
Звіт про витрати КО "АРЦИЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПЗОВ"ЮВІЛЕЙНИЙ" АРЦИЗЬКОЇ МР 

за 12 місяців 2021 року. 

          Дитячий позаміський заклад є правонаступником Комунальної організації Арцизький 

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний», яка була утворена 

рішенням районної ради від 22 квітня 2008 року № 342- V«Про ситуацію, що склалася у зв’язку з 

ліквідацією товариства з обмеженою відповідальністю Дитячий оздоровчий заклад Ювілейний”. 

      Дитячий позаміський заклад діє на підставі статуту у новій редакції затвердженого рішенням 

Арцизької міської  ради  від «20»листопада 2020 року № 11-У111«Про безоплатний прийом 

майнових прав на юридичні особи та майна до комунальної власності Арцизької міської зі 

спільної власності   територіальних громад м. Арциз та сіл району. 

     Засновником дитячого позаміського закладу є Арцизька міська рада, яка здійснює управління 

комунальним майном дитячого позаміського закладу, що належить новоутвореним: Арцизькій 

міської раді у розмірі 51% статутного капіталу, Павлівській сільський раді  у розмірі 

24%статутного капіталу, Теплицькій сільський раді у розмірі 22% статутного капіталу та селищу 

Острівне Суворівської селищної ради Ізмаїльського району Одеській області у розмірі 3% 

статутного капіталу. 

       Дитячий позаміський заклад є юридичною особою, має печатку, штампи із зазначенням своєї 

назви, бланки, рахунки в органах Державного казначейства та інших установ банків, а також інші 

атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України. 

Директором підприємства назначений Данилов Євген Миколайович. 

       Дитячий позаміський заклад функціонує сезонно під час канікул, в якому діти перебувають 

цілодобово, розміщується на узбережжі Чорного моря у власних стаціонарних приміщеннях. 

 За період з 25 червня по 31 серпня 2021 року в закладі відпочило: 

-  214 дітей; 

- 310 спортсменів; 

- 41 вчитель. 

 

- За 12 місяців 2021 року доходи від діяльності всього склали – 2658835,07 грн.: 

 

- Надходження від місцевих бюджетів        -   1021935,07 грн. 

- у тому числі субвенції Теплицької сільської ради - 67200,00 грн. 

- Надходження від реалізації путівок      -     1636900,00грн. 

        

За 12 місяців 2021 року КО АДПЗОВ «Ювілейний»  було витрачено: 

- на заробітну плату                                                                        - 1074582,87грн.; 

- на нарахування на оплату праці                                                    - 238808,04 грн.; 

- на паливо                                                                                         - 32471,00грн.; 

- на запчастини                                                                                  -  8490,00 грн.; 

- на  послуги газонокосарки                                                            - 32862,72 грн.; 

- на електроенергію                                                                         - 147892,51 грн.; 

- на ремонт оргтехніки, заправка картриджа                                    - 2150,00 грн.; 

- на феєрверк                                                                                        - 1530,00 грн.; 

- на транспортні послуги по перевезенню  будівельних матеріалів – 6500,00 грн.; 

- на електро плити                                                                                - 41800,00 грн.; 

- на натяжні стелі                                                                                 - 24480,00 грн.; 

- на завіз та викачка води                                                                      - 14800,00 грн.; 

- на натяжні стелі                                                                                 - 17680,00 грн.; 

- на освітлення (світильники)                                                                - 6800,00 грн.; 



- на кухонні столи                                                                                   - 8298,00 грн.; 

- на продукти харчування                                                                 - 619850,86 грн.; 

- на лабораторні дослідження                                                              -  2488,03 грн.; 

- на медикаменти                                                                                 - 21748,63 грн.; 

- на послуги різних навчальних закладів                                             - 3160,00 грн.; 

- на капітальний ремонт гарячого водопостачання                         -  46061,19 грн.;           

- на вікна та двері                                                                                 - 33642,00 грн.; 

- на наградної  матеріал                                                                         - 7451,00 грн.; 

- на послуги зв’язку  (інтернет)                                                            - 1190,00 грн.; 

- на канцтовари                                                                                        - 5109,13 грн.; 

- на будматеріали                                                                                 -   208385,69 грн.; 

- на хоз. товари                                                                                     - 17985,40 грн.; 

- вивіз сміття                                                                                        - 12000,00 грн.;   

- послуги банку                                                                                    -  5318,00 грн. 

 

ИТОГО:                                                                                              -   2658835,07 грн. 
 

 

 

Директор КО АДПЗОВ «Ювілейний»     ________ Євген ДАНИЛОВ 


