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 квітень 2016р. отримано фінансування по загальному фонду із
бюджету 640563,18 грн. з яких витрачено згідно кошторису:
- на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу – 473140,67 грн.
- на комунальні послуги – 117723,27 грн.
- на харчування дітей – 39071,56 грн.
- обл. стипендія – 595,50 грн.
- на придбання матеріалів та обладнання з міського бюджету -10031,68 грн. а саме:
вапно 54 упак. по 13,00 на 702,00грн.
інвентарь (щітки, валіки, ручки до валіків, саморізи, мітли ) на 3819,68 грн.
Чаші Генуя та бачки по 3шт. на 4110,00грн.
дошка шкільна 1шт. на 1400,00 грн.
Школа отримала за квітень 2016 року кошти від надання в оренду приміщень 9073,36 грн.
Від платних послуг – 67894,78 грн. Залишок на 01.04.2016р. – 11443,63
Оплачено :
- заробітну плату вчителям – 42438,27 грн.
- за касове обслуговування – 1610,36 грн.
- комунальні послуги – 6107,75 грн.
- за перезарядку картриджів та ремонт комп. техніки – 758,00 грн.
- за сантехнічні товари - 878,00 грн.
- за будівельні матеріали для облаштування кабінок – 5280,00 грн.
Залишок на 01.05.2016р. – 31339,39 грн.
Залишок коштів на рахунку «Суми за дорученнями» на 01.04.2016р. становить 375,22 грн.
В березні надходжень не було.
Залишок на 01.05.2016р. 375,22 грн.
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
Директор школи
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