
СеверинiвськиЙ Kfl Н3 << Веселка >r

Кошти державного бюджету - 449357,49 грн.
о ,Qержавна субвенцiя на розвиток iнфраструктури - 449з57,4g грн. (капiтальний ремонт покрiвлi)

Коцlти мiсцевоrо бюджету - 977090,04 грн.

Фjнансовий звiт за 12 мiсяцiв 2017 року по
Комунальний дошкiльний навчальний заклад кВеселка>

миколатвськот сiльськоi ради Сумського району Сумськот областj

|з загального фонду мiсцевего бюджету витрачено згiдно кошторису g4оg72,gg грн,а саме :

3аробiтн

идба

На придбання продуктiв харчування:

На оплату послуг, KpiM комунальних:

а плата на ннями:
Ns Наз ва Сума
1 За рпл ата 527927,9з
2 На рахува н ня 1].2652,56

Всього 640580,49
ння предметlв, ма , обладнання та

N9 Назва предметiв, матерiалiв, обладнання та iнвентарю: Сума
1 печатка з оснасткою 22о
2 фарба та буд,матерiали ?о95,7
3 канцтовари 2476,з
4 комплектуючi вироби до меблiв (стiльниця) 1000
5 вогнегасники та засоби пожежогасiння 700
6 вивiска фасадна 600
7 електрообладна н ня 274,4
8 посуд 4з7,29
9 господарчi матерiали 891,97

10 Меблi (cTiHKa Сонечко, шафа для роздяг.4шт., вiшалка для
рушникiв -4шт. 20560

11 миючi засоби 2295,Lб
1,2 Пiдписка газет 7770,52
13 новорiчнi подарунки 32 шт. 1920
74 4итячi iграшки 457а

разом з9811,34

Ns Назва Сума
1, продукти харчування 56607,78

N9 Назва ума
1 тех.обслуговува н ня та пот. ремонт ел.обладна н ня з996,77
2 тех.обслуговування обладнання топкових 4000
з тех.обслуговування системи газопостачання 1510,96
4 тех.обслуговува ння внутрiш. газопостачан ня 152,01
5 дератизацiя ].013,52
6 тех обсуговуван ня ел,обладнання 1100
7 тех,обслуговування мережi ел. постача н ня 525
8 послуги iHTepHeT та телефон 20o9,t7
9 поточний ремонт будiвлi пiдвалу 3296з

10 поточний ремонт будiвлi котельнi 16992
15 поточний ремонт ел.обладнання з64,8].
16 поточний ремонт вагiв з27,4
17 поточ ний ремонт принтера 580
18 електромонтажн i роботи 500

разом 66453,53



На видатки на вiдрядження:

На оплаry енергоносiТв

На oKpeMi заходи з розвитку програм:

lншi поточнi видатки:

ГоловниЙ бухгалтер

Бюджет розвитку
Капiтальнi видатки
Капiтальний ремонт iнших об'ектiв:

Реконструкцiя iнших об'ектiв:

r Н.С. Одiнцова

Ng

1

Наз ва Сума
видатки на вiдрядження 90

N9 Назва Сума

1
2

0плата електроенергiТ 44816,56
оплата за природнiй газ 1422,88

з оплата за деревнi гранули 89107
Разом 1з5з46,44

N9

1

Назва Сума
навчання з цивiльного захисту та охорони працi 160з,41

N9

1

Наз ва Сума
Пе ререестра цiя за кладу 480

Ne

1

Назва Сума
ви готовлеН ня п роектно - кошторисноТ документа цiТ по об'екту:
КапiтальниЙ ремонт покрiвлi ДН9 ''Веселка 1,6I27

Ns Назва Сума

].

виготовлен ня п роектно - кошторисноТ документа цiТ по об'екту;
реконструкцiя громадськоТ будiвлi Р,Н3''Веселка (утеплення
cTiH) ].9990,05


