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ЗВІТ БДБФ «Надія»  

за січень-травень 2019 року 

 

Звіт про рух грошових коштів  

за період з 01.01.2019 р. по 31.05.2019р. 

Показники Сума, грн. 

 

Залишок коштів на 01.01.2019р. 27500,53 

Надійшло коштів за січень-травень 

2019 р. 

129856,64 

Витрачено коштів за січень-

травень 2019 р. 

142526,15 

Залишок коштів на 01.06.2019р. 14831,02 

 

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 січні-травні 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  

- багатофункціонального пристрою 

Canon для приймальної комісії 

- Digitus 

1 шт 

 

 

2 шт 

7225 

 

 

960 
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- кабелю для навчальних корпусів 2 шт 100 

Придбання кабелю та комплектуючих 

для прокладки мережі інтернет 

 3949 

Придбання комп’ютерного обладнання 

для потреб бібліотеки: 

- мишки USB 

- клавіатура 

- жорсткий диск 

- кабель для проектора в кабінет 

№28 

- картридж для потреб спортзалу 

 

 

4 шт 

4 шт 

1 шт 

2489 

Придбання монітора та світч для ауд. 

№34 

 3419 

Придбання теодоліту ауд. №56  3600 

Придбання комп’ютерного обладнання: 

-монітор кабінет психолога 

- монітор кабінет зав.відділен. агрономії 

- проектор ауд.№3 

- колонки ауд. №28 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

16119 

Збереження, обробку та 

транспортування підручників для 

бібліотеки 

 1413,04 

Придбання проектора та кріпленні 

ауд.29 

 7021 

Придбання кабелю  для прокладки 

інтернет мережі ауд №1 

 3755 

Придбання мережевої карти  236 

Придбання кабеля  3355 

Придбання комутатора  329 

Придбання картриджа методкабінет  2016 

Придбання підручників для студентів 

спеціальності «Комп’ютерна інженерія» 

 1659 

Придбання інтернет-кабелю для 

проведення локальної мережі на 1-му та 

2-му поверху 2-х поверхового корпусу 

вул. Незалежності 

 3355 

Придбання книжкових формулярів та 

каталожних карток для бібліотеки 

 1750 

Придбання комп’ютерного обладнання 

(кабель, кронштейна для проектора, 

екран для проектора, колонки)    

 8753 

Разом  71503,04 
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Придбання електротоварів та інструментів: 

 

Придбання світильників LED: 

- ауд №6 

- ауд 32 

- ауд №13 

- ауд №41 

- ауд №42 

- методкабінет 

- диспетчерська 

- ауд 328 

- ауд №32 

- ауд №31 

- туалет 

- кабінет зав.відділення агрономії 

- коридор 1-го поверху 

Першотравнева 

100 шт. 18450 

Разом  18450 

Поточний та частковий  ремонт   будівель, споруд і навчальних корпусів  

 

Придбання матеріалів для фарбування 

гаражних воріт Першотравнева, 53, 

вікон флігелю, укріплення дверей 

ауд.№1. Побілка флігелю, парканів. 

 6740 

Придбання матеріалів для зварювання 

решіток на вікна ауд №1, ремонту 

столів ауд.№6 

 1686 

Придбання матеріалів для виготовлення 

решіток на вікна ауд №41 та кабінету 

менеджерів 

 612,50 

Придбання матеріалів для зварювання 

решіток на вікна та двері, заміна 

серцевин ауд №12,13,53,54,41, кабінет 

заступника директора з виховної роботи 

 1981 

Придбання матеріалів для ремонту 

 ауд №41,6,44, диспетчерській, 

методкабінеті, бухгалтерії 

 1815 

Придбання матеріалів для будівництва 

сходів в 2-х поверховому корпусі та 

заливки запасного виходу 

 2001 

Придбання матеріалів для заміни замків 

ауд №27, кабінеті завідуючої 

відділенням менеджерів 

 1600 
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Придбання матеріалів для заливки 

двору 

 2399,20 

Разом  18834,70 

ВСЬОГО  108787,74 

 

Витрати на проведення ремонту та утримання студентського 

гуртожитку 

Види робіт Обсяг робіт 

або кількість 

Сума,грн. 

 

Придбання електрообладнання: 

- автоматичні вимикачі 

6 шт 3000 

Придбання матеріалів для встановлення 

стендів, заміни замків в кімнатах 

студентів 

 2383 

Придбання матеріалів для заміні в 

душевій 

 3657,40 

Придбання матеріалів для заміни 

дверей, поточного ремонту 

 2440,92 

 

Разом 

 11481,32 

 

Витрати на ремонт та утримання студентської їдальні 

Види робіт Обсяг робіт 

або кількість 

Сума,грн. 

 

Придбання ложок, вилок, топора-сікача  1700 

 

Разом 

 1700 

 

Інші витрати, пов’язані з господарською діяльністю та забезпеченням 

навчально – виховного процесу 

Види робіт Обсяг робіт 

або кількість 

Сума,грн. 

 

Ремонт і заправка картриджа  4360 

Абонплата за доступ до мережі Інтернет  4654 

Придбання макету календарів для 

проведення профорієнтації 

 270 

Придбання дипломів, додатків до 

дипломів та обкладинок 

 9040,44 

Послуги страхування  580 
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Послуги виконання проектної 

документації для встановлення пандусів 

в навчальні корпуси, спорткомплекс та 

гуртожиток 

 5320 

Придбання банеру для 

профорієнтаційної роботи 

2 шт 760 

Послуги оренди банера   3100 

Придбання друкованого матеріалу для 

святкування 75-річчя коледжу 

 364 

Стаття у газеті «Слово Придністров’я»   300 

Разом  28748,44 

 

 

ЗВІТ БДБФ «НАДІЯ» 

про надходження та передачу матеріалів та послуг  

за період з 01.01.2019р. по 31.05.2019р. 

Показники Сума, грн. 

Залишок на 01.01.2019р - 

Надійшло за січень-травень, в т.ч. 

- матеріалів 

- послуг 

150717,50 

132696,46 

18021,04 

Передано БДКПБКТ за січень-

травень 

- матеріалів 

-  послуг 

150717,50 

 

132696,46 

18021,04 

Залишок на 01.06.2019 р. - 

 

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ  БДБФ «НАДІЯ»  

за період з 01.01.2019р. по 31.05.2019р. 

Показники Сума, грн. 

Передано БДКПБКТ 150717,50 

Оплата за розрахунково-касове 

обслуговування 

102,05 

Всього витрат 150819,55 
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За інформацією правління  

Білгород – Дністровського благодійного фонду «НАДІЯ» 


