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 вересень 2016р. отримано фінансування по загальному фонду
із бюджету 596353,43 грн. з яких витрачено згідно кошторису:
- на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу – 491477,08 грн.
- на комунальні послуги – 10904,88 грн.
- на харчування дітей 67500,00 грн.
- на шкільну форму дітям сиротам 3500,00грн.
- на придбання матеріалів та обладнання з міського бюджету – 22950,66 грн. а саме:
Електротовари на суму 801,14грн.
Шкільні меблі на суму 2881,00грн.
Стільці 7883,00грн.
Чорнило для прінтера 882,52грн.
Папір 37 пач. на 2553,00грн.
Мати гімнастичні 7шт. на 6000,00грн.
М’ячі баскетбольні 7шт. на 1950,00грн.
Із бюджету розвитку в вересні 2016р. виділено:
- на придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів 36624,10грн.
- на асфальтування прилеглої території 41596,00 грн.
Школа отримала за вересень 2016 року кошти від надання в оренду приміщень 2777,74грн.
Від платних послуг – 55523,00 грн. Залишок на 01.09.2016р. – 1132,00 грн.
Оплачено :
- заробітну плату вчителям 43110,95грн.
- комунальні послуги 3746,03 грн.
- за перезарядку картриджів та ремонт комп. техніки 1847,00 грн.
- за картки справи (бланки) 308,00грн.
- за електротовари 3087,24грн.
- за екрани проекційні 2шт. 1558,00грн.
- за пот. ремонт електрообладнання 2064,00грн.
Залишок на 01.10.2016р. – 3711,52 грн.
Залишок коштів на рахунку «Суми за дорученнями» на 01.09.2016р. становив 375,22 грн.
Оприбутковано: літературу на суму 4687,00грн.; багатофункціональний пристрій на суму 3800,00грн.
та автоматичну сушарку для рук по ціні 1365,00грн.
Залишок на 01.10.2016р. становить 375,22грн.
Кошти які залишилися на рахунках планується витратити на придбання матеріалів для поточного
ремонту приміщень школи, 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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