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слов,янсъкоi ivrrcbKoi гrди доншцькоi оБлАстI
вул. Щанила Галищького, 17, м" Слов'янськ, flонецьi..а обл., 84108,
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Начальнику вiддiл1, освiти
Слов'янськоi MicbKoT ради
Рубльовському I.M.

Адмiнiстрацiя Слов'янсъкоТ загальноосвiтньоТ шIкOли I-IItr ступенiв Jф 4

Слов'янськоТ MicbKoi ради просить вас для trокрашення умов харчування у
Тдальнi фiлiТ школи (учнi i-4 класiв) вирiшити питання щOдG придба.ння

лавок (3-х мiсних за розмiром 1500х460хЗ20 мм), яка к0IIIту€ 636 грн. за
одиницю у кiлькостi 20 одиниць.

Прайс виробника дода€ться.

!иректор навчально-виховнOго
середньоi загальноOсвtтньФТ шко O"j1" Пастухов
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количество:

мБ

636 грн.

способы оплаты
Б/н ЧП, ЧастичнаЯ оплата- предоIIJIата.
I,,rце l способ
Способы доставки
flocTaBKa по Харькову, СамовывоЗ
Llllte 4 сttособ;r
Условия вOзвр[iт,it
Ре гlлсl l,,t ы дOс,гал}к и
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Лавка для столовой 3-х местная

+3В0 показать номер
бЗб грн.

Купить

Характеристики

роизводитель

C_TpaHq цроизводитель

Вид мягкой мебели

описание
Габаритный размер: 460х1 500х320 мм
Металлокаркас: труба диаметром 20*2а мм, порошковая покраска
Фанера прямая обтянутая кожвинилом (или мебельная ткань)

дLц-даеt]слъ

Украина

кресло



Лавка для столовой 3-х местная
Лавка для столовой 3-х местная - это удачное, простое и функциональное решение для
столовых, детских учреждений или обцежитий. В ней нет никаких излишеств - на первое место
выступают функциональносtь, прочность каркаса и всей конструкции, и простой дизайн.
Лавка для столовой 3-х местная, купить недороrо которук) можно у нас по цене от
производителя:
позволит удобно разместиться на ней З-4 детям;

рассчитана на активную эксплуатацию.

Куппть лавку дпя столовой 3-х местную G доставкой можно, заполllив простую форму заказа
на нашем сайте, после чего наши менеджеры свяжутся с покупателем и уточнят все детали заказа
и Оплаты. Высокий сервис, качественная мебель и быстрая доставка * наши главные приоритеты
работы,



Ф4ýýw
компания из:
г. Харьков
Харьков, ул. Тернопольская, Харьков
График работы
+З80 показать номер
antikmebel 1 979@qmail,com

Харьковская область, Ук.
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слов,янськоТ MrcbKoi влди донЕцькоi оБллстI
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РЦ_iL.2019 Ns 7 L
Начальнику вiддiлу освiти
Слов'янськоТ MicbKoi ради
Р;zбльовському I.M.

Ддмiнiстрацiя Слов'янськоТ загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв ]Ф 4

Слов'янськоТ MicbKoT ради просить вас для покрашення умов харчування у

iдальнi фiлiТ школи (учнi 1-4 класiв) вирiшити питання щодо придбання

лавок (3-х MicH их зарозмiром 1 500х460хЗ20 мм), яка коштуе 636 грн. за

одиницю у кiлькостi 20 одиниць.

Прайс виробника додасться.

.Щиректор наtsчалъно-виховного

середньоi загалъноосвiтньоТ шrк О.Л. l1acTyxoB
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слов,янсiкоi MlcbKoi рдди доншцъкоi оБлдстI
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Начальнику вiддiлу освiти
Слов'янськоi MicbKoT ради
Рубльовському I.M.

Ддмiнiстраuiя Слов'янськоТ загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв J,Iч 4

Слов'янСькоТ MicbKoT рали прссить вас придбати мийку на 3-i секцii для iдальнi

фiлiТ школИ та 3-И млtйклt lll}ox cctttliTЩottoBol YoBtloT 
булiвлi,

Щиректор навчал ьно- ви хов
О.Л. Пас,гухов
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Начальнику вi,члiл1, освiти

Ёi"";rп,ькоi MicbKoi ради
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Фiнансовий звiт по ЗоШ J\t 4
про надходженюI та використанIur коштiв загального, спецiального та фонду розвитку

спаном на 0],07.20]9

показники

кЕкв плановI ппизначення Надiйшшо кошiв ви(ориФанl кошти фктшнi
наryршнi

покшжи за
] тв ?Ola

lа 1кв.2019 р
шац?шн1
покшши за звlтш перrод звlтш перlод

}агальrrий фонд 7 732 48t.0 0.00 6 653 814.89 6 б61 106.б1 0.00
]аробiтна п.тrата 21 11 5 017 426,0 4 2з0 збз,,1,7 4 2з0 збз;7,]
Цаоахчваrrrrя на oIUIaTv пDацl 2|20 l 077 537.0 892 438.84 892 438.84
в т.ч. зароб.плата позаштатного состава 2|11 16 000.0 15 831.0с l5 831.00

наDах\ъашп на оIшатч Imaпi 2l2( з 520.0 з 482,79 з 482;19
Предмети. матеDiали. обладнаIтrfi та lHBeHTaD 22|0 97 930.0 62 96з.09 62 96з.09
Прод!кти харчування 22з0 249 360.0 ?з5 765 5я 24з 057.за
Jппята ппспvг IKniM кпмwя ttьних 2240 ]4 х4х () 4,7,7|.z0 4,7,71.2а

Видатки на вiдDrDкдеш{rI 2z50 150.0 1 з3.9j 1 зз.95
эгшата комчна,rьних посгчт та енеDгоносliв 22,10 255 2з0.0 0,00 I22,7 з78.46 22,7 з,78.46 0.00
в т.ч. oпllaтa теIшопостачfflllrl 22,71 1 086 670.с I 085 ,1 88.з 1 l 08.5 188 з

оплата волопостачання та воловlлвелення 2212 14 000,0 13 896.28 1з 896л28
оплата електDоеIIеDгrr 22,73 l48 400.с l22 1,72 02 122 172,02
оплата природного газч 2274

)плата lнших енеDгоносllв та 1нших комчнаJlьних посJ 2275 6 160.с 6 121.85 6 121.85
IIrшi виrшати населенню 2,7з0

спецiальний фонд
Надходження коштiв всього
в т.ч.

за посл}ти (виррка буфетноi прод}кцii за
шкiльне харч!tsашrя) 66 l10.0c 66 110.00
Rl п ппенпи 5 594,47 271.81
вц Dеалlзашl маина з 00з.00 0.0с

ФОНД DОЗВЯТКЧ

придбаттня обладндil{я i rmедметiв довгостDоково з 110
KoDиcTvBilIiluI (мчльтимелiйне облалнання)

За поданням ЦБ відділу освіти




