
Додаток 

до розпорядження 

департаменту освіти та науки 

від 19.08.2016р. № 9 

 

Звіт 

про обіг бюджетних та благодійних коштів 
Івано-Франківський міський Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання  

За грудень 2019 року 
 

 
№ 

з/п 
Назва закладу Назва товару чи 

послуги 
Назва контрагента 

договору 
Сума Кошти 

(бюджетні/бл

агодійні) 

Примі

тка 

1 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Теплопостача-

ння 

ТОВ 

«Станіславська 

теплоенергетична 

компанія» 

4806,10 

 

 

бюджетні  

2 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Теплопостача-

ння 

ДМП«Івано-

Франківськ 

теплокомуненерго» 

62419,43 бюджетні  

3 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Ламінат Гіпермаркет 

«Епіцентр К» 

31838,52 бюджетні  

4 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Відшкодування 

коштів за 

госп.товари, 

матеріали та 

канцтовари 

Працівники Центру 14751,76 

 

бюджетні  

5 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Заправка 

картриджів 

ФОП Сусяк І.Р. 425,00 бюджетні  

6 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

Розподіл 

природного 

газу 

ПАТ «Івано-

Франківськгаз» 

2494,92 

 

бюджетні  



юнацтва за 

місцем 

проживання 

7 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Електроенергія ТОВ 

«Прикарпатен-

ерготрейд» 

8625,38 бюджетні  

8 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Постачання 

природного 

газу 

ТОВ «Івано-

Франківськгаззбут» 

23874,52 бюджетні  

9 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Кондитерські 

вироби 

ТзОВ «Тера-Ів» 10248,24 бюджетні  

10 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Господарські 

товари 

ТОВ «Тема» 5352,30 бюджетні  

11 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Світильники ФОП Дмитрик Н.І. 5993,98 бюджетні  

12 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Водопостача-

ння та 

водовідведення 

КП «Івано-

Франківськводо-

екотехпром» 

626,60 бюджетні  

13 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Послуги 

перевезення 

ФОП Рибак М.В.. 

 

8625,38 бюджетні  



14 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Цукор і цукрові 

вироби 

ТОВ 

«Прикарпатський 

торговий дім» 

3546,16 бюджетні  

15 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Інтернет ТОВ «ЮТІМ» 3000,00 бюджетні  

16 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Господарські 

товари 

ТОВ «Тема-Захід» 3653,28 бюджетні  

17 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Інтернет ПАТ «Укртелеком» 2394,56 бюдетні  

18 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Господарські 

товари, 

матеріали 

Гіпермаркет 

«Епіцентр К» 

13224,20 бюджетні  

19 Івано-

Франківський 

міський Центр 

дозвілля дітей та 

юнацтва за 

місцем 

проживання 

Сценічний 

костюм та 

реквізити 

Приватний 

культурно-

спортивний центр 

«Гулин» 

13200,00 бюджетні  

 

 

Директор                                                                             Зваричук Л.І. 

 

Головний бухгалтер                                                           Николаїв Л.Я.                    

 

04.01.2020р. 

 

 

 

 



     
Додаток 1 

ЗВІТ 

про обіг бюджетних коштів 

за грудень  місяць 2019 року 

№ 
з/п 

КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) 

Джерело надходження коштів 

   (місцевий бюджет, 
освітня субвенція) 

 (депутатські кошти, 
бюджет розвитку) 

  2111 Заробітна плата 337,9 місцевий   

  2120 Нарахування на заробітну плату 79,3 місцевий   

  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 88,0 місцевий   

  2230 Продукти харчування 13,8 місцевий   

  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 14,0 місцевий   

  2250 Видатки на відрядження 0,0 місцевий   

  2271 Оплата теплопостачання 62,2 місцевий   

  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,6 місцевий   

  2273 Оплата електроенергії 8,6 місцевий   

  2274 Оплата природного газу 26,4 місцевий   

  2800 Інші видатки 0,0 місцевий   

  2282 Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм 
,не віднесені до заходів розвитку 

0,0 місцевий   

  3110 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 

0,0 місцевий   

  3132 Капітальний ремонт закладів освіти 0,0 місцевий   

  Всього:   604,4     

      

      
 

     
Директор  

  
 


