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упрАвлIння освIти I нАуки CyMCbKoi MIcbKoi
комунАльний rо*rоо'Ё#.ький пАлАц дrтшй та

юнАцтвА
Iдентифiкацiйний код: 21 1 1 1382

40030,YKpaiHa, м. Суми, вул. Соборна,37 тел. (0542)22-22-29,22-52-64,22-л4-з|

Начальнику управлiння освiти
i науки Сумськоi мiсъкоi ради
Щанилъченко А. М.

Адмiнiстрацiя Комун.льного закладу Сумського Палацу дiтей та юнацтва
просить внести змiни до кошторису спецiалъного фонду Ha2O2OpiK згiдно
довiдки про надходжеlнtr у натуральнiй формi в суЙi zrizз13 грн.20коп.
а саме: КЕКВ 2210 - 267107 грн.86 коп. :- шафи учнiвськi- тумба уrнiвська- стендз крiпленнями

- банерреклаrrлний(2х3м)
- комrrлект лiтер
- фарборозпиJIювачелектричний- набiр навчальний
- обiгрiвач керамiчний
- костюми сценiчнi

КЕКВ 3 1 10 - 25205 грн.34 коп.:
- ноутбук
- мобiльний iнформацiйний стенд
- бiблiотечний фонд

1 шт. х2000грн. :2000,00 грн.
1шт.х 1500 грн. :1500,00 грн.

7 шт.х22З8,98грн. :15672,86 грн.
1шт.х1480 грн. :1480,00 грн.
1 комп.х46ЗOгрн :4630,00 грн.
1 шт. х1134 грн. :1134,00 грн.
10 шт.х2З00 грн. :2З000,00грн.
1 шт. х 2999 rрн. :2999,00 грн.
Еа с}му 214692,00 грн.

1 шт. х 7500 грн. :7500грн.
1 шт. х 17522 грн.:17522 грн.
1 шт. х 183,34 грн.:18Згрн.З4 коп

Щиректор
Бу<галтер

Маковецький С.В.
Спiвакова Т. М.
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