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 2020р. отримано фінансування по загальному
фонду із бюджету 2431399,52 грн. з яких витрачено згідно кошторису:
- на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу – 1495828,37грн.
- комунальні послуги – 397943,03грн.
- харчування дітей – 130669,77грн.
- проведення медоглядів 3372,25грн.
- стипендія 2804,70грн.
- придбання дезинфікуючих засобів для обробки рук та поверхонь 159650,34грн.
- за утримання, обслуговування та поточний ремонт електроосвітлення 15638,24 грн.
- за сантехнічні товари для поточного ремонту 2688,69грн.
- генерація реєстраційного ключа на 1рік до бух. Програми ИС-ПРО 12300,00 грн.
- встановлення мережі Інтернет 47950,00
- шкільні меблі (3 шафи та пенал) -11200,00грн.
- багатофункціональний пристрій та вебкамера 7189,40грн.
- надання доступу та тех. підтримка онлайн-сервісу ОШКОЛА -111720,00грн.
- послуги з навантаження та вивезення опалого листя 5 маш.- 10500,00грн.
- консультаційні паслуги з питань закупівель 13500,00грн.
- юридичні послуги адвоката 5000,00грн.
- ремонт комп. Техніки та заправка картриджів 3446,00грн.
Недофінансовано кошти в сумі 65751,88грн. на придбання будівельних матеріалів для поточного
ремонту санвузла, миючих засобів та матеріалів для прокладання мережі Інтернет.
За кошти бюджету розвитку в грудні придбано обладнання для харчоблоку на суму 123042,00 а
саме: шафа жарова 1шт. 12192,00грн.
плита електрична 1шт. 11868,00грн.
сковорода електрична 1шт. 24108,00грн.
посудомийна машина 1шт. 59046,00грн.
марміт других страв 1шт 15828,00грн.
Школа отримала за грудень 2020 року кошти від платних послуг – 120338,99 грн. Залишок
на 01.12.2020р. – 29190,01грн.
Оплачено :
- заробітну плату за грудень 93423,00грн.
- комунальні послуги 5652,00грн.
- художня література для бібліотеки 4166,00грн.
- перезарядка картриджів 1023,00грн.
Залишок на 01.01.2021р. – 45265,00грн.
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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