Шановні батьки !
Адміністрація школи дякує Вам за допомогу та підтримку у організації обладнання навчальновиховного процесу наших дітей та створення комфортних умов для їхнього перебування у школі.
Доводимо до Вашого відома , що за березень 2016р. отримано фінансування по загальному фонду
із бюджету 800058,31 грн. з яких витрачено згідно кошторису:
- на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу – 464009,65 грн.
- на комунальні послуги – 200761,23 грн.
- на харчування дітей – 70329,00 грн.
- обл. стипендія – 595,50 грн.
- на придбання матеріалів та обладнання з міського бюджету -64359,93 грн. а саме:
ліноліум 118,75м.кв.по 150,32 на 21420,13 грн.
плитка керамічна (37,26 м.кв. на 2439,82грн. та 80штук на -845,50 грн.) 3285,32грн.
болгарка 1шт. на 2261,00 грн.
парти 16шт. на 4800,00 грн.
папір 15 пач. На 1020,00 грн.
сантехніка (раковини, п’єдестал, змішувачі) 5625,00 грн.
господарчий інвентар (граблі10шт. держаки-15шт. сапи-5шт.) на 675,00грн.
розчини будівельні (ізогіпс 5міш. шпатлівка 6 уп.) на 1496,00грн.
крейда шкільна 2 ящ. на 700,00 грн.
миючі та дезинфікуючі засоби на 5521,42 грн.
м`ячі 2шт. по 380,00 та 10шт. по 260,00грн. на 3360,00 грн.
фарба 84 банки по 119,00грн. на 9996,00 грн.
жалюзі 28,64м.кв. по 146,65грн. на 4200,06 грн.
Школа отримала за березень 2016 року кошти від надання в оренду приміщень 13210,38
грн. Від платних послуг – 58827,50 грн. Залишок на 01.03.2016р. – 10873,62грн.
Оплачено :
- заробітну плату вчителям – 40382,47 грн.
- земельний податок за Iкв.2016р. -343,86 грн.
- комунальні послуги – 13266,80 грн.
- за колби та картриджі для води в поч. школу – 3165,24 грн.
- за мишку та клавіатуру - 452,00грн.
- за перезарядку картриджів та ремонт комп. техніки – 1169,00грн.
- за заміну лічильника води - 980,00грн.
- за сантехнічні товари - 6472,00 грн.
- за прапори -585,00грн.
- видатки на відрядження 2757,50 грн.
- за сантехнічні товари – 1894,00грн.
Залишок на 01.04.2016р. – 11443,63 грн.
Залишок коштів на рахунку «Суми за дорученнями» на 01.03.2016р. становить 225,22 грн.
В березні надійшло 150,00грн..
Залишок на 01.04.2016р. 375,22 грн.
Оприбутковано надходження в натуральній формі на суму 10318,00грн. (це меблі - 1095,00грн.
література - 1960,00грн. телевізор - 4263,00грн.)
Кошти які залишилися на рахунках планується витратити на придбання матеріалів для поточного
ремонту приміщень школи та придбання: будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень,
канцелярських товарів, інструментів, інвентаря для подальшого функціонування школи.
Інформацію про усі фінансово-господарські розрахунки ви можете безперешкодно отримати для
ознайомлення у бухгалтерії школи або у заступника директора по господарській роботі. Усі розрахунки
виконуються безготівково.

Телефон

директора школи – 66-18-95,
заступника директора по господарській роботі 66-18-25,
бухгалтерії 66-18-17
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