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 жовтень 2016р. отримано фінансування по загальному фонду
із бюджету 695030,93 грн. з яких витрачено згідно кошторису:
- на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу – 578886,26 грн.
- на комунальні послуги – 18668,57 грн.
- на харчування дітей 75009,00 грн.
- видатки на відрядження 300,00грн.
- на придбання матеріалів та обладнання з міського бюджету – 22167,10 грн. а саме:
Шпалери та клей 2119,00грн.
Запчастини до насосу 995,00 грн.
Електротовари 2100,00 грн.
Мишки до комп`ютера 1062,10 грн.
Будівельні матеріали 3495,00грн.
Бачки зливні 5200,00грн.
Інструменти ручні сільськогосподарські (граблі мітли) 2271,00грн.
Інструменти для кабінету праці 4925,00грн.
Із бюджету розвитку в жовтні 2016р. виділено:
- на капітальний ремонт покрівлі 47695,80 грн.
- розроблення проектно-кошторисної документації на асфальтування 4137,00грн.
- технічний нагляд за об. Реконструкція спортивного майданчика 8077,33грн.
Школа отримала за жовтень 2016 року кошти від надання в оренду приміщень 4337,82грн.
Від платних послуг – 62407,00 грн. Залишок на 01.10.2016р. – 3711,52 грн.
Оплачено :
- заробітну плату вчителям 46325,80 грн.
- комунальні послуги 3083,01 грн.
- сантехніка для облаштування питного фонтанчика 2304,80 грн.
- за пот. ремонт електрообладнання 2039,83 грн.
Залишок на 01.11.2016р. – 16702,90 грн.
Залишок коштів на рахунку «Суми за дорученнями» на 01.10.2016р. становив 375,22 грн.
Надійшло 120,00грн.
Оприбутковано: літературу на суму 330,00грн.; телевізор на суму 7200,00грн. ноутбук
5185,00грн.парти 18шт. на 9000,00грн. інформаційну дошку 1085,00грн.фонтанчик питний 2шт
2592,00грн. та фільтр для води 1340,00грн.
Залишок на 01.11.2016р. становить 495,22грн.
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
Директор школи
Скорик Т.А.

