
                                                                           ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ   

       

                Доводимо до Вашого відома , що за період з cічня по серпень 2018р. з міського бюджету  отримано  

фінансування по загальному фонду  бюджету 11458185,963 грн. з яких витрачено згідно кошторису:       

             - на зарплату  вчителів та обслуговуючого персоналу – 9642343,00 грн. 

             - на  ком. послуги – 1120315,00 грн.   

             - на харчування –  350837,93 грн. 

             - на медикаменти -700,00грн. 

             - на поставку підручників - 3850,00грн. 

             - на поточний ремонт актової зали – 42529,20грн. 

             - на промивку каналізації - 2938,20грн. 

             - на монтаж охоронної сигналізації - 10500,00грн. 

             - на оренду зали для проведення звітного концерту - 5000,00грн.  

             - на матеріали для поточного ремонту приміщень – 279172,63грн. в т.ч. 

                          Папір -  2000,00 грн. 

                          Підписка періодичних видань – 6952,00 грн. 

                          Миючі та дез. асоби на суму  - 5275,00 грн. 

                          Будівельні матеріали(фарба, лак, грунтівка, сатенгіпс, шпатлівка,цемент ) 40228,00 грн 

                          Матеріали для пот. ремонту каналізації 15325,00 грн 

                          Ліноліум та плінтуса 32027,84 грн. 

                          Стенди 4500,00грн. 

                          Меблі (столи учнівські -24320,00грн., стільці-18112,00грн.,) 

                          Дошка шкільна 1шт.  16450,00грн. 

                          Миючі та дез. засоби  4757,75грн. 

                          Полотно неткане 75,00кв.м на 905,40грн. 

                          Плитка облицювальна та клей 5611,70грн. 

                          Пензлі валіки щітки 2200,00грн  

                          Матеріали для підвісної стелі на 30727,00грн.  

                          Крани, дюбеля шурупи 4335,00грн. 

                          Труби ,фітінги пластмасові  9908,00 грн. 

                          Сантехніка (бачки, чаші Генуя, умивальники ) 7950,00грн. 

                          Електротовари на суму 11137,94грн. 

                          Охоронне обладнання 25750,00грн. 

                          Обладнання для кабінету фізики 10700,00грн.  

 

Спеціальний фонд. 
            Школа отримала за період з січня по серпень 2018р.кошти  від надання в оренду приміщень – 

102773,92 грн. Від платних послуг – 374389,69 грн.  Залишок на 01.01.2018р. 10025,71грн. 

            Оплачено :   

     - заробітну плату вчителям  355863,07 грн., 

     - земельний податок 3280,32грн., 

     - комунальні послуги  35200,00 грн.,                

                 - видатки на відрядження 6186,53 грн. 

                 - будівельні матеріали 17638,00грн. 

                 - перезарядка картриджів та ремонт принтерів 7234,00 грн., 

                 - будівельні матеріали для поточного ремонту стелі 17638,00грн. 

                 - жалюзі 4996,00грн. 

                 - канцелярські товари 986,00грн. 

                 - за поточний ремонт стелі 18330,00грн. 

                 - придбання програми ІС-ПРО 13914,00грн. 

                 - хлорне вапно 1850,00грн. 

                 - за засоби криптографічного захисту (ключі казначейство)-3шт. 2895,00грн. 

              Залишок на 20.08.2018р. – 1178,40грн. 

 

              



    За період з січня по серпень 2018р.оприбутковано речі подаровані школі батьками та 

спонсорами: 

Телевізори 2шт. на 10300,00грн. 

Ноутбуки 2 шт. на 9875,00грн. 

Процесор 1шт 2999,00грн. 

Фотоапарат та комплектуючі на 12136,00грн. 

Багатофункціональний пристрій прінтер-сканер-ксерокс 1шт. на 3329,00грн. 

Кулери 2 шт.  5830,00грн. 

Маршрутезатори 3 шт. 2280,00грн. 

Прожектори 2шт. 2000,00грн. 

Електротовари (світильники та лампи) 4320,00грн . 

Дивани 2шт. 7800,00грн. 

Пуфіки 4шт. 4900,00грн. 

Меблі (шафи, парти, столи) 43830,00грн. 

Дошка шкільна 1шт. 3150,00грн. 

Будівельні матеріали 3120,00грн. 

 

Нова українська школа. 

           Для  НУШ  виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 221595,00грн. в т.ч. в тому числі 

кошти загального фонду 212677,00 грн. (з них придбання  дидактичних матеріалів  83880,00 грн.коп. 

сучасних меблів 128797,00грн., комп’ютерного обладнання 0,00 грн.) кошти бюджету розвитку 

8918,00грн. (з них придбання  комп’ютерного обладнання  8918,00 грн.)   

            Нами зареєстровано та замовлено 128473,00грн. на придбання сучасних меблів. Також 

замовлено 12627,00грн. співфінансування з місцевого бюджету та 42432,00 вже проплачено раніше. 

 

           

 

Директор школи     Скорик Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


