
Загальний фонд.

Станом на 01.01.2019р. витрачено згідно кошторису  2192569,68 грн.а саме :
На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 1343572,97
2 Нарахування на зарплату 302557

разом 1646129,97

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

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 натяжний потолок 7580
2 москітні сітки 3572
3 праска 1699
4 канцтовари 849
5 профнастіл 648,94
6 будівельні матеріали 36545,64
7 дизенфікуючі засоби 1450,85
8 пральна машина 9290
9 електроприлади 2518,56

10 інвентар з пожежної безпеки 3211,9
разом 53016,95

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 219813,5

На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума
1 послуги з дистанційної передачі даних 2200
2 послуги з підтримки сайту 533,33
3 технічне обслуговування котелень 2283,75
4 перезарядка вогнегасників 442,19
5 тех.обслуговування системи газопостачання 1271,7
6 повірка манометрів 42,21
7 послуги тел.зв'язку, Інтернет 1788
8 послуги з дератизації та дезинсекції 693,5

разом 3795,41

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 Хотінському дошкільному навчальному закладу «Струмочок»  
Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області

Всього видатки за   2018 рік складають -2286,858,47 грн., в тому числі



На видатки на відрядження:

№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 1722,28

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 водопостачання 6995,51
2 оплата електроенергії 80854,6
3 оплата за природній газ 185160,25

Разом 266014,85

Спеціальний фонд
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
Отримано залишок - 0,00 грн.
Надійшло коштів - 94288,79 грн в тому числі :
від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) -94288,79грн.
Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 94288,79

Бюджет розвитку
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Придбання:

№ Назва Сума
1   

Оздоровлення дітей
загальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 2076,72
всього 2076,72

спеціальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 0

Начальник відділу освіти А.В. Іванченко

Головний бухгалтер В.М. Любименко


