
Загальний фонд.

Станом на 01.01.2019р. витрачено згідно кошторису  3513064,08грн.а саме :
На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 2322902,68
2 Нарахування на зарплату 524547,97

разом 2847450,65

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

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 таблички 540
2 жалюзі 2936
3 картридж 1737
4 металеві вікна 31995
5 миючі засоби 2862
6 вивіска фасадна 1040
7 стенди 3160
8 канцтовари 2142,75
9 бензин 833,7

10 інвентар для господар.діяльності 251,17
11 стільці 6450
12 сантехніка 519,85
13 дизпаливо для шк.автобуса 122984
14 запчастини для шкільного автобуса 2176,02
15 будівельні матеріали 50185,63
16 мотокоса та запчастини для неї 10793
17 інвентар з пожежної безпеки 5017,84
18 електротовари 2992,36
19 ваги 1260
20 придбання для нуш 110678,13

разом 306086,98

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 40900,13

На оплату послуг, крім комунальних:

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 Олексіївській загальноосвітній  школі I-III ступенів Хотінської 
селищної ради Сумського району Сумської області

Всього видатки за   2018 року складають - 3558344,17 грн., в тому числі



№ Назва Сума
1 послуги по дератизації та дизенфекції 1421,69
2 тех.обслуговування котелень 5974,55
3 послуги з поточного ремонту шк.автобуса 6806,53
4 інтернет 5162,89
5 плата за ліцензію на освітню діяльність 176,2
6 послуги з підтримки сайту 640
7 перезарядка вогнегасників 807,41
8 розпилювання дров 11700
9 підвіз вчителів 22017

10 лаборотрні дослідження 1170,6
11 повірка вісів 331,43
12 повірка манометрів 79,04

13 816,67
разом 57104,01

На видатки на відрядження:

№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 2834,91

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 водопостачання 2318,4
2 оплата електроенергії 16170,92
3 оплата за дрова 234193

Разом 250363,92

Спеціальний фонд
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 залишок - 0 грн.
Надійшло коштів - 45280,09 грн в тому числі :
від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) -45280,09грн.
Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 45280,09

Оздоровлення дітей
загальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 8323,48
всього 8323,48

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



спеціальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 5341,64

Начальник відділу освіти А.В. Іванченко

Головний бухгалтер В.М. Любименко


