
 

Надходження коштів по КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат 
для обдарованих дітей» ЖОР  за  жовтень 2019року 

№ з/п Надходження  спеціального  фонду 
 

Сума, грн. 

1 Інші позабюджетні кошти 
(плата за утримання вихованців, яка вноситься 
щомісячно батьками або особами, що їх заміняють) 
 

216094,50 

2 Благодійні внески  
(благодійні внески та благодійна допомога, що 
вноситься батьками ліцеїстів або особами, що їх 
заміняють) 
 

76862,00 

  

Звіт по використанню коштів по КЗ «Житомирський обласний ліцей-
інтернат для обдарованих дітей» ЖОР  за жовтень 2019року 

Спеціальний фонд 
Інші позабюджетні кошти 

Жовтень    2019р. 
КЕКВ Товар, послуга, робота 

 
Сума, грн. 

2220 Придбання  лікарських засобів, перев’язочного 
матеріалу 

1350,00 

2240 Послуги з шиномонтажу 700,00 
2275 Вивіз ТВП, захоронення ТПВ 2963,40 
2240 Ремонт і технічне обслуговування КВП та А 

котельні 
2181,82 

2240  Ремонт і технічне обслуговування котлів, насосів, 
клапанів та іншого газовикористовуючого 
обладнання 

4127,27 

2240 Абонентська плата за доступ до мережі і інтернет 750,00 
2240 Послуги пультової охорони, виїзд ГШР та технічне 

обслуговування засобів охоронної сигналізації 
 

1000,00 

 
 

 
Загальна сума 

 
13 072,49 
 

 

 

 



 

Благодійний фонд 
Інші позабюджетні кошти 

Жовтень  2019р. 
КЕКВ Товар, послуга, робота Сума, грн. 
2210 Придбання мітли, віники, відра 

 
4880,00 

2210  Придбання  електротоварів 
 

3753,89 

3132 Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на «Капітальний ремонт коридору1 поверху  
навчального корпусу» 

49950,00 

  
Загальна сума 

 
58 583,89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Надходження коштів по КЗ «Житомирський обласний ліцей-
інтернат для обдарованих дітей» ЖОР  за листопад 2019року 

№ з/п Надходження  спеціального  фонду 
 

Сума, грн. 

1 Інші позабюджетні кошти 
(плата за утримання вихованців, яка вноситься 
щомісячно батьками або особами, що їх заміняють) 
 

211562,30 

2 Благодійні внески  
(благодійні внески та благодійна допомога, що 
вноситься батьками ліцеїстів або особами, що їх 
заміняють) 
 

75185,00 

  

Звіт по використанню коштів по КЗ «Житомирський обласний ліцей-
інтернат для обдарованих дітей» ЖОР  за жовтень 2019року 

Спеціальний фонд 
Інші позабюджетні кошти 

Листопад    2019р. 
КЕКВ Товар, послуга, робота 

 
Сума, грн. 

2220 Придбання  лікарських засобів, перев’язочного 
матеріалу 

1 350,00 

2240 Послуги з газорозподільної системи 2 785,00 
3110 Придбання системного блоку та 

багатофункціональні копіювальні прилади 
40 575,00 

2240 Ремонт і технічне обслуговування КВП та А 
котельні 

2 181,82 

2240  Ремонт і технічне обслуговування котлів, насосів, 
клапанів та іншого газовикористовуючого 
обладнання 

4 127,27 

2240 Абонентська плата за доступ до мережі і інтернет 750,00 
2240 Послуги пультової охорони, виїзд ГШР та технічне 

обслуговування засобів охоронної сигналізації 
 

1 000,00 

2240 Придбання запасних частин для автомобіля 2 607,00 
2210 Придбання талонів на бензин 14 470,00 

 
 

 
Загальна сума 

 
69 846,09 
 

 



 

 

 

Благодійний фонд 
Інші позабюджетні кошти 

Листопад  2019р. 
КЕКВ Товар, послуга, робота Сума, грн. 
2240 Наданні послуги по підвозу дітей до ліцею-

інтернату 
 

7 000,00 

3132 Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на «Капітальний ремонт коридору1 поверху  
навчального корпусу та даху навчального 
корпусу» 

6 314,69 

  
Загальна сума 

13 314,69 
 

 


