постільної білизни), рушників, незалежно від вартості: 
спецодягу, усіх видів обмундирування, спортивної форми (у тому числі спортивного взуття), придбання 
тканини, фурнітури для оздоблення форменого одягу (гудзиків, пряжок, кокард, нарукавних знаків),

Рушник ШТ. 200
Комплект постільної білізни шт. 250
Матрац шт. 240
Наматрацник шт. 240
Покривало дитяче * шт. 240
Халат білий шт. зо
Халат синій шт. зо
Килим (5x10) шт. 1
Килим (6x3) шт. 1
Килим (3x4) шт. 5
Всього білизни
16. Придбання запчастин до транспортних засобів, придбання чохлів для автомобілів, державних номерних 
знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів та інших комплектуючих, 
придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів
Вогнегасник шт. 5
Респіратор шт. 60
Всього придбання запчастин

17. Придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту
Ложка розливна 140 мл од. 2
Ложка розливна 250 мл од. 2
Ложка розливна 500 мл од. 2
Ложка гарнірна ЮОмл од. 2
Шумовка 160 од. 2
Рибочисі ка од. 2
Картофелемялка од. 2

Друшлак не)'-ж. од. 2
Каструля нерж. (20 л) од. 4
Каструля нерж. (30 л) од. 2
Каструля нерж. (50 л) од. 5
Ківш нерж. од. 10
Каструля чугунна (30-40 л) од. 2
Миска нерж. (30 см) од. 5
Дошка дерев’яна кухонна од. 20
Дошка пластикова кухонна од. 20
Чашка з ручкою (200мл) од. 200
Тарілка глибока од. 200
Тарілка мілка од. 200
Сковорода глибока з кришкою 28 см од. 1
Всього посуду од.

Електрообладнання
Електросков зрода шт. 1
Електрична і^©'шеч’ййка шт. 1
Проектор^ШКрШС ’ шт. 1
Т е л е в і з ой; V  \\ шт. 2
Холоді(льна';шафа Ъ \ шт. 1
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