
Загальний фонд.

Станом на 01.07.2018р. витрачено згідно кошторису 1580579,12 грн.а саме :
На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 1036183,3
2 Нарахування на зарплату 236579,27

разом 1272762,57

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

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 запчасти до шкільного автобуса 1880
2 господарчі матеріали 4513,92
3 бензин для шк.автобуса 34550

разом 40943,92

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 15421,52

На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума
1 тех.обслуговування та пот.ремонт ел.обладнання 2100
2 тех.обслуговування обладнання топкових 3066,67
3 тех.обслуговування системи газопостачання 286,76
5 поточний ремонт та ТО автобуса 200
6 розпилювання дров 7250
7 перевезення учасників виїздної наради 300
8 послуги з дератизації та дезинсекції 955,67

9 716,67
10 плата за ліцензію на освітню діяльність 176,2

разом 15051,97

На видатки на відрядження:

№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 1665,53

На оплату енергоносіїв

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 Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Всього видатки за І півріччя 2018 року складають - 1653387,63  грн., в тому числі

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



№ Назва Сума
1 оплата електроенергії 27514,18
2 брикети паливні 33740
3 оплата за дрова 179008,61

Разом 240262,79

Спеціальний фонд

Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
Отримано залишок - 3206,54 грн.
Надійшло коштів - 43884,50 грн в тому числі :
від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) - 43884,50 грн.
Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 36299,57

Бюджет розвитку
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Придбання:

№ Назва Сума
1 багатофункціональні пристрої 6194

Оздоровлення дітей
загальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 11256,58
2 оздоровчі путівки 2 шт. 8000

всього 19256,58

спеціальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 5529,18

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

Головний бухгалтер Н.С. Одінцова



1653388


