
                                                                ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ         
                Доводимо до Вашого відома , що за період з вересня 2018р. по серпень 2019р. з міського бюджету  

отримано  фінансування по загальному фонду  бюджету 13808362,55 грн. з яких витрачено згідно 

кошторису:       

             - на зарплату  вчителів та обслуговуючого персоналу – 11936982,00 грн. 

             - на  ком. послуги – 186620,00 грн.   

             - на харчування –  653663,30 грн. 

             - на медикаменти -1200,00грн. 

             - на поставку підручників - 8560,00грн. 

             - на поточний ремонт приміщення – 316562,80грн. 

             - на повірку вимірювальної техніки 10998,60грн 

             - на перезарядку вогнегасників 7562,20грн 

             - на промивку каналізації – 1950,60грн.              

             - на матеріали для поточного ремонту приміщень – 684263,05грн. в т.ч. 

                          Папір -  11350,00 грн. 

                          Підписка періодичних видань – 8669,00 грн. 

                          Миючі та деззасоби на суму  - 21190,05 грн. 

                          Будівельні матеріали(фарба, лак, грунтівка, сатенгіпс, шпатлівка,цемент ) 76661,00 грн 

                          Лінолеум та плінтуса 36685,00 грн. 

                          Меблі (столи учнівські -363200,00грн., стільці-20890,00грн.,) 

                          Персоніфіковані електронні посвідчення 155шт на 11625,00грн. 

                          Дошка шкільна 4шт.-  13500,00грн. 

                          Вогнегасники 2шт.- 2150,00грн. 

                          Стільці в актову залу Аліса-тріо 41 секція  на 79335,00 грн. 

                          Шпалери та клей  на 3232,00грн.                           

                          Електротовари на суму 6542,00грн.  

                          Класні журнали 5999,00грн. 

                          Труби, фітінги, коліна 26235,00грн.                          

                           

Спеціальний фонд. 
            Школа отримала за період з вересня 2018р. по серпень 2019р.кошти  від надання в оренду 

приміщень – 73665,75 грн. Від платних послуг – 776344,45 грн.  Залишок на 01.09.2018р. 1026,20грн. 

            Оплачено :   

     - заробітну плату вчителям  748863,00 грн., 

     - земельний податок 2350,32грн., 

     - комунальні послуги  39388,00 грн.,                

                 - видатки на відрядження 7386,88 грн. 

                 - картриджі 2шт на 1720,00грн. 

                 - Меблі (рецепшин.к лючниця та полиця) -12150,00грн. 

                 - будівельні матеріали 17638,00грн. 

                 - перезарядка картриджів та ремонт принтерів 8234,00 грн., 

                 - канцелярські товари 986,00грн.. 

              Залишок на 01.09.2019р. – 2366,00грн.              

           За період з вересня 2018р.по серпень 2019р.оприбутковано речі подаровані школі батьками 

та спонсорами: 

Телевізори 2шт. на 18300,00грн. 

Ноутбуки 3 шт. на 21875,00грн. 

Багатофункціональний пристрій прінтер-сканер-ксерокс 1шт. на 4500,00грн. 

Маршрутезатори 2 шт. 1650,00грн. 

Дивани 3 шт. 14200,00грн. 

Пилосос 1шт. на 2700,00грн. 

Пуфіки 4шт. 4900,00грн. 

Меблі (шафи, парти, столи) 44560,00грн. 

Нова українська школа. 



           Для НУШ придбано дидактичних матеріалів на суму 98829,00грн. сучасних меблів 148 

комплекти на 258770,00грн., комп’ютерного обладнання (Проектор 1шт. ноутбуки 9шт. інтерактивна 

дошка 1шт.на  134339,20 грн.)    

Бюджет розвитку. 

Проплачено аванс в розмірі 50% на капітальний ремонт приміщення (їдальні) СШ №28 в сумі 

341826,00грн. 

Проплачено аванс в розмірі 50% на капітальний ремонт покрівлі СШ №28 в сумі 143619,00 грн. 

      Проплачено за приладдя для кабінету фізики 499985,00грн. 

 

 

Директор школи     Скорик Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


