
Загальний фонд.

Станом на 01.01.2019р. витрачено згідно кошторису  1046312,81 грн.а саме :
На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 519891,96
2 Нарахування на зарплату 117814,34

разом 637706,3

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

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 тачка господарська 1628,63
2 будівельні матеріали 23932,88
3 канцтовари 999,7
4 інвентар з пожежної безпеки 2511,9

разом 27444,48

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 102624,6

На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума
1 телекомунікаційні послуги 1788
2 обслуговування системи газопостачання 1270,7
3 послуги з дистанційної передачі даних 2200
4 технічне обслуговування котелень 2283,75
5 послуги з прєднання 39072
6 перезарядка вогнегасників 442,19
7 поточний ремонт системи опалення 36351,36
8 повірка манометрів 42,21
9 лабораторні дослідження 1746,49

10 послуги з підтримки сайту 533,33
11 послуги з дератизації та дезинсекції 693,5

разом 86423,53

На видатки на відрядження:

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 рік по Кіндратівському дошкільному навчальному закладу «Вербиченька»  
Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області

Всього видатки за  2018 рік складають - 1105312,56 грн., в тому числі



№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 490,3

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 оплата електроенергії 53903,06
2 оплата за природній газ 156773,5

Разом 210676,56

Спеціальний фонд
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 залишок -0 грн.
Надійшло коштів -58990,75 грн в тому числі :
відж реалізації в установчому порядку майна(крім нерухомого майна)-20562,76
від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) -38427,99 грн.
Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 38427,99

Бюджет розвитку
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Придбання:

№ Назва Сума
1   

Оздоровлення дітей
загальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 1518,8
всього 1518,8

спеціальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 0

Начальник відділу освіти А.В. Іванченко

Головний бухгалтер В.М. Любименко


