
Всього видатки за ІІ квартала 2019 року складають - 2570936,26  грн., в тому числі

Загальний фонд.

Станом на 01.07.2019р. витрачено згідно кошторису 2321085,13 грн.а саме :
На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 1590976,03
2 Нарахування на зарплату 351600,88

разом 1942576,91

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

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 дизпаливо для шк.автобуса 67400
2 господарчі матеріали 5211,42
3 оплата за посуд 834,98
4 оплата за канцтовари 1193
5 дидактичні матеріали 7956
6 бланки та книги з ділової документації 2755,5
7 оплата за стенди 1900
8 комплект меблів шкільних 19840
9 оплата за мякі меблі 2470

10 вікно металопластикове 10200
11 передплата періодичних видань 2052,22
12 запчастини до шкільного автобуса 15801

разом 137614,12

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 41425,9

На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума
1 тех.обслуговування та пот.ремонт ел.обладнання 1750
2 тех.обслуговування систем газопостачання 995,02
3 тех.обслуговуваня внутрішньобуд.с-м газопостачання 346,61
4 послуги з поточного ремонту шк.автобуса 4200,04
5 телекомунікаційні послуги 366
6 послуги дератизації та дезинсекції 477,84
7 послуги з викачки фекальних нечистот 3840

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 6 місяців 2019 року по Лікарський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Миколаївської сільської ради Сумської району Сумської області
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області



8 постачання пакетів програмного оновлення "Курс" 883,33
9 послуги з випробування електрообладнання 864

10 перевезення учасників змагань 1100
11 навчання з ПБЕ 3000

разом 17822,84

На видатки на відрядження:

№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 3404,95

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 оплата електроенергії 37148,15
2 оплата за природній газ 385
3 оплата за дрова 146462,72

Разом 183995,87

Спеціальний фонд
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
Отримано залишок - 5752,07 грн.
Надійшло коштів - 40925,00 грн в тому числі :

Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 40184,47

Бюджет розвитку
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Придбання:

№ Назва Сума
1 багатофункціональні пристрої 13788
2 ноутбуки 40276
3 інтерактивні комплекси 58600
4 стінка НУШ 21919
5 набір музичних інструментів 6470
6 підручники для поповнення бібліотечного фонду 25360

разом 166413

Оздоровлення дітей
загальний фонд
№ Назва Сума

1 продукти харчування 22498,2
2 путівки на оздоровлення та відпочинок дітей 15000

всього 37498,2

від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) -40925,00 грн.



спеціальний фонд
Надійшло коштів - 5647,00 грн в тому числі :

№ Назва Сума
1 продукти харчування 5755,46

Від отриманих благодійних внесків

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 Підручники 4186,08

разом 4186,08

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

від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) -5647,00 грн.


