




















за          січень-жовтень            2017 року 
негрошові операції

за місяць з початку року

Книги 2210 шт 3 862,3 Батьківський комітет

Література, підручники 2210 шт

Миючі, дезинфікуючі 2210 шт 171 1041,76 Батьківський комітет

Електротовари

Госп.товари, інвентар

Лічильники

Підписка

Нафтопродукти

Запчастини 

Документи освіти (дипломи, атестати, свідоцтва і 

додатки до них)

Новорічні прикраси, ялинка

Освітні документи (диплом, додаток до диплому, 

учнівські квитки, свідоцтво, додаток до свідоцтва) 2210 шт 498 1347,72 Батьківський комітет

Картини 2210 шт

Декоративні елементи 2210 шт

Будівельні інструменти 2210 шт

Обладнання майданчиків

Стенди

Спортивне обладнання

Спортивні товари

Дитячі іграшки

Посуд

Фотокамера, фотоапарат, телефон

Вентилятор

Мотокоса, бензокоса, зварювальний апарат 

вага

Медикаменти, мед.облад.(2220)

Обладнання, інструменти

Меблі в т.ч  стінки

столи дитячі, столи

стільці дитячі, стільці

шафи

парти

кришки для парт

ліжка

комплект меблів

інші меблі 2210 шт

Дошка

Мякий інвентар в т.ч.: одіяла

постільна білизна

рушники

тюль, штори, гардини

килими, доріжки

тканина

спецодяг, костюми, сценічний одяг, сорочки, спорт 

форма

інший мякий інвентар

Сценічно- постановочні засоби

Побутова техніка

Телевізор 2210 шт 2 1600 Батьківський комітет

Музична апаратура

Автомобіль

Слюсарні інстументи 2210 шт 7 3075 Батьківський комітет

Обладнання кабінетів,інвентар,препарати для навчання

Мультимедійна система

Зварювальний апарат ТЕХАС ТА008 2210 шт 1 2400 Батьківський комітет

Проектор
Екран

Комп'ютер (ноутбук)

Монітор

Прінтер

Комплектуючі до компютера

Багатофункціональний пристрій Sumsung SCX-4220 2210 шт

Кухон.облад.: в т.ч. холодильник

електроводонагрівач, бойлер

електром'ясорубка

інше кухон.облад.

Обладнання для пральні 

Сантехніка

Будматеріали в т.ч.  фарба 2210 кг/л 15 823,3 ТзОВ "Снєжка Україна"

                               лінолеум

лак 2210 кг/л

                               вікна

                               двері 2210 шт

                              жалюзі, ролети

                              скло, плафони, лампи

інші буд матеріали 2210 кг/л 73 843,42 ТзОВ "Снєжка Україна"

Встановлення дверей, вікон

Ремонт в т.ч.     приміщення

покрівлі

бордюрів, сходів, огорожа

електромереж

каналізації, санузлів

тепломереж

водопровідних мереж

обладнання, меблів

компютерної техніки

Всього по КЕКВ 2210 х х 0,00 770,00 0,00 11993,50

Заправка катриджа

Послуги з обробки замовень дипломів/свідоцтв та орг їх друку2240 20 5482,8 Батьківський комітет

Повірка лічильників

Грошова оцінка землі

Технічна обробка докум.

Обслуговування програм

Послуги банку

Послуги зв"язку

Послуги інтернету

Транспортні послуги

Охорона

Інші послуги

Виміри опору ізоляції

Техобслуговування АПС

Обслугов. вогнегасників

Обслугов. пожеж. кранів

Довідка   по  ВПУ №4 м. Хмельницького          
(назва закладу)

З якого фонду 

поступили надходження 

(батьківського чи інших 

(вказати яких))

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря по сумах за дорученнями 

Призначення

Сума (грн.)

Од. 

виміру

Кількість 

з початку 

рокуКЕКВ

Кількість 

за місяць



Заміри контурів заземлення

Вогнегасники

Пожежний інвентар

Всього по КЕКВ 2240 х х 0 20 0 5482,8

Зварювальний апарат Луч Profi MMA-305 3110 шт 1 5570 Батьківський комітет

Всього по КЕКВ 3110 х х 0 1 0 5570

Разом  КЕКВ 2210+2220+2240+3110 0,00 791,00 0,00 23046,30

КЕКВ 2230,2250,2270,2282,2730,2800

Всього касові по ф. 4-2

Директор

Головний бухгалтер
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