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 грудень 2016р. отримано фінансування по загальному фонду
із бюджету 1266018,00 грн. з яких витрачено згідно кошторису:
- на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу – 613673,42 грн.
- на комунальні послуги – 564121,18 грн.
- на харчування дітей – 63308,40 грн.
- видатки на відрядження -300,00 грн.
- стипендія -926,40 грн.
- медикаменти -600,00 грн.
- на придбання матеріалів та обладнання з міського бюджету – 24015,00грн. а саме:
Будівельні матеріали для підвісної стелі 24015,00 грн.
Із бюджету розвитку в грудні 2016р. виділено:
- На реконструкцію спортивного майданчика 503049,60 грн.
- технічний нагляд за об. Реконструкція спортивного майданчика 7741,69грн.
- авторський нагляд за об. Реконструкція спортивного майданчика 1650,00грн.
Школа отримала за грудень 2016 року кошти від надання в оренду приміщень 16750,02грн.
Від платних послуг – 64499,73 грн. Залишок на 01.12.2016р. – 51712,52 грн.
Оплачено :
- заробітну плату вчителям 50310,52 грн.
- комунальні послуги 12963,83 грн.
- за поточний ремонт стелі на III поверсі 7717,00 грн.
-за промивку каналізації 2475,86грн.
-за поточний ремонт електрообладнання 3606,98 грн.
- за маршрутизатор 863,00грн.
- за книги для дітей 2505,00грн.
- за склопакети 4557,00грн.
- за будівельні матеріали 5544,10грн.
- за принтер 4600,00грн.
- за линолеум 11299,68грн.
- за світильники 4290,05грн.
- за меблі 4086,00грн.
Залишок на 01.01.2017р. – 24225,71 грн.
Залишок коштів на рахунку «Суми за дорученнями» на 01.12.2016р. становив 495,22 грн.
Оприбутковано: літературу на суму 397,00грн.; проектор на суму 12000,00грн. телевізор на
7500,00грн.ноутбук 3000,00грн.меблі на загальну суму 30703,00грн.
Залишок на 01.01.2017р. 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
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