
Із загального фонду місцевего бюджету  витрачено згідно кошторису 940972,99 грн.а саме :

Заробітна плата з нарахуваннями:
№ Назва Сума
1 Зарплата 527927,93
2 Нарахування 112652,56

Всього 640580,49
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 Печатка з оснасткою 220
2 фарба та буд.матеріали 2095,7
3 канцтовари 2476,3
4 комплектуючі вироби до меблів (стільниця) 1000
5 вогнегасники та засоби пожежогасіння 700
6 вивіска фасадна 600
7 електрообладнання 274,4
8 посуд 437,29
9 господарчі матеріали 891,97

10
20560

11 миючі засоби 2295,16
12 Підписка газет 1770,52
13 новорічні подарунки 32 шт. 1920
14 дитячі іграшки 4570

разом 39811,34

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 56607,78

На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума
1 тех.обслуговування та пот.ремонт ел.обладнання 3996,77
2 тех.обслуговування обладнання топкових 4000
3 тех.обслуговування системи газопостачання 1510,96
4 тех.обслуговування внутріш. газопостачання 152,01
5 дератизація 1013,52
6 тех обсуговування ел.обладнання 1100
7 тех.обслуговування мережі ел.постачання 525
8 послуги інтернет та телефон 2009,17
9 поточний ремонт будівлі підвалу 32963

10 поточний ремонт будівлі котельні 16992

Северинівський КДНЗ «Веселка»
Кошти державного бюджету – 449357,49 грн.

• Державна субвенція на розвиток інфраструктури – 449357,49 грн. (капітальний ремонт покрівлі)
Кошти  місцевого бюджету – 977090,04 грн.

Фінансовий звіт за 12 місяців 2017 року по
Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка»

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Меблі (стінка Сонечко, шафа для роздяг.4шт., вішалка для 
рушників -4шт.



15 поточний ремонт ел.обладнання 364,81
16 поточний ремонт вагів 327,4
17 поточний ремонт принтера 580
18 електромонтажні роботи 500

разом 66453,53

На видатки на відрядження:

№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 90

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 оплата електроенергії 44816,56
2 оплата за природній газ 1422,88
3 оплата за деревні гранули 89107

Разом 135346,44

На окремі заходи з розвитку програм:

№ Назва Сума
1 навчання з цивільного захисту та охорони праці 1603,41

Інші поточні видатки:

№ Назва Сума
1 Перереєстрація закладу 480

Бюджет розвитку
Капітальні видатки
Капітальний ремонт інших об'єктів:

№ Назва Сума

1 16127
Реконструкція інших об'єктів:

№ Назва Сума

1 19990,05

Головний бухгалтер Н.С. Одінцова

виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту: 
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Веселка

виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту: 
реконструкція громадської будівлі ДНЗ "Веселка (утеплення 
стін)


