Шановні батьки !
Адміністрація школи дякує Вам за допомогу та підтримку у організації обладнання навчальновиховного процесу наших дітей та створення комфортних умов для їхнього перебування у школі.
Доводимо до Вашого відома , що за грудень 2018р. отримано фінансування по загальному
фонду із бюджету 1789724,37грн. з яких витрачено згідно кошторису:
- на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу – 1067051,41 грн.
- на комунальні послуги – 472572,19 грн.
- на харчування дітей – 140356,77 грн.
- на програмне забезпечення ОШКОЛА -92736,00 грн
- на виплату стипендії -988,00 грн.
- на придбання меблів (парти для НУШ) -15020,00грн.
- на придбання дидактичних матеріалів для НУШ -1000,00грн.
За рахунок залишку освітньої субвенції отримано фінансування в сумі 64118,20грн. для придбання
комп”ютерної техніки (ноутбуки та інтерактивна дощка).
Для придбання комп”ютерної техніки для НУШ отримано 35000,00грн.,придбано 2 ноутбуки та
інтерактивний проектор .
На капітальний ремонт приміщення (покрівля) отримано 179677,27грн.
Школа отримала за грудень 2018 року кошти від надання в оренду приміщень – 12714,75
грн. Від платних послуг –115706,17 грн. Залишок на 01.12.2018р. – 31520,75 грн.
Оплачено :
- заробітна плата (грудень 2018р.)- 104335,97грн.
- комунальні послуги 9695,50 грн.
- за ремонт принтера та перезарядку картриджів 1965,00грн.
- за підписку періодичних видань 3792,59грн.
- за будівельні матеріали 4560,00 грн.
- видатки на відрядження 1650,00 грн.
- на придбання меблів (парти для НУШ) 23260,00грн.
- за обслуговування програмного забезпечення 8200,00грн.
Залишок на 01.01.2019р. –2482,61 грн.
Оприбутковано надходження в натуральній формі на суму: 54681,00 грн.в т.ч.
Меблі на суму 44681,00грн.та телевізор на 10000,00грн.
Кошти які залишилися на рахунку школи планується витратити на придбання матеріалів для
поточного ремонту приміщень школи, канцелярських товарів, 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
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