
Шановні батьки ! 

 
Адміністрація школи дякує Вам за допомогу та підтримку у  організації обладнання навчально-

виховного  процесу наших  дітей та  створення  комфортних умов для їхнього перебування у школі. 

                  Доводимо до Вашого відома , що  за березень 2017р.  отримано  фінансування по загальному фонду 

із  бюджету 1185527,06 грн. з яких витрачено згідно кошторису:                   

                  - на зарплату  вчителів та обслуговуючого персоналу – 798407,40 грн. 

                  - на комунальні послуги – 276900,58 грн. 

                  - на харчування дітей – 63976,80 грн. 

                  - стипендія – 926,40 грн. 

                  - на придбання матеріалів та обладнання з міського бюджету –  45315,90 грн. а саме: 

                          Фарба  - 7154,50 грн. 

                          Штори-жалюзі -2520,00 грн. 

                          Меблі для сидіння - 1500,00 грн. 

                          Миючі та дез. засоби - 4928,50 грн. 

                          Стіл в каб. інформатики - 7800,00 грн. 

                          Стіл -750,00 грн. 

                          Будівельні матеріали (шпаклівка, штукатурка, клей, замки, вапно)-3960,34грн. 

                          Мітли, щітки -1025,00 грн. 

                          Папір - 2448,00грн. 

                          Полотно дверне - 1575,00грн. 

                          Лінолеум 60,9м2 - 9854,82грн. 

                          Провід, прожектор -1799,70грн. 

 

            Школа отримала за березень 2017 року кошти  від надання в оренду приміщень 

10696,11грн. Від платних послуг – 58917,15 грн.  Залишок на 01.03.2017р. – 18309,70 грн.   

            Оплачено :   

     - заробітну плату вчителям  48102,05 грн. 

     - комунальні послуги  9628,23 грн.                

                 - видатки на відрядження 930,00 грн. 

                 - перезарядка картриджів та ремонт принтерів 573,00 грн. 

                 - маршрутизатор  909,00 грн. 

                 - мережевий шуруповерт 1366,02 грн. 

                 - матеріали для підвісної стелі 17622,00 грн.          

          Залишок на 01.04.2017р. – 8881,84 грн. 

          

            Залишок коштів на рахунку «Суми за дорученнями» на 01.03.2017р. становив 495,22 грн. 

Надійшло:  100,00 грн. 

Оприбутковано: літературу на суму 40,00 грн.; меблі 6322,00 грн. 

           Залишок на 01.04.2017р. становить  595,22 грн. 

           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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




