
Загальний фонд.

Станом на 01.07.2018р. витрачено згідно кошторису 2686111,99 грн.а саме
На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 1937747,14
2 Нарахування на зарплату 424678,02

разом 2362425,16

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

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 Запчастини до шкільного автобуса 15000
2 Бензин та дизпаливо для шкільного автобуса 52500

разом 67500

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 64369,23

На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума

1 2100
2 Поточний ремонт та тех. обслуговування автобуса 950
3 Технічне обслуговування топкової 2666,67
4 Ремонт монітора 360
5 Технічне обслуговування систем газопостачання 286,77
6 перевезення учасників виїздної наради 400

7 2200
8 послуги з дератизації та дезинсекції 955,68
9 поточний ремонт та повірка ваг електронних 722,8

10 716,66
11 страхування водіїв 81,6
12 страхування цивільно-правової відповідальності 997,92
13 плата за ліцензію на освітню діяльність 176,2
14 інструментальний контроль ТЗ 500

разом 13114,3

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 І півріччя 2018 року по Миколаївському навчально-виховний комплекс
"загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Всього видатки за І півріччя 2018 року складають - 2897285,57   грн., в тому числі

Оперативне і тех. обслуговування та поточний ремонт 
електрообладнання

виготовлення робочого проекту "Орган.та обладн. засобів 
дистанц. передачі даних на комерц.вузлі газу"

пакети оновлення рограмного комплексу "Курс" для 
використання в закладах освіти



№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 384,03

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 оплата електроенергії 73530,76
2 оплата за природній газ 54848,51
3 оплата за деревні гранули 105000

Разом 233379,27

Спеціальний фонд
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
Отримано залишок - 5150,89 грн.
Надійшло коштів - 95347,45 грн в тому числі :
від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) - 95347,45 грн.
Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 88543,58

Бюджет розвитку
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Придбання:

№ Назва Сума
1 багатофункціональні пристрої 12510

Оздоровлення дітей
загальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 27234
2 оздоровчі путівки 4 шт. 16000

всього 43234

спеціальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 11826

Від отриманих благодійних внесків

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 Дизпаливо для шкільного автобуса 3393,48
2 Котел харчовий електричний 14000

разом 17393,48



Начальник відділу освіти, Н.С. Макшеєва
молоді та спорту

Головний бухгалтер Н.С. Одінцова
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