
Всього видатки за ІІ квартала 2019 року складають - 3592955,56 грн., в тому числі

Загальний фонд.

Станом на 01.07.2019р. витрачено згідно кошторису 3235522,06 грн.а саме
На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 2243548,88
2 Нарахування на зарплату 499026,65

разом 2742575,53

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

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 Запчастини до шкільного автобуса 7900
2 Бензин та дизпаливо для шкільного автобуса 56800
3 оплата за шини 7550
4 канцтовари 1285
5 дидактичні матеріали 6682
6 бланки та книги з ділової документації 2734
7 оплата за стенди 1833
8 комплект меблів шкільних 24800
9 оплата за м`які меблі 2470

10 килимове покриття 1919,52
11 передплата періодичних видань 559,29
12 господарчі матеріали 649,7

разом 115182,51

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 89207,72

На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума

1 1750
2 телекомунікаційні послуги 1350
3 Технічне обслуговування систем газопостачання 995,02
4 тех.обслуговування внутрішньобуд. с-м газопостачання 346,61
5 поточний ремонт та тех.обслуговування автобуса 10360
6 послуги дератизації та дезинсекції 477,83
7 прочищення самотічної каналізації 2235
8 постачання пакетів програмного оновлення 883,33

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 Миколаївському навчально-виховний комплекс
"загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Оперативне і тех. обслуговування та поточний ремонт 
електрообладнання



9 послуги з випробування електрообладнання 864
10 перевезення учасників виїзної наради 1100
11 обовязкове страхування цив.-правової відповідальності 997,92
12 страхування водіїв 81,6
13 поточний ремонт та повірка ваг 1296,8
14 навчання з ПБЕ 3000

разом 25738,11

На видатки на відрядження:

№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 3637,53

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 оплата електроенергії 97381,84
2 оплата за природній газ 28078,71
3 оплата за деревні гранули 143500

Разом 268960,55

Спеціальний фонд
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
Отримано залишок - 1446,09 грн.

від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) - 123733,15 грн.
від реалізації в установленому порядку майна (макулатури та металобрухту) - 1796,90
Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 119788,96

Бюджет розвитку
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Придбання:

№ Назва Сума
1 багатофункціональні пристрої 13792
2 ноутбуки 40276
3 інтерактивні комплекси 58600
4 стінка НУШ 21919
5 набір музичних інструментів 6470
6 підручники для поповнення бібліотечного фонду 7318

разом 148375

Оздоровлення дітей
загальний фонд
№ Назва Сума

Надійшло коштів - 123733,15 грн в тому числі :



1 продукти харчування 35539,89
2 путівки на оздоровлення та відпочинок дітей 37200

всього 72739,89

спеціальний фонд
Надійшло коштів - 9780,00 грн в тому числі :

№ Назва Сума
1 продукти харчування 9779,89

Від отриманих благодійних внесків

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

№ Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: Сума
1 Дизпаливо для шкільного автобуса 6051,86
2 Підручники 4923,14

разом 10975

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

від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) -9780,00 грн.


