Шановні батьки !
Адміністрація школи дякує Вам за допомогу та підтримку у організації обладнання
освітнього процесу наших дітей та створення комфортних умов для їхнього перебування у
школі. Доводимо до Вашого відома фінансовий звіт за 2017 – 2018 н.р.
З 01 вересня 2017 р. по 15 квітня 2018 року
отримано фінансування по загальному фонду із бюджету 11741986,00 грн.
Витрачено:
- на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу –

9642343,00 грн.

- на комунальні послуги – 1320315,00 грн.
- на харчування дітей – 495853,00 грн.
- на медикаменти – 1400,00грн.
- на доставку підручників – 3850,00 грн.
- на поточний ремонт електромережі – 8625,00 грн.
- на матеріали для поточного ремонту приміщень –

250840, 00 грн.

Папір – 6998,00грн.
Підписка періодики – 6952,00 грн.
Миючі та дез. засоби – 10275,00 грн.
Будівельні матеріали – 18798, 00 грн.
Матеріали для поточного ремонту каналізації – 18325,00 грн.
Лінолеум та плінтуси – 22027, 00 грн.
Стенд – 4100, 00 грн.
Меблі (парти – 34320, 00 грн., стільці – 28110, 00 грн.)
Дошка шкільна – 4700, 00 грн.
Плитка облицювальна, клей – 4011, 70 грн.
Пензлі, валики – 2200, 00 грн.
Матеріали для підвісної стелі – 45727, 00 грн.
Сантехніка – 7950, 00 грн.
Господарський інвентар – 2502, 31 грн.
Електротовари – 9842,00 грн.
Двері – 1575,00 грн.
Жалюзі – 2520,00 грн.

Бюджет розвитку
1. Реконструкція будівлі (утеплення фасадів) –

1379026,00 грн.

ПКД – 31705,00 грн.
Тех. нагляд – 23812,00 грн.
2. Капітальний ремонт теплотраси на території школи – 655900,00 грн.

Спеціальний фонд
Школа отримала з вересня 2017р. по 15 квітня 2018р.
Від надання в оренду приміщень – 102773,92 грн.
Від платних послуг – 443389,69 грн.
Залишок на 01.09.2017 р. – 2025,71 грн.
Оплачено:
Заробітна плата – 355863, 07 грн.
Земельний податок – 3280,32 грн.
Комунальні послуги – 35200,00 грн.
Видатки на відрядження – 6186,53 грн.
Перезарядка картриджів, ремонт принтерів – 7234,00 грн
Медикаменти – 200,00 грн.
Будівельні матеріали – 17638, 00 грн.
Жалюзі – 4996, 00 грн.
Стенди – 5505, 00 грн.
Мережевий шуруповерт – 1366,02 грн.
Канцелярські товари – 986,00 грн.
Папір – 2975,00 грн.
Реактиви для хімкабінету – 6497,00 грн
Дверний блок – 19200,00 грн.
Навчання спеціалістів – 2600,00 грн.
Поточний ремонт стелі – 18330,00 грн.
Перфоратор та електрорубанок – 2797,98 грн.
Стенди для хімкабінету – 7460,00 грн.
Комплект моделей атомів – 2295,00 грн.
Програма ІС-ПРО- 13914,00 грн.

Хлорне вапно – 1850,00 грн.
Засоби криптографічного захисту – 2895,00 грн.
Прилади для фізкабінету – 15230,00 грн.
Залишок на рахунку спеціального фонду на 15.05.2018 р. – 23690,00 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 з адміністративногосподарської роботи.
Телефони: директор – 66-18-95
заступник з АГР – 66-18-25
бухгалтерія – 66-18-17
Усі розрахунки виконуються безготівково.

