
Загальний фонд.

Станом на 01.01.2019р. витрачено згідно кошторису  4505935,01 грн.а саме :
На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 2642766,45
2 Нарахування на зарплату 592959,06

разом 3235725,51

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:
грн.

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 дизпаливо для шкільного автобуса 126545
2 крісло для актового залу 20000
3 запчастини для шкільного автобуса 24816,97
4 бензотехніка 2293
5 інвентар з пожежної безпеки 2511,9
6 бензин 1399,5
7 дизенфікуючі засоби 1645,14
8 стенди 9459
9 тример 5229

10 Вивіска фасадна 1040
11 будівельні матеріали 39305,72
12 господарчі товари 7309,84
13 концтовари 1902
14 пилосос,праска 2799,8
15 двері 63029
16 аптечка 857,26
17 жалюзі 7174,16
18 придбання для НУШ 55339,06

разом 372656,35

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 64515,45

На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума
1 поточний ремонт автономного опалювача 8770

Згідно Закону України "Про освіту" стаття 30, від 05.09.2017 року, оприлюднюємо інформацію про 
надходження та використання отриманих бюджетних коштів,                                                               

інформацію про перелік товарів, робіт і послуг

Фінансовий звіт за  2018 року по Кіндратівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Хотінської селищної ради Сумської району Сумської області

Всього видатки за   2018 року складають - 4662216,42 грн., в тому числі



2 послуги по дератизації та дизенфекції 1421,69
3 тех.обслуговування котелень 5974,55
4 послуги з поточного ремонту шк.автобуса 12099,6
5 інтернет 2161,89
6 обов'язкове страхування водія та транспорту 1242,48

7 816,67
8 плата за ліцензію на освітню діяльність 176,2
9 поточний ремонт системи опалення 76087,59

10 послуги з підтримки сайту 640
11 перезарібка вогнегасників 807,41
12 розпилювання дров 8782,2
13 підвіз вчителів 22086,55
14 лаборотрні дослідження 1170,6
15 повірка вісів 331,43

разом 142568,86

На видатки на відрядження:

№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 4152,94

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 оплата електроенергії 107806,13
2 оплата за дрова 531889

Разом 639695,13

Спеціальний фонд
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 залишок - 32028,38грн.
Надійшло коштів - 188309,,79грн в тому числі :
відж реалізації в установчому порядку майна(крім нерухомого майна)-83318,38
від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) -104991,41 грн.
Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 104991,41

Бюджет розвитку
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Придбання:

№ Назва Сума
1 дитячі меблі 51290

пакети оновлення програмного комплексу "курс" для 
використання в закладах освіти



Оздоровлення дітей
загальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 14722,58
2 оздоровчі путівки 1 шт. 3000

всього 17722,58

спеціальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 7208,59

Начальник відділу освіти А.В. Іванченко

Головний бухгалтер В.М. Любименко


