
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 грудень 2017р.  отримано  фінансування по загальному фонду 

із  бюджету 1558537,56 грн. з яких витрачено згідно кошторису:                   

                  - на зарплату  вчителів та обслуговуючого персоналу – 952961,00 грн. 

                  - на комунальні послуги –  458780,79 грн. 

                  - на харчування дітей – 130959,77 грн. 

                  - матеріали для поточного ремонту приміщень  14071,00 грн. 

                  - медикаменти 1000,00грн. 

                  - обласна стипендія 765,00грн.                   

На капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів) з бюджету розвитку-766599,00грн.   

    

            Школа отримала за грудень 2017 року кошти  від надання в оренду приміщень – 12546,97 

грн. Від платних послуг – 122224,00 грн.  Залишок на 01.12.2017р. – 75090,79грн.   

            Оплачено :   

     - заробітну плату вчителям  87272,62грн. 

     - комунальні послуги  15237,72 грн.                

                 - перезарядка картриджів та ремонт принтерів 2565,00 грн. 

                 - повірка трансформаторів струму 1332,74грн. 

                 - сантехнічні вироби 9836,00грн. 

                 - стійка для буклетів 1шт. 935,00грн. 

                 - папір 35 шт. 2975,00грн. 

                 - реактиви в каб. хімії 6497,40грн. 

                 - промивка труб каналізаційної мережі 887,60грн. 

                 - дверний блок алюмініевий  19200,00грн 

                 - поточний ремонт електромереж  4836,96грн. 

                 - перфоратор та електрорубанок  2797,98грн. 

                 - шпалери та клей 1300,00грн. 

                 - стенди для кабінету хімії 7460,00грн. 

                 - плитка керамічна  40,05кв.м. 4872,92грн. 

                 - будівельні матеріали  3330,00грн. 

                 - комплекти атомів та молекул для каб. хімії 2295,00грн. 

                 - за встановлення бухгалтерської програми Іс-Про  13914,00грн. 

                 - за книги  2475,00грн. 

                 - за хлорне вапно  1850,00грн. 

                 - за засоби цифрового підпису флешки  2895,00грн. 

                           Залишок на 01.01.2018р. –  15095,82 грн. 

          

            Залишок коштів на рахунку «Суми за дорученнями» на 01.12.2017р. становив 1296,22 грн. 

         Придбано будівельні матеріали на суму 1296,22грн. 

           Залишок на 01.01.2018р. становить  0,00 грн.   

Оприбутковано: ноутбук, телевізор та учнівські  меблі на загальну суму 22003,00грн. 

           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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


