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3аклад доlлкiльноТ освiти Ne 167

79 020, Львiв, вуп Т Масарика, 7,
тел,/факс (032) 252 44 29, e-mail:dnz_'167@Ukr. пе

29.09.2020р N968

Про прсмaювання заступника дирsктора
з rосподарськоТ роботи 3[О

Вiдповiдно до наказу Управлiння освiти ДГП ЛМР вiд 29,09.2020р. N9З48-р
Про премiювання засryпникiв дирекrора з господарськоТ частини, враховуючи п.4б
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни siд 30,08,2002 No1298 <Про оплаry працi
працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв iкоефiцiентiв з оплати працi
працiвникiв установ, заlg]адiв та орrанiзацiй окремих rалузей бюджетноj сфери), п,

4,5 наказу MiHicTpiB освiти i науки УкраТни вiд 26,09,2005 Nc 557 (Про
впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв
працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ)),-

НАКАЗУЮ:

1. Премiювати заступника директора з rосподарськоi роботи r ,,

,-.:,, - .: -. , в розмiрi посадового омаду в жовтнi 2020 року.
2. Головному бухгалтеру централiзованоТ бухrалтерrl вiддiлу освiти УО ДГП

ЛМР, забезпечити нарахування та виплаry премi'i заступнику директора з
господарськоТ роботи 3ДО Nq 167 в розмiрi посадового окладу та в межах
затверджених видаткiв на оплату працi

3, Контроль за виконання цьоrо наказу залиlJJаю за собою,

Директор ЗДО О,Коryт
i, '



Львiвська lйiська рада
ДепарIаF{енI rуr,(ахiтарнOi полiтики

Управлiння освiти

нАкАз

l!. оЕ. ),rr,D 3 98р

Про прмiювання засгупникiв дирепорiв
з rосподарсько'i роботи, завiдувачiв
tосподарств закладlв доl,ljкiльноi освiти,
закладis загальноi середriьоi освпи.
закладiв позацlкiльноi освiти м, Львова

Керуючись п.4 постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вИ 30.08.2002 М 1298
сПро оплаry працi працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифнQj сiтки розрядiв i коефiцiентiв
з оплати прачl працiвникiв установ, заlФадiв та орrанiзацiй оl<pемих галузей
бюдх(етhоТ сфери>, пп,5 п.4 наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
26,09,2005 М 557 сПро впорядкування умов оплати працi та затвердження схем
тарифхих роэрядiв працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових

установ), за сумлiнну працю та зразкове виконання службових обов'язкiв,

нАlФзую

1, Премiювати у жовтнi 2020 року в розмlрi посадовоrо окладу заступникiв директорrв
з rосподарсьхоr роботи. завiдувачiв господарств закладlв дошкlльноl освlти, закладlв
!аrальноi середньоТ освiти, закладiв поза|.лкiльноi освiти м. Львова,
2. Головним бухгалтерам централiзованих бухгалтерiй вiддiлiв освiти управлiння
освiти департаменту гуманiтарноi полiтики Львiвськоi Micbкoi ради, бухrалтерам
шкладiв освiти, що самостiйно ведль бухгалтерський облiк:
2.1. 3абезпечити нарахування та виплаry премi'i заступникам дирекrорlв з

подарськоТ роботи, завiдувачам rосподарств закладiв дошкiльноi освiти, замадiв
гапьноТ середньо[ осsiти, заrладiв позащкiлЬноi освiти м Львова,
.2. Видатки на виплату премiТ здiйснюаати в межах затверджених бюдхетних
сигнувань на' 2020 piK,

. KoHTpofb за виконанням atаказу покласти на в.о заступника начальника
авлiння освiти департаменту ryMaKtTapHoi полiтики Львiвсько[ MicbKoI ради з

ьних управлlння 3. Довганик

ý

'8ц

i;

ý9iнансово-е*ономiчн их питань Р, Сороку.



Льsiвська Micbкa рада
Департамент ryмaHiтapH0l полiтики

Управлiння 0свiти

нАкАз
ч Льзiв

а/, oq . lolo
Про 

"iдзн".,ення 
одхоразов}lмн

премiями медячних сестёр закладiв
ocBiтr.t м. Львова

На виконання доручення Львiвськоrо,мiського голови вiд 09,09.2020 Nc4_2101_
326 у вiдповiдностi з пп. кв> п, 4 постанови Кабiнету MiHicTprB Украiни вrд 30,08 2002
М 1298 кПро оплаry працi працiвникiв на ocHoBl единоi' тарифноi сiтки розрядiв i

коефiцiентiв з оплати працt працiвникiв установ, закладiв та орrанiзацiй окремих
rалузей бюджетноТ сфери>, за сумлiнне виконання посадових обов'язкiв та з нагоди
!ня працiвника освiти,

нАкАзую

Начальникам вtддtлiв освiти управлiння освiти департаменту гуманlтарноi полlтики
iвcbкoi MicbKoT ради, керlвникам закладiв освlти м, Львова:
Забезпечити нарахування та виплату одноразових премlй медичним сестрам
адiв освiти м, Львова в розмiрi 50 % посадовоrо окладу у BepecHi 2020 року

Головним бухгалтерам централiзованих бухгалтерiй вiддiлiв освiти управлlння
ти департаменту гуманiтарноj полiтики Львiвськот Micbkoi ради, бухrалтерам
адiв освiти, що самостiйно ведуть бухгалтерський облiк

Провести нарахування та виплату одноразових премiй медичним сестрам
дiв освiти м Львова в розмiрi 50 0/о поса!овоrо окладу;
Видатки на виплату одноразових премrй здiйснювати 8 межах затверджених
тних асигнувань на 2020 piK

троль за виконанням цього наказу залишаю зв собою

ьник управлlння 3,Qовганик
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Львlвська t{lcbкa рца
Департа},rент f yMaHlTapHOi пOлiтики

Управлiння освiти

нАкАз
х Львrв

ви /э'zol //Е,2 .rrl- r

Враховуючи пiдсумки роботи за 2020 piK, сумлiнну працк) та зразхове
в1,1конання сл}оtсбових обов'язкiв, керуючись п, 4 постанови Кабiнеry MiHicтpiэ УФаIни
вИ 50.08.2002 М 1298 <Про оплаry працi працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноj сiтки

розрядiв i коефiЦентiв з оплати працi працiвникiв установ, закrlадiв та орrанiзацiй
о|9емих rалузей бюджетноТ сферил, п. 4.5, наказу MiHicTepcTBa освiти i HayKlt УкраIни

вИ 26.09,2005 М 557 <Про впорядкування умоs оплати працi та затверддення схем
тарифних розрядiв працiвникiв навчальних замадiв, установ освiти та наукових

установ},

НАкАзУю:

Премiювати у rруднi 2020 року диреrторiв навчальних закладiв м. Львова у
розмiрi до посадовоrо окладу зфно з додатхом.
Головним бухrалтерам qентралiзованих бухrалтерiй вiддiлiв освiти управлiння
освiти департаменry ryMaHiтapHoI полiтики львlsськоi MicbKoT реди, бухrалтерам
навчальних закладiв, lло самостiйяо эедрь бухrалтерський облiк забезпечити
нарахування та виплаry прмiй директорам навчальних закладiв м. Львова
зri4но з додатком у мехах затвермених видаткiв на оплату працi на 2020 piK;
контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. засryпника начальника
управлiння освiти ДГП ЛМР з фiнансово€кономiчних питань Н. flжус,

Начальник управлiння 3. [овганик

1

2

3

, - ! 
'-

Про преrraювaннl диракrорlв нaвчirльних
з.ш.дlв r.. Львов. за пlдсумкамrr роботи у 2020 роцi



3аклад дошкiльноТ освiти Ns 167

79 020, Львiв, вул. Т. Масарика, 7,

теп,/факс (0З2) 252 44 29, e-mai!:dnz_167@Ukr,net

нАкАз
м, Львiв

31. 08. 2020 р,

Про премiювання l

НАКА3УЮ:

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою,

N9 44-о

3flO Nэ167 та з

робiтникiв по

О. Когрýиреrrор 3flO



Львiвська MicbKa рада

flепартамент гуманiтарноi попiтики

Управлiння освiти

Ыддiл освiти Шевченкiвського та 3алiзничного райOнiв

нАкАз

Вiд 07.10.2020р.

Про нагородження Грамотою
вихователя - методиста 3ýО Ne 167 ЛМР

Ns sл5-

1

3 нагоди 50 - ти рiчного ювiлею вiд дня народження,

НАКА3УЮ:

Нагородити Грамотою вiдцiлу освiти Шевченкiвського та 3алiзничного районiв
управлiння освiти департаменту ryMaHiTapHoT полiтики Львiвсько'i MicbKo'i ради:

, , l, , вихователя - методиста закладу дошкiльно'i
освiти Ns 167 ЛМР - за високий piBeHb професiоналiзму, сумлiнну i бездоганну
працю, сучасний piBeHb управлiнськоi культури та педагогiчноТ маЙстерностi,
створення комфортних умов для виховання дiтей, та з нагоди 50-ти рiчноrо
ювiлею вiд дня народхення.

Головному бухгалтеровi централiзованоi бухгалтерiТ Шевченкiвського та
3алiзничного районiв вiддiлу освiти Поляруш С,О.:
,_ Забезпечити виплату премiт, У розмiрi посадового окла.qу, в межах асигнувань..
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник вiддiлу Синицька Г,Я

1.,1

2

2
2

,1

/

,\ l11ll,l

i
,:,l(-l



а3аклrад доtлкiльноТ освiти N9 167

нАкАз
м. Львiв

18. 12.2020 р. Ns 79-о

Про премiювання
працiвникiв ЗДО М 167

Враховуючи п.4 б постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30,0В.2002 Nol298 <Про
оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з
оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi
сфери>, п. 4,5 наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 26.09.2005 Ne557 <Про
впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв
працiвникiв навчальних закладiв, установ та наукових установ}, на Пложення про
премiювання працiвникiв, враховуючи економiю фонду заробiтноТ плати, за
пiдсумками проведеноi роботи у 2020 роцi та з нагоди Католицького Рiздва,

нАкАзУю:

1

)ýt!:ýaff*,ý
Е-Рдl



Розрахунок
до кошторису по спецiальному фонду на 2О20 р.

Дощriльний заклад N9 167

Дохiдна частина по коду 25010100 на 2020 р становитиме- 845,490 тис,грн.
поступлення батькiвськоТ плати - 845,490 тис. грн

ГlоступЛёhня батькiвськоТ плати за вiдвiдування доцtкiльноrо наsчапьноrо
замаду М 167 s 2О20 р

Середньорiчнi BapTlcтb харчування Батькiв, плата
дiтоднl за одне вlдвlд грн

ясел.rрупа
оплата60 % 6105 17,00 103785,00
сад.група
оплата60 % 28527 26,00 74l705,00

Разом 845490,00

Видатки всього 845,490 тис, грн

кЕкв 2330 - " продукrи харчувакня"

Витрати по КЕКВ 22З0 на 2020 р. становитимугь - 845.490 тис. грн

Доходи. та s}lдатки по коду 25010100 на 2020 р. становитимуть - 845,490 тис. rрн.

Головний бухгалтер L,
Полярущ С.О.

3об{iв о,м.EKoHoMicT

25010100 - "Плата за послуrи, що надаються бюдж.установами
згiдно з 'ix основною дiяльнiстю"



Porpaxyxoк до npoeкry бюдхеry на 2020 Pix по ЗДО tф 167

,п lали
Наймонуваннл Сум.,грн

господарсьi товаDи 25 000,00
15 000,00

Канцблярсь Kl товари 4 000.00

гlооадплат9 пýрaодичнlrх видань 9 000,00

м'яхий lt{BaHrap: 44 000,00
(оммеп лосrиьноi бiлизни - 70 шт.'з00 грн.] 21 000,00

хмат - 2 шт.'250 грн,; 500.00

матDaц - '5о шт.'450 ,оr 22 500,00

]Iýид6aння обла.днirlвя та побvtовот тохfi aкя: 25 000,00

бойr€р-3штl'э0O0fрн, 9 000,00

полотеD - 2 ц]т.'и00 гон, 6 800,00

вага - 1 шт.'2500 Фн, 2 500,00

дiелбкtDиiния млииоfi. з шт,'9о0 rрн 2 700,00

про)l€fiор 5 датчиrом руrry - 8 шт.'500 грн. 1000,00
меOлi: 1,,0 00о,00

цаФа дит. дл'l одяry З-мiсtrа - 22шт,'2520 rрн 55 440,00

лiхqо дит.двояочс!е - 20'2728 rrн 54 560,00

Будiвельяi матерiали (фарба о acopтиMetтi) 15 000.00

всьоaо: 2a7 000,00

Воьо.о BtTpaT|l по КЕКВ 2210 на 2020 pil( стаховлять -

КЕКВ 2220 "Модиtамоllти та порзв'я]увальнi маторlали"

247 000,00 rрн

1

заrал

СЕредня i-qть днlв Bapтicтb харчуванхя в
дехь cyMa,rpr.

зэ2
1,180t 60,52

64
122691,80

9 140 28,27

оматз 55
,,40 11,з1 1

Н!ймеfi yBaxня мздrlам€нтlв Одrн.вrм к-ть Цlха.rрн. сYма,rpн.
,, Адр€напirl 0,18% - l м;1 3 6,39 19,17
2 поеднiзолон о,Orr.0 мз з 1з.26 39,78

супDасrиr,0.25 таб,м20 уп 1 72,72 72,72
Еуфjлiн2%-5,0Nr'|0. 2 2,86

Корrлiхон0,06%-1мл амп. 2 2,61 5,22

6 сальбуrамол а€9о!оль фл 1 71,77 77.77
,|

Маrнiю сульфат 25% - 10 мл 2 2,21 4,.{8

8 парацетаrrол 0,2 Ml0 ул 2 14,42

Аrтизоване зуriлля 0,25 Npr0 ,10
3,71 з7 10

''0 Губ(а rемостатичва туб 1 158,47 47
-11 розчин брильявтового зел€tlоrо фл 9 4,13 з7,17
12 Розчих йоду 20мл фл 10 11,55 115,50

ш,l 10 7,10Вата Ферильха 50 Ф,- роляк 71,00

1 з1.41 з1,4114 Дlазолiн Фан дит. 9 r М 1

фл 2 зз.18 66,3615 Спирт етиловий 96О,6 100 мл

шт 10 2,8а 28 00ОдrlоD83овi чJпDицr! 2.016
10 з,50 з5,00шт17 одворазовi шприци 5,0

4,17 41.70пар 10Риавицi оrлмовi
102,555 20,51шт1 0х7

4 57 45,70фл 10Гlор€кись ýодню З% р-н 100'lл20
8,122 4,06флБорна (-lа р,н сп,З% 20 мл No1

з,45 6,902rпюхонат 10% 5мл N!10к
41,6420,82223 м10100 м.

143,6014,зб10штрейоон п9рошоr
82.161 082а мслOта 525

192,6096,з021/5мл26
77.36з8,6в5м27
бв,402,28з0llJTмаФ(а28

842,70280,903звхон 1л29
26,700,8s30штшпатель лаз0

2199,12

кЕкв 22з0 " кти la ваtiнi'

2500,00 rpн
Всьоaо arrrрати по КЕКВ 2220 ха 2020 pii ста}lовляlь ,



сaдочl.,рупа з2а 'l057468,72
б€зкоUJlовнi 71 140 4з,46 431992 40
оплатa 251 140 17 з8 62547в,з2

BrTpaтr ло КЕКВ 22З0 на 2020 Plr становлять .
',|80200.0О 

rрн

кЕкв 22a0 " опл.т. lo

Воьо.о lrTparr по КЕКВ 22ia0 
'la 

а)2О р. clrноалять - 188980,00 aрх

КЕКВ а82 'orpoм' rarодr tо роtлlэацП.дер(авlrхI (р€riоatм!нllх ) проrрам, нэ вlднесaнI до

ВGього Еrтрети по КЕКВ 2282 на 2020 р. отановлilь . 640.00 rрll

ГолоaIrй 6)rхrалтaр

Etoxoмlct

,ý€ Поляруш G.О.

мельнrr в.к.

Назаа послуr cyмr.rpH.
ло!iDха ваг.тоном9тDiв 550,00
Лабораторний аналiз аоди - 2000,00

1700,00
,l000,00

Поrоtнrli peiaoнT пDимiцення - 49900,00
{ремонт iгрових KiMxaт )

PeMoiT tiбrerrioro хра}rY подачi води - 1200,00
пaрQllDяд|€ воrноiасника 2700,00
3аправка. х!ртридrо
гlеDоя.опоDY lоraт,зазем.та aзоляцii ,1660,00

r]оокионня део8rшафI те дoзirlсaкцil 670о fi)
ПовiOха лiчrльниriв 1000,00
iOдх "

Охорона (вiдsосr,осrерэхення)- 105600.00
Видаrвння дер€в . 10000 00

Bcboro: 187010.00

НАЗВА ПОСЛУГ cyMa,rp,i.
тёлеФо8и (абоfi плвта)_доriдхова послYrа 510,о0
lHropx9т 1440,00

всього l950,o0

Наймaнуваяti заlодiв тl послуa Сума в plx, rpx.
5rr0,00
540,00

r

'].тбiний бFiraHT frбпаляаяня _



l а

Bcbofo витрати по КЕКВ 3110 на 2020 pi{ становляYь - 107 440,00 rрх.

8cboro 8rrрати по. КЕКВ 3'132 rla 202О plx становллть -

Головrrиl Фtйлтgр

Gухrалт_эр

'1 400 000 rрн.

r r, ф-

Лоляруш С,О

мольнrк в,к,

Наймену8а8ня cyMa,rpB.
13 000,00

9 000.0о

ПDаль}в i ашив(з на 
'0 

xl, 1 uJT, 40 6{0,00

каOтоплечист{а , 1 дJт ]9 200 00
шафа дrя випlканн' з " секцiйна -1 ].!T 25 60с 0о

всьоrо 107 440,00

м Наймепування Сума
ý,лаrаустрiй територi; 3 апацJтYяаннян водоаИsелення 500 000 00

2 капiтальний ремонт Фасадy 600 000,0с
каппальний oeMonl дахч 300 000 00

Разом 1 400 000,00

Розраrуноi до проеrrу бюд).(ету по спэцфовду на 2020 pix по ЗДО М 167

Fп.fr.пм'с.бп96m . 
' 

1,IT

1

3,



ЗАТВЕРМЕНО
Нахаr MiHIcтepcTaa фiнансiв yIpaiкl

28.01.200? }l9 57

{ у реда(цri хака]у MiHlcтepcтsa Фiваясlв
УrраТlи

04,12.2015 м 1,1,!Е)

ЗатвердхенrП у cygi

П'епнaаlяmь uiлbiroEiB dвlсlпi прчdцяпь оане пчсяча
чJlспdосrlп .puoc4b 00 хопiйо415 231 0ВО,OО zp.l)

(сума словами i цифрами}

dааdу осбlлц--
l*ijiil

,. '' rliiнr
t}

, r{tt i Uс
i (''(а/7

} rл зд l.

'{ 
1,.. ...

lз

z
(код за

(найменування Micтa, райояу, обласYi)

8и" бtодхету м}сqфий ( бюдхет львЕськоi MicbKoi територiальноi громади )

коЕ,а наэаа вцоi.чо' класйФхафl видаткlв та хредитування 6 06 ооrан э питань освiтlr

ход та назэа проfрsмноi хлаоаФi.аФ] sйдатйв тэ хр€дитування державно.о бюдхету

tкод та назва про.раuноi rласхфiха1]ii видзтхiз та lред.аryвання мiсцввих Ыодхеtlв (ход -€ sазвЕ Типовоl nporpaмHoi хласифiкзt]|i
s}rдаткiв та хр€дrryвзння мiсцевих бвдхетiв / Тямчасовоl l.пасифкацji видатхl9 та кредитування для бюдхетiб мlсцевоrо
самоврядування, яхi не !астtlсовуlоть програмно-цiльового метqду)' 0611010 Надання доц(iльноi осв]ти )

баа'"епу (роэп!сапU ,а хоdа U проерdмноi

масчфiкsцJj вчбапкЬ йа хрОоrаування бюёжеmу, аасчфiхвчлТ

в тА в-

Оплап, прdцi

Зrробiтtlа плата

забозгlg.tбltня siисьхобослрбовtliв

Эyд,цiвcbKa 9ихаrорода

ання на оплеmу лр.Ц
Зul<орчспанi, поварlв l послу2

и. обладнання та iнsентар

фонА фонд
? з 41

рАзом

нмхооl(Ення . ycboro 14 зз9 700,00 891 360,00 15 2з,l 060,00

Надходхення xouJTiB iз заrально.о фоцу Ыоджеry 14 зз9 700,00 14 зз9 700,00

Надюджеtня lФщпв iз спецiальюrо фонду бюджgry, у rому чrслi 891 360,оо 89, J60,o0

25010000
наёхоёхення вВ плаmч за послуёч, ч!о наОаюr'пься 6,оdхэпнчlrч
усmdнооаNч rеidно iэ законфевспвоr,

89,1 360,00 891 360,00

(розписатй за пiдrрлами)
Плвmа за пф!ryе|, ч!о неааюпься бюdrвmнuмч усmаноаамч 32ia8o з

25010100 891 360.00 Е91 з60,00

25010з00 0,00

25010400 0,00НаOхоФ|.оннF бюOхеrпнuх успзпоо Bid ревлiэацii в ус,пановлоному
поряOху uаОrа (хр!, нерухоlоsо lаdна)

25020000H|lJi Фкерела впаснuх ноdхоOжень бюахепнчх усmвнов
(розп{асsти эз пИФупами)

i\ui наёхфжоння у люL|у ччслi:

jlal dахоВч (розл!.!сап! за KoOaMU хласчфiкащ1 dохоОiв бюОхеmу)

зобоа
фнансуванвя (роэпUсаПч за коdамU класчфхацП фнансуаання

15 2з1 060,0014 зз9 700,00 89,1 з60,00
15 23,1060,00891 з60,002000 14 зз9 700,00

8 9?9 900,000,008 979 900,002110
8 979 900,008 979 900,002111

2112

2113
1 975 500,001 975 500,002120

89J з60,00 4 275 580,00з з84 200,0о2200

2з0 400,о02з0 400,002210
60 200,00222а 60 200,00

891 з60,0о22з0 1 з!7 500,00]родуrrи харчувэння 2 208 860,00

коtllторис
fia 202l pii

22422799 3.rлад доgJкиьfiоТ occiтl м'l67



Видатхи на вциджэння

ГоловнlJl бух2алпёр

F
й
|у"

ý
fu

ь-.
[j:

lpa

.lHl}

&Фl

хФ|

ш
поr.

спл

!g
'рФr

}yaz

lePe

'uxa}pe.q

rýA9

224а з21 600,00 з2l 600,00послуa (rpiм юмунальних)

0,00225а о,00

22ьа 0,00о,00видаткй та захqди спецiального приlначення
227а 1 453 300 00 1 45з 300,00оплата liв
2211 1 070 200,00 1 070 200,00оплата теплопосrачанхя

57 800,002212 57 0о0,00оплаtа
292 00оfu.lата 227з 292 400 0с

оплата л 000 0,00

з2 900 00 з2 900,00
оллаrа 2216 000 0,00

32 900 00 32 900,00
оплата

Дослiдхе{ня I ро]робки, оIр€яi заrоди по рýалlзацilдержавнrr
(реrlональньl) проlрам

2280 1200,00 1200,00

Дослiдюннi i рзробrи, orpeмi a9ходи рзб}fтху ло реалiзацil
дерхаз8иr (ро.iоявльiих) проrрам

22а1 0,00

Окрсмi!ахqди по р!алirаФ державних (р€aiональних) проaрам, н€
аИнбсенi до заlодlв розвйтку

1 200 00 1200,00

ОбслуеоЕування борЕовuх зобов'язаNь 2400 0,о0

0,00Обслуaоýуванl.iя BнлpitlJHjx борrобих зобоз'язань

Обслу,оsувовня 3оонiцrriх борrових зобов'я3ань 0,00

2600Пойlочнi mрансферпч 0.00

2610 0,00

262оПотсннi траrtсФертrr ор.анаlч дерrctаsо.о улравлiння iнц,их piaHiB 0,00

26з0 0,00

Соцiальхе за66зпбчехля 2700 0,00 0.00
В,лl5та пбнФй i доalоиоrя

212о

lншi виплати хасвлgнн.о 0,00 0,00

lвmj поточнl 9идатlо ]00,00 100 00

Капiталь8isидатхи з000

Пр}tдба}lш ocrloBrlo,o

При,qбапня обладнання i прздiiетjв довгоqrроRового,(ористуваяня 3110

3,120капiтмьнa ичтво (придб.ння)

Капi?альне будвниllтво (придбання) хитла 3121

з122Капiтмьне будisницгэо (придбsння) iнtlJиx о6'сfтis
зl з0 0,00 0,00Калiтмьнхй р€монт

Капiтальний poмo}.r хrrюaоrо фонду (приiliц€lrь) з131

Капiтальний ремонт iнUJих об'оrriв 3132

Рехоsструrцiя тa ресrаврацlя з140 0,00 0,00

РехонсrрухЦя хитлового фонду (примiщень) з1,11

Реюнсгруý.{lя та р@ФавраФя irluJих о6'aкriв з 1.{2

РесrаврaЦя narr'rTor ryльтури, iсtорй та архпоrтури 3143

3150Створ€ння дор.Фзниt звпасiз i роз€рвjз
з160Прядбання замлj тв }€маrерiальних аrrrвiв
5200

XaniiiНbн rранс4ерти пцприе ствам (усrановам, орrавiзафям)

Kani9reblli трансфертя

з210

Капiтальнi трансфорти ор.аsам дерхаано.о улравлiяня iнч,,их piBHiB з22о

Калiтальяi трансферти урядам iнФемних дерхав та мirfiародним
з2з0

калiтэльнi з240

Нада8нi в 4110

Надання кредитlв oplaнaм деруаsноrо упраsлiння lн|.!их piBH]B 4111

Надання хредитlв пИпри€мствам, устано€ам, 4112

411з

Надання sовнiшнiх lФадитiа
. 0000Нероэпqдiлонiвидаrва

п

т

олыа когут

мл

13 сiч r 202l р.

поляруt].l

2274

241о

242о

9уФидп та ютФнl трансрерти пlдлрисмствам lyclaвoвaM,

l lоточнl трансФерп урядам воJвмнях дс!жаs lа мlжва|rлпим

211о

2800

з100

4210

L
]

I

Г----г---l
ll
l

I

L

l

ll

г-F
:

г--------г-------



Розрахуно{ до бюджоту fia 2021 pix по 3ДО М 167

КЕКВ 22,10' Прaдмети, матaрlалl.обладltання ta lHBoHTaP"

Наймонування cyMa,rpr
Господарсьld тооари 6 450,00

миючiзасоби 1з 840,00

Канцепярсьхi товари з 500,00

М'rхrй ixBaпap 29 250,00

комплек, постiльноi бiлиэllи - 60 шт.'ЗOО Фн l8 000,00

маrрац ,25 шт,'450 rрн 11 250,00

Придбання поrФýlих щитiв 4 940.00

Придбання облaднання та побутовоТ ,gхнlхя: 38 з69,00

дYхова чlаФа - 
' 

UJT.'5909 rрн 5 910,00

елеýром'ясорубка - ,| ц]т.'7,100 Фв 7 100,00

електроло6зик - 1 шт.'1400 Фв 1 400,00

холодильнl,!к - 1 чlт,'7,100 aрн 7100,00
праJьва машин9 - 1 шr,'7100 rрв 7100,00
мийнs ванна трьохсекцiйяа - 1 цrт."7000 Фн 7 000,00

дiелект9ичнl DчкаsиJ - 1 паоа'200 ,рн 200,00

чоботи ryMoai- 1 пара'549 Фя 549,00

мsблi: 50 970,00

шафа дит. для одяrч з-мiсltа - 60 цт-'849,50 rрн 50 970,00

Будlвельнi матерlали (фарба для сriн; tlJпаклiвха,ламifiат - 18О м2) 54 750,00

Bcboro: 200 059,00

З0 340,62 rрн

230,a00,00 Фн

Nsп/п Нaймонувaнtя модхlамaнтiв Одllн.ахм, к-ть Цiна,rр8 Сума,aрfi
,1 мреналi80.1Ео/6-1мл амл 3 6.з9 19,17

2 преднiзолон 0,0з/1,0 Nаз амл 3 13,26 39,78
3 счлрастин 0.25 таб.Nс20 уп 1 72,72 72,72
4 Еуфiлiн2%-5.0Nа10 амл 2 2,86 5,72

Корrлiкон 0,06% - 1мл 2 2,61 5,22

6 Сальбяамол аерозоль фл 1 77.77 77,77
7 маrнiю сульфат 25% . 10 мл 2 2,24 4,48

8 Парацетамол 0,2 Nl10 ул 2 7 ,21 14,42

Акrиsованg вуriлля 0,25 Ml0 2 3,71 7.42

10 Губха rбмостатична туб 2 158,47 з16,94
1,1 Розчин брильянтовоaо зеленоrо фл 1 4,,1з 4,13
12 Розчих йоду 20мл фл 1 11,55 11,55

1з Вата сrерильна 50 rр.- ролик шт 10 7,10 71,00
14 Шини {для веDхяlх та ницнiх aнцiвох) цJт 1 200,00 200,00

Спирт втиловий 96% 100 мл фл 2 зз,18 66.36
однораэовiOJпрйци 2,0 !]JT 10 2,80 28.00

17 Одноразовiшприци 5,0 ilrT 10 з,50 з5,00
1в Лейкопластир 1,9х7,2 см шт 2 20,51 41,02
19 перекись sодню з% 0-н 100мл фл 2 4,57 9,14

20 Борна к-та р-н сп,3% 20 мл М1 фл 2 4,06 8,12

21 кальцlю rлюконат 10'/6 5мл м10 2 3,45 6,90
Анальaiн супоз рекг,100 мr 0,5 М10 Ииr.) aMn 2 20,82 41,64
РегiдOон лоDоцlох цlт 5 14,эб 71,80

24 Мефенамiнова хислота табл.0,5 М20 2 41,08 82,16
НуDоФен сYсп,0,1/5мл 2 96,30 192.60

Маоловий вiдоi. ( 5м) 3 з8 68 116,04

27 Шпатель ларинrоло}чний шт 204 1,00 2м,00
2в Маска стерильна шт 2020 5,00 10 ]00,0о
29 РукаоиФ,пари LJ]T 1000 4.50 4 500,0о
з0 Дезiнфiкуlочий засlб для рY( Кгаfl Сlеап,'1л щт 110 250,00 27 500,00
31 Де3iнфiryючi для поверхнi Жаiiлар плюс,банк. шт 43 320 00 1з 760,00

Разом 57 613,10

15

16

Заборrов9нiсть !а 2020 р.по КЕКВ 2220 qтrновить -

Всьоrо впрrтr по KEkB 222О Е. 2О2' plr стаiовлять -

КЕКВ 2230 "Прод,хтE Iарчуваяня"

2 586,81 rpн

60 200,00 rpн

3аборrобанiйь rа 2020 р,по КЕКВ 2210 сгановить -

Всьоrо BlrTPaT}l по КЕКВ 2210 нa 2021 pll стaновлять .

кЕкв 2220 'MeдrKaMollтll тa лорэ9'язувrrьrl увторlалх"



з92 1218 662,80здо r& 167
392 1 218 562.80Заrальноlо типу

14,t 808,80ясел. fрупa 5r|
140 30.33 55 200.606€з{оцJтоавi 1з

51 ,| 40 12,1з 86 608,20оплата
садочк. rрчпа з28 1 076 754,00

57 140 46,50 з71 070,00б€зкоцlто8нi
оплата 271 140 18.00 705 684.00

BapтicTb харчуваннл в
назва к.сть

3аборrоsанiqть за 2020 р.по КЕКВ 22З0 сrановить -

Витрати по КЕКВ 22З0 lla 202l plx стaкоалrlь -

98 954,66 .рн

1З17 500,00 rрн

кЕкв 2240 " оплап п .{ilльн

зв'я!

Заборrованaqть за 2020 р.по КЕКВ 2240 сrано8tfrь - ,|1 9ЗЗ.З8 rрн

Bcboro в|tтр.ти по КЕКs zA0 t.a2021р. станозл8ть. з2l 60о,lю rpн

КЕКВ 22Е2 " oxpCMi aаtодх по рсалlзацПдоржaвнrх (рэflональних ) проrрам, не вlднесен| до заходlв

ня Ma,l

внт
Наймону!аlllя JаIодiв та послуa Сума в pix, r9х

Проsедеhня фунщiонального навчання у сферi цивiльноlо захисту 1200,00
Расом 'l200,00

Всього BrTplT, по КЕКВ 2282 в' 2021 р. станоaлять -

КЕКВ Л00 " lнщl лоточнl зlд:тпr i

Сплата подапdв та зборlr - 100,00 rрн

Всьоrо sитsтr по КЕКВ 2800 н! 202l р. craнoвr!firb -

1 200,О0 rрн

100,00 rрll

Головнхй бухraлтэр а ПолrручJ С.О.

ExoHoMlcт

cyMa,lpHHarB. послуr
Повiрка 8аl,тономотрiв 200,00
Лабораторний аналiз води - 1000,00
ПоIочний ремонт облад8анвя - 2 200,00
Хiмчистха м'яrого |н!ентаря - 4 200,00
ГIоточний ромонт прииiцення - 170 000,00
(оемонт aDчпоаих кaмнат )
i]ерёзаDядка вогнеrасника 700,00
Заправха картрtцжа
перев.опоqу хонт.зазем,та i!оляФi

1 000,00
1 570.00

пDоведення дератизацi] та дезiнсокц'i 6 510.00
Повiрка лiчильниrlв 4 000.00
охоOо!а {виеоспостеD9жепня)- 11з зl0,00

всьоrо: 30.690,00

НАЗВА ПОСЛУГ Сума,aрн
телеФони (абонплата),довикова послуrа з iз1.50
]нтернет 1545,12

всього 4 978,62

м9льlих в.к.
ф

/,r / -Up+
{/
Y



РозраIуfiок дd проокry бюдж9ry ха 2021 piк по ЗДО М 167

кЕкв 2210, lаrrи обл навнл та lHBeHT

Наlмaнуваrlнi Сума,rрн

Господарсьхiтовари 8 090.00

миючl засоб!.r 1з 8.a0,00

Каrц€лярськiтоааря з 500 00

М'яIнй iHBotlropr 40 500,00

комплект постiль8оi бiли3ни , 60 шт,'З00 aрн 18 000,00

маYрац - 50 шт-'450 lpн 22 500 00

Прlцбання пох€).сiих ципв 4 200,00

Прrrдбa.lхя обладнанrlя ta побутовоi тбхнiхr: 49 зl0,00

духова шафа _ 1 шr.'15900 aрн. 15 900,00

елекrDом'ясоDчб{а - 1 uJT,'17000 rpн 17 000,00

болasDха елеrтrичпа - 1 цл.'2800 rрх 2 800,00

холодильник _ 1шт.'6800 Фн. 6 800,00

дi€лекrркний килииоl( - З шт.'З00 грх 900,00

дi€лекrричнi руха8ицi - 1 пара'210 грх 210,00

чdбоп гумовi " 1 пара'я0 rрн 540,00

про)rcктор з датчихом руху - 8 шт,'645 lpк, 5,160,00
мsблi 100 960,00

шафа диr. для одяry 3-мiфа - 70 шт.'7З0 rрн 50 960,00

лiххо дит. - 25'2000 грн 50 000,00

БYдlвольнi маtе9iали (фаоба для cтill: шпаклiвка) 161 600,00
всьо.о з82 000,00

382 000,00 .рн

Nlл/п найr.ончвахtя модххамохтlв Одхв.вхм к-ть Ц|ва,rрх. Сума,aрн
1 fuрехалiн0,18%-1мл з 6,з9 19,17

Преднiзолон 0,03/'|,0 МЗ 3 13,26 39,78
3 Супрастиfi 0,25 таб,Nе20 1 72,12 72,72

Еуфiлiв2%_5,0Mlo амп 2 2,86

5 Корrлiхон 0,06%.1 л 2 2,61

6 Саfiьбутамол аерозоль фл 1 77,77 77,77
7 Маrнjю сульфат 25% - 10 мл 2 2,24 4,48

8 парацвтамол 0.2 Ml0 2 7.21 14,42

9 Акrивоване вуfiлля 0,25 М10 2 3,71 7,42

10 Губ(а rcмосrатична ryб 2 158,47 э16.ý4
1'| Розчин брильянтоlоФ зеленоrо фл 1 4,1з 4,13

Розчин йоду 20мл фл 1 11,55 11,55
13 ваlа ствоильха 50 rр,- Dопик шт 10 7,10 71,00
14 Шини hля Bepxнix та ниrоlaх хiнцiво() цт 1 200,00 200 00
15 Спирт етиловий 96% 100 мл фл 2 зз,18 66 36
16 Однора!овi цrприци 2.0 шт 10 280 28.00
17 Одноразовi Фприци 5,0 I]JT 10 3,50 35,00

Лейколласгир 1,9х7,2 c шт 2 20,51 41,02

гlбDекись оодню 3% D-x 100мл фл 2 4,57 9,14
20 Борна х-та рн сл.3',6 20 мл М1 фл 2 4,06 812
21 КальФю rлюконат 

'0% 
5мл М10 2 з,45 690

Анальгlн супоз.рекr.100 м.0.5 N910 Иит,) 2 20,82 41,64

23 РегИрон пороUJок l]JT 5 ,l4,36 71,80
24 МоФвнамiнова lо.слота табл,0,5 М20 2 41,08 82.16

Нурофен с}сп,0,'115мл 2 96,з0 192 60
26 Марле8ий вiдрiз { 5м) 3 38 68 116,04

27 Шлатвль ларинголоriчний шт 10з 1,00 10з,00

2в Маска сrерильна шт 11006 5.00 55030,00
РукбвиФ,пари l]JT: 3906 4,50 17577 00

30 ДеtlхФiкуlочий засjб для рук Кrаfr Сlеап.lп шт ,10 250,00 2500.00

ДезiнФiкYючi для ловерхнi Жавiлар плlос,банк шт 2 320 00 640,00
Раfом 77з99,10

Bcboro gхtратl ýо КЕКg 222О Ba2021pit( становлят5 -

Назва зiхладу К-сть дilой
Сор9дrlя х"сrь днlв Bapтicтb харчуван}rя а

день (хоеф,лlд9иц,-r,O7З) Сума,rрн.
здо м 167 392 1 218 638,72
Заrального типу з92 1 218 бз8,72

64 142 l26,1б

Всьо.о вrrраtя ло КЕКВ 22l0 ха 202l plx ставомять -

КЕКВ 2220 "Модиl(амохтr та лораЕ'язувальrl маторiали"

18

19

кЕхв 2230,п

77 400,00 rрн.



беэкоштовнj 1з 140 30,40 55 324,52
оллата 140 12,16 86 801,62
садочх. rрупа 328 1 076 5t2,57
безкоtuтовхl 57 ]40 46,49 371 014.86
оплата 271 140 18,60 705 497,71

Вrтраrr по КЕКВ 2230 на 202l pl|( стаховлять , 1 218 638,72 rрн

кЕкв 2240'оплат. lM

посл

Всьоrо битрaти по КЕКВ 2240 на 202l р. становлять - ,a59 750,00 rрх.

КЕКВ 2282 " oxРoмl зах(ци по t 9алl]sцП дврхавних {ро.iональниr l проlрам, не giднесехi до заходiв

найменчвarlхя Jаходiв тa послчa cvмa в oll rDx
Проведsння Фуi(ч|онапыоlо навчан!lя у сфе9i цивiльного захисту 1000,00

Разом 1000,00

Всьо.о .lTpaTx no КЕКВ 2282 нв Д21 р. станоапять.

КЕКВ 2800'lншl поточкl вrда r "

Сллата подаfidэ та зборiв - З9О,00 rpн.

Всьоaо aиrрfir по КЕКВ ?Е00 нa 2021 р. становляrъ .

,l000,00 rpн.

З90,00 rрн

Головхl.й бух]aлт.р

EloHoMlc,I

{/,у ПоляруU, С.О

мельник в,к..N,

Нaзаa послуr cyMa,rp8
повlDlа вбr,тоном€тDiв 650,00
лабооатооний авалit води, з000,00
поточний оомонт обладноння 5000,00
Хiмчистха м'якоlо iнвентаря. 16000 00
Поrочний ремонт примiц€rня - зOOш0,00
(DeMoHl гоулоаих KlMHaT )

пеOеJаоядrа аопrеlасника 700 00
3апOавха каотDид)l(а 1000,00
l]ооев.олору lФнт.заФм.та Ьоляцii 1570,00
п9ов€дбння дi,ратизацii та деaiнсекцii 6510,00

4000,00Гlооlрка лiчильнихiа
11з310,00

зм0.00
рона (вiдеоспOстере)l(eнхя)-

ОбслYrовуваяня по rаробlпriй платi
Bcboro aý1780,00

cyMa,rpH.НАЗВА ПОСЛУГ
Телефови ] абонплата l,довикоаа послуrа з424,88

1я5,12
всього 4970.00

J.



Розрахунок до проýкry бюджеry по спецфонду на 2021 piK по ЗДО N9 167

КЕКВ 3,1l0 " Придбання облад}lа}lнл iпр9дм€тiв довrостроковrо корl.tсryвання||

Найменування Сума,rрн
Холо,qильнl( - 1 цrт 16 000,00

Духова шафа елебрична -1 ч'lт 9 900,00
Всьоrо 25 900,00

Bcboro вtтрати по КЕКВ 3r'l0 на 2021 piк становитим!rть "

кЕкв 3'l32 "l.\rпiтальшrй pci,ioнT lнш{х o6'cKT|B'

25 900,00 rрх

Nc .rп Наймонування Сума
] благоустрiй т€риторii з влаt!туsанням водовiдsодёххя 500 000,00
2 капiтальний ремонт фасаду 1 000 000,00

Разом 1 500 000,00

Всьоrо витрат1r по КЕКВ 3132 на 202't р. становитимуть. 1 500 000 rрfi.

Головний бухrsлтер

ExoHoMic,

Полярущ С.О.

мельник в.к.

о

ф



2з.06 ?021 ЗДО 167,3 jpq

3аклаý доu,lхiльноi освiти Nc 1ý7

79 02е lbBta syji l Масарика 7

?ýл Факс |lЗ2] 2ý2,14 ?9 e-f,a]iar]; _is:ý]l.":a1

flотребя в товарах зriднý xýýJTopýcy 3ý0 ýt ]ý7 rra 2020 piK ]

Назвg Кiл bKicTb с а
Ка ý

9фi снии
3оtдит з тsерýою 0блýдинкоý А4
96а

30 шт
5 ц"lт

к

миючi засоби
Плин

н
100 л

200 кr
|4 шr
30л

OUJ0K для п
р]&I|11дл я миття 8lxO}t

Рiдке мило

i_{]зГсrтдlя смlття
1.Туалетний nai,]1p. 

.,..

Бол rрýа 9|9l1тý!lчна
ýойл ARiýTON

i тоаа

Jl' у,l
l)UU LUT

1 шт,
J Ll-rT

Ji., .-ая змt Rаu

М'який iHBeHTa
Мат а для лlжок

Постiль дитяча lrр:уллgт!
ý0 шт.
cU шт ]8 000_рн

]

9,ý8зяtlsлIл
ýl9лекти111 килимки
Рукавицi дiалектичнi

Чоботи

З t-i,:T

] ,...л,.

, r1.] ра

ý00 rpH

200 rpH
5,{0 грн

i"lаАпi
Лiжка дитячi )( trrT

-л
50 ti
45 970 грнýафи для роздяrання

трьOхдверý,
ок. з лавOчкам и)

Будiвельнi цql_е_р!ýли
Ф а я cTlH снlжха '] 0 Lшт 4ý00 rpH

l100 rрнu]T, пс 25 кrрýальжц::::r, 10Bt{a yНlвeШпаклi

,3агальна сума ?00 000

ýиректор 3,|О О KOryr

httpsr/mai|_qoo0le.cO,frnaitb/0/?йt.ro1&oabl*nbr&.€MfщzýkxwrwxvagмcmiiýkQnxoGD&?Droisclol=1&meýsaaePad]d.0.1 trt

Хiмiя

30ВOrрн
500 rря

450С грн
Z lUv гр4
5З00 гря
5Е0 rpH

8 шr j!_00, р,н
эU шт JUUU ipн

7 (о rпч
,. / l-!l-' гl)ч

2В00 rрн
,1ý000 

грн_
l плal -л,,

5000 rри,] |!9.g !_о_gи 111i g_ryдз н н 1

22ýý0 гря.

rу,!rOвlL-
l
l
I

I

i-*,



3аклад ýоti;хiльноТ освiти ýs 1ý7

7ý 020. J]ýýis, syn Т Масаýи{а 7.

тел lфзхс (0З2] 252 4{ 29. e-fiý:i,ijnI*1E ]c!i. ] |ei

03. 1 1, 2020 р

llxeT * поgання

Адмiнrстрацiя ЗД0 Nglý7 прl)сить Jа(ул,l-й ,TчLlтоваси, а ;аме

!1ai8ir сума

ý,i э9

па{iЁ оф}.t$й Mondi А,{

Еý |r!я ll ýconom}, 5Q.]

ip(yLýa б}пий

'1аýФ 
galle1 АЗ 80 {li.,

Utl]\r'ýRýдL 8i.Аз 8с Ll\t
бпrй ý00 зi]R

2 y]l

t.|ожхйl-ti ?1 см 
'{ola 

8епе ý l.rj,i

5 lr},i

Зýч]иr 17ý spt{ тsерд} ? i!r1

2i1 yl

2lr.:"i

_4.,
]3tltr

Eýr

1']ljOii]*

зaсll,]

5

3c!rrr1 !6 ар( ýi!'tIнl(; :] 
' 
lrr

1яOrptr

Р},]ха хулr.оаа }l]ёxicrif gýc ,ýь

{!Q.p8

] о6{,1

{пi$lя*а
а

Кýfiьх!лrт.р 8ý,0222
ýроФесiйчйй 1"1i х 17Е r
45 мм Bя}LLlАNT
crennep:0$ 24,ý а]
ýp{}!.riý 

'co.ý9ýleýr1о{rат дл9 флlп(9рт}
20 эрл 64190.ýJ О]5Зý
optina

lr.оýи Eagle 2{/ý 1о9a

ýиреятор 3ý*

Марrср'iе{ý?оýий 40ri!ce
],5 м,* 4,1с9 рже*и!i,
сýлбlоsиi,l. бпахr?rяй.

".,ерао!!й

8.

{1ij lF,.

Хсре{rор cc0nefiix 2С i{r
з ý8Ёзлýяоь

8' l|,,

. lCl rр*

300 г9,]

ic lpl

49З5 гр"

2,

з

6

7

!t

1a

J1

12 Фgйлi'! А4 5;] мх '1о0 ш1

1,{

hlýý:/i'lrail,goýýle..ýrйnrИrlEl?tatt*m&ogbШd'iИxrfмfýrGkxt*f ýxvq*YicndjSkOлXGcýff(ý}.ojector=] &rnesýagePa,,tl{]rB,l з;з

2з-06.2021 ЗДО 167"?.ipg

4

j 10 ш,:

t

i



23,06,2021 З!О 167-1,jpg

3аклад дошкiльноi освiти Ns 167

79 020. Льв,в 9у') Т Масарика, ,'

тел iфакс {0З2) ?5? 44 29 e-mai] dnz,_167@LJi: пet

Потреби в товарах зriдно кошторису ЗДО ý9'l67 на 2021 piK :

Н азва Кiл bKicTb
Ка н цтова ри

З0 шт|сниu
3ошит з 1в9рд_ою _оФеАцýюЗ4 96 арк 5 ц.tт

миючi засоби
Плин

Господа рськ, товари

ма

3Q!O-цH,

ýOQ tpl

4500 грн

,2700 грн
5300 rрн

lQQ lp*
7В0 rрн

3000 грн

_ lSО.эt
i ""?Z_O!_ýj.___,

15000 rрн

100 л
60лХiмiя для нiтазу

Пороt_чок для п вня
а для миття в|кон

Рiдке мило

200 кr
14 шт;л

эU шт

_,i9_y п

ý00 u.tT

!шт

Дзщgrци q1gргозберirаючi
Пакети для смiття
т алетнии папl l

, Пральна маlлина на 9 кr SAMSUNG
WWgOJ5446FWUA

Елеrгролобзик BOSCH PST 650

Мийка т ьохсекцiйна п м ислова
Холодильник побутовий двокАмЕрний
ДВОКОМПРЕСОРНИЙ ATLANT

1 tлт 1400 грн

7000 rрн
1200О rрн

1шт
] LUT

Мяс бка елецричllа (привjд}
ýухова шафа

М'який iHBeHTa р
lVlaT аци для лlжок

Обладн а н ня
вицl дlалектичнl

Чоботи гумовi

I ljlT
;l ljlт

17000 грн
1В500 грн

11250 lрн

,18 000грн
25 шт
фшт

60 u,tT

1 лара
.,..!_ пара

200 грн
540 rр,н

Меблi
Шафи для роздяrаннi трьохдвернl

без ручок, 3 лавочками
Буд,эсr,!ý цатерiали

Фа ба я cTlH снlжка

Ш пакл rB

)

10 шт пс 25 кг

50 970 гон

400С грн1Q rl
IёUMz

3ага{!ьна сума 23а 4ýа

ýиректор ЗýО О KoryT

https://'nai|,qooole,com/mailfu/0/?tabэ.m&ol]blrinttorFMfcazGkXwF\ryxvowиcmnSkonxGGDft?orýieclol= ] EmessaoePanld=0.,l 1/1

i Папiр

* _ __Igцдq j!!цч1_(кодlдект)

Ламtнат + а! 65Q грн
11С0 грн

L
]
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3аклад дошкiльноТ освiти Ns 'l67

79 020 Львtв, sуп Т Масарх(а 7.

теп /Факс 1032) 252 44 29. е-mаll dпzл_167ФUk, nel

29_1а 2О20 р

Ммiнiстрацiя
роцi, а саме:

N! 37

Економiчному вiддiлу
Biддiлy освiти
шевченкiвськоrо
Залiзничноrо районiв
уо дгп лмр

1а

Лrст - подання

3ДО N9167 плануо провест!l поточi"ri ремонти в захяадi у 2а21

1- ГIоточний ремонт групових KiMHaT - 12 rpyn по 100 тис,грн /rрупа

2, Капiтальний ремонт тротуарноtо покриття дорlх(ок * монlаж брукlвки вrд

500 тис,rрн

3. Капlтальний ремонт фасаду закл]аду осаl]и - 2500000 rрн

4, 3aMtHa паркетноrо поt(риття s групах 5ССм2 . 450 грнlм2

В.о. дирекrора ЗДО с. Голованова

htФs]//ftail.googh,coпl/maitfuл}lasb=rm&oaЖinboxяMfcqzckxwFlvxvawvlcmiiSkQnxGGDi(?Droiec1O,r=l &meýsaqcPanld=0.1 1l1

, "|_



Використано хоlлтiвНазва продм€ту
30 893 24Господарсьхi товари
5150,00Бойлер - 2 цлуки
Ф 228,40М'який iнвэнтар
46 17з,30gудiвольнi матsрiми

694,75Контейнер для ТВП
7194,00робот Makeblock

63 351,35Меблi
Оприскувач 5 л 678,96

1940,00Навчальний матерiал
Каiцтовари 1з 875,60

Рущничхи паперовi 4 0и,40
Рaзом 2м 274,о0

t"фор"ацi" no 
"iорястанню 

xourTlB по ЗДО М 167

кЕКВ 2210 "Предмот}t,мат9рiалl{ ,обладнаltня та lHBercTap "

2о2о lK

202,| lK

КЕКВ 2220 "Модихsменти Ts перев'язувальнi маторiали ''

2020 piк

Назва предхету
37 281,00

у 5 550 00
маски захиснi

,l0 ззв.00
Килими 4 з20,00

халати 1 7й,00
Одноразоs l цrапочки та захисвi

190,00

Разом

2021 pir

КЕКВ 2240 "Поточний ремонт ''

2020 pit(

Нrзвl предмоry BrrKopBcTaxo хоtштiв
Пральха маt!инха SДМSUNG 15 298,92

М'ясорубха елеfiрична 19 990,00
Тёлефон lP Grапd StJeam 1з50,00

пiсок з 300,00
Мийхи э нержавiiки _ 2 чJryки 6 503,10

М'який iнsенrар 12 146,00
Рlзом 58 588,02

назва п ви иставо коцlтiв
5 927,00

зажс|ji ни бз0 00
Bl tijапочки 100,00
вичхи 9 000,00

Маски медичнi 7 500,00
хмати 11 710,00
РазФJ з.l 867,00

назва ви истано коцтl апоточхий ремонI територii з
43в 07 4,23

Вriхористано кБ,цiБ-
дФинфiхчючi

Рукавицi мфйчнГ-

84 о{

Дезихq@--


