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ЗВІТ БДБФ «Надія»  

за червень-жовтень 2019 року 

 

Звіт про рух грошових коштів  

за період з 01.06.2019 р. по 15.10.2019р. 

Показники Сума, грн. 

 

Залишок коштів на 01.06.2019р. 14831,02 

Надійшло коштів за червень-

жовтень 2019 р. 

413347,00 

Витрачено коштів за червень-

жовтень 2019 р. 

398197,62 

Залишок коштів на 16.10.2019р. 29980,40 

 

Передача благодійної допомоги від Білгород – Дністровського 

благодійного фонду «Надія» на баланс Білгород – Дністровського 

коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних 

технологій для розвитку матеріально – технічної бази навчального 

закладу 

 в червні-жовтні 2019 року 

 

Витрати на проведення ремонту та утримання навчальних аудиторій та 

корпусів 

Види робіт Обсяг робіт 

або кількість 

Сума, грн. 

 

Придбання обладнання, меблів та підручників  

 

Придбання процесора для навчального 

сервера 

 1017 

Придбання системних блоків для 

бухгалтерії коледжу 

3 шт 25650 
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Придбання комп’ютерного обладнання 

для бухгалтерії та комп’ютерного 

приладдя та запчастин для навчальних 

корпусів 

 20918 

Придбання тюлі для бухгалтерії  560 

Придбання занавісів у вестибюль 1-го 

поверху адміністративного корпусу 

 1000 

Придбання комп’ютерного обладнання    

Придбання електротоварів та інструментів: 

 

Придбання електротоварів: 

- ауд 27 

- ауд 55,57,56,41,13,15 

- розетки, автомати ауд. 55,56,13 

Придбання електротоварів для 

виготовлення подовжувачів: 

- ауд.№1,10,11,12 

  

5025 

9955 

4998 

 

 

1752 

Поточний та частковий  ремонт   будівель, споруд і навчальних корпусів  

 

Придбання матеріалів для виготовлення 

решіток  на вікна ауд №44а 

 3564 

Придбання матеріалів для виготовлення 

плінтусів вестибюлі 2-го поверху 

адміністративного корпусу  

 2050 

Придбання матеріалів для зварювання 

решіток ауд. №44а, заміна замків в 2-х 

поверховому навчальному корпусі 

 1171 

Придбання матеріалів для фарбування 

кузову авто на НДГ, фарбування 

плінтусів на 2-му поверсі вестибюля 

адміністративного корпусу та музею 

 4752 

Придбання матеріалів для шпаклівки 

відкосів на вікнах та дверях 2-й поверх 

адміністративного корпусу, фарбування 

підлоги ауд. №30, кабінету зав. 

агрономічного відділення 

 4058 

Придбання матеріалів для встановлення 

замків на вхідних дверях 

адміністративного корпусу, заміни 

серцевин замків в ауд. №13,28, 

майстерні столяра,складу, диски для 

виготовлення решіток, демонтажу труб 

опалення 

 2184 

Придбання метало пластикових вікон  23000 
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для встановлення в адміністративному 

корпусі 

Придбання матеріалів для шпаклівки 

відкосів на 1-му та 2-му поверсі в 

адміністративному корпусі та ремонту в 

ауд. №5,9,10,7 

 6894 

Придбання сантехнічних матеріалів для 

монтажу опалювальної системи в 

навчальному 2-х поверховому корпусі 

по вул. Незалежності 

 38853,66 

Придбання матеріалів для проведення 

ремонтних робіт в адміністративному 

корпусі 

 9921,24 

Придбання матеріалів на проведення 

ремонту туалету в адміністративному 

корпусі 

 24384 

Придбання матеріалів для фарбування 

стелі, стін, плінтусів, дверей та сходів в 

адміністративному корпусі 

 10382 

Придбання сантехнічних матеріалів для 

заміни в гуртожитку,їдальні,навчальних 

корпусах та навчально-дослідному 

господарстві 

 8098,22 

Придбання матеріалів для ремонту 

стільців та столів, дверних ручок в 

адміністративному корпусі 

 1679 

Разом  211886,12 

 

Витрати на проведення ремонту та утримання студентського 

гуртожитку 

Види робіт Обсяг робіт 

або кількість 

Сума,грн. 

 

Придбання електротоварів: 

 - вентилятор для душової 

- лампи світлодіодні 

 4360 

Придбання матеріалів для ремонту 

підлоги в телезалі 

 5850 

Проведення дезінсекції в приміщеннях 

та на відкритих територіях гуртожитку 

 6000 

Придбання матеріалів для ремонту 

дверей та заміни замків  

 4382 

Оплата послуг з технічного  4000 
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обслуговування та організації повірки 

лічильника теплової енергії 

 

Разом 

 24592 

 

Витрати на ремонт та утримання студентської їдальні 

Види робіт Обсяг робіт 

або кількість 

Сума,грн. 

 

Придбання будівельних матеріалів для 

заливки дороги біля їдальні 

 2734 

Придбання матеріалів для фарбування 

сходів та перил в їдальні 

 2253,06 

Придбання банеру для їдальні  1605 

 

Разом 

 6592,06 

 

Витрати на ремонт та утримання навчально-дослідного господарства 

Види робіт Обсяг робіт 

або кількість 

Сума,грн. 

 

Придбання матеріалів для потреб 

навчально-дослідного господарства 

коледжу 

 57991 

Придбання обладнання   1750,80 

Оплата послуг ремонту паливного 

насосу високого тиску для потреб 

навчально-дослідного господарства 

 3670 

Придбання матеріалів для перекриття 

навісу 

 5414 

 

Разом 

 68825,80 

 

Інші витрати, пов’язані з господарською діяльністю та забезпеченням 

навчально – виховного процесу 

Види робіт Обсяг робіт 

або кількість 

Сума,грн. 

 

Ремонт і заправка картриджа  4125 

Абонплата за доступ до мережі Інтернет  4926 

Придбання друкованої продукції 

(буклети,календарі) для проведення 

 2877 
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профорієнтаційної роботи 

Виготовлення гербу коледжу  1100 

Придбання дипломів молодших 

спеціалістів 

 2304,12 

Придбання ліцензії на комп’ютерну 

програму «Дебет-Кредит» для 

використання в навчальному процесі 

 1998 

Придбання матеріалів для реставрації 

стенду  

 513 

Придбання товарів для прибирання 

навчальних корпусів та інших 

приміщень 

 1628,40 

Придбання запрошень з нагоди 

святкування 75-річчя коледжу та 

реставрацію стенда 

 1545 

Придбання канцелярських товарів для 

роботи приймальної комісії  

 2254 

Придбання канцелярських товарів для 

організації виховної та методичної 

роботи коледжу 

 8549 

Придбання друкувального паперу для 

потреб бухгалтерії, відділу кадрів, 

приймальної директора, інженера з 

охорони праці та практичного 

психолога 

 10670 

Придбання миючих засобів для 

прибирання в службових приміщеннях, 

їдальні,гуртожитку,бібліотеці та 

спортивному залі коледжу 

 14961,60 

Придбання радіо мікрофону для 

проведення заходів в коледжу 

 2080 

Оплата за збереження, обробку 

підручників та транспортні послуги 

 1468,02 

Оплата послуг діагностики обладнання  300 

Придбання студентських квитків для 

БДКПБКТ 

 5100 

Придбання залікових книжок та 

журналів обліку академічних груп 

 6008 

Виготовлення герба коледжу  940 

Придбання вогнегасників для потреб 

коледжу 

 3090 

Оплата послуг проведення лекції-

інструктажу на протипожежну тематику 

з працівниками БДКПБКТ 

 860 
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Придбання прапорів для потреб 

коледжу 

 1610 

Придбання конвертів та марок для 

приймальної директора 

 639,50 

Разом  79546,64 

 

ЗВІТ БДБФ «НАДІЯ» 

про надходження та передачу матеріалів та послуг  

за період з 01.06.2019р. по 15.10.2019р. 

Показники Сума, грн. 

Залишок на 01.06.2019р - 

Надійшло за червень-жовтень, в 

т.ч. 

- матеріалів 

- послуг 

391422,62 

 

354148,60 

37274,02 

Передано БДКПБКТ за червень-

жовтень 

- матеріалів 

-  послуг 

391422,62 

 

354148,60 

37274,02 

Залишок на 16.10.2019 р. - 

 

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ  БДБФ «НАДІЯ»  

за період з 01.06.2019р. по 15.10.2019р. 

Показники Сума, грн. 

Передано БДКПБКТ 391422,62 

Оплата за розрахунково-касове 

обслуговування 

120 

Всього витрат 391542,62 

 

За інформацією правління  

Білгород – Дністровського благодійного фонду «НАДІЯ» 


