
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 вересень 2019р.  отримано  фінансування по загальному 

фонду із  бюджету 1365469.20грн. з яких витрачено згідно кошторису:                   

                  - на зарплату  вчителів та обслуговуючого персоналу – 896551.42 грн. 

                  - на виплату стипендії – 871,20 грн. 

                  - комунальні послуги – 55415,70 грн. 

                  - харчування дітей -85300,00грн. 

                  - за повірку вимірювальної техніки -7220,00грн. 

                  - за опломбування засобів обліку тепла -298,66 грн. 

                  - за поточний ремонт приміщення по вул.Сумгаїтська ,22-139934,25грн. 

                  - за поточний ремонт приміщення по вул.Героїв Майдану,3- 76709,05грн. 

                  - столи та стільці для НУШ 35компл. по 1790,00грн. на 62650,00грн. 

                  - фліпчарти для НУШ 2шт. по 2027,00грн. на 4054,00грн. 

                        Співфінансування  30% для НУШ 36464,92 в т.ч.  

       - столи та стільці 13067,00грн.  

       - фліпчарти 1824,92грн. 

       - дидактичні матеріали 21573,00грн. 

 

      Отримано співфінансування 70% для НУШ з державного бюджету 86278,14грн.в т.ч. 

       - столи та стільці 31683,00 грн.  

       - фліпчарти 4258.14 грн. 

       - дидактичні матеріали  50337,00грн 

 

                 З бюджету розвитку придбано: 

                 - Комплект інтерактивної панелі для каб.фізики  за 146070,00грн. 

                 - Комплекти лабораторні та демонстраційні для каб фізики 21шт. на суму 353915,00грн. 

                     Всього на 499985,00грн. 

 

          Школа отримала за вересень 2019 року кошти  від надання в оренду приміщень – 3659,12 

грн. Від платних послуг – 65146,00 грн.  Залишок на 01.10.2019р. – 2922,09 грн.   

            Оплачено :   

    - комунальні послуги- 1695,20грн. 

    - земельний податок -585,00 грн.     

    - за заправку та ремонт картриджів  – 2635,00 грн. 

    - видатки на відрядження 1950,00грн. 

                            Залишок на 01.10.2019р. – 64862,01грн. 

 

                                 
                    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 з  господарської роботи 66-18-25,  

                  бухгалтерії 66-18-17 

 

Директор школи     Скорик Т.А. 


