
Лiкарський НВК.

Коtдти державного бюджеry - L759957,23 грн.
о освiтня субвенцiя - t7З9477 rрн

. Державна субвенцiя на розвиток iнфраструктури - 20480,23грн. (багатофункцiональний пристрiй -

7912,10грн., ноутбук- 12568,13грн.)

Фiнансовий звiт за 12 мiсяцiв 2017 року по ЛiкарськиЙ навчально-виховниЙ комплекс
(загальноосвiтня tuкола 1-1ll ступенiв - доlлкiльниЙ навчальниЙ заклад>

МиколаТвськоТ сiльськоТ ради СумськоТ

lз загального фонду мiсцевего бюджету витрачено згiдно кошторису 1665861,94 грн.а саме :

3аробiт

На придбання предметiв, матерiалiв, обладнання та iнвентарю:

На придбання медикаментiв та перев'язувальних засобiв:

На придбання продуктiв харчування:

на плата з нарахуваннями

N9 Назва Сума

1 За рплата 854663

2 нарахчвання ].90884

Всього 1045547

N9 Назва предметiв, матерiалiв, обладнання та iнвентарю: Сума

1 печатка з оснасткою 800

2 штамп з оснасткою 285

з цизпаливо для шк.а втобуса 98600

4 держ.номерний знак на шк.автобус 99

5 свiдоцтво п ро держ.реестрацiю шк.а втобуса 201

6 бланки та книги з шкiльноТдокументацiТ 1260

7 диски колiснi на шк.автобус 4000

8 Придбання шкiльноТ форми для дiтеЙ сирiт 10шт. 22500

9 фарба для пот ремонту примiщення 10з69,7з

10 вогнегасники та засоби пожежогасiння 2020

11 вивiска фасадна 790

12 запчастини до шк.автобуса 10841

13 мастильнi матерiали 5860,1],

1,4 шини 7о92
15 ваги для шк. lдальнi 1087

16 стiл та стiльцi для цальнi ясельна група 3640
!7 новорiчнi подарунки 105 6300
18 спортивний iHBeHTap 9780
19 стiльцiдля Иальнi 18900

разом 165804,84

N9 Назва Сума

1 медикаменти 5o2,\t
2 хлорантоТн 579,48

1081,59

Ns Назва Сума

1 продукти харчування 63з76,4з

На оплату послуг, KpiM комунальних:

N9 Назва Сума

1 тех,обслVговчва н ня та пот.ремонт ел.обладна н ня 4696,77

2 тех.обслуговування обладнан ня топкових 1800

3 тех.обслуговування системи газопостачання 1640

4 тех.обслуговуван ня внутрiш. газопостачан ня t52
5 дератиза цiя 21].5



6 тех обсуговування ел.обладнан ня 1200
Z
8

електроремонтнi роботи 7116,35
тех обсуговування вогнегасникiв

850
9

10

послуги з поточного ремонту шк.автобуса 11265
страхування шк.а втобуса 1819,07

11 страхува н ня водlя шк.автобуса
82

1,2 нструментал ь контроль Т3 250
13 перевезення та погрузка деревини 26286
14

15

16

1,7

18

викачка нечистот
1140

повiрка вагiв
1,з7,66

lHTepHeT
600

послуги тел.зв'язку
646

реестра цiя ш к.а втобуса 152,6з
19 lU шк.автоOуса

962,56
20

21,

розпилювання дров 99в5
поточний ремонт системи опалення 9847,зз

22 тех обслуг сигналiзаторiв загазованостi 400
2з обстеження димоходiв 546,7

разом 7з64t
На видатки на вiдрядження:

На оплату енергоносiТв

На oKpeMi заходи з розвитку програм:

Оздоровлення дiтей
загальний фонд

Ns Назва Сума
1 qидатки на вlдрядження

2468,91

N9 Назва Сума
1
2

з2з\7,6
оплата за природнiй газ 8726

3 оплата за дрова 268721,,1
Разом

зо9764,7

навчання з цивiльного захисту 4177,47

ти харчування

i путiвки 7 шт.

Бюджет розвитку
Надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду
капjтальнl видатки

Реконструкцiя та реставрацiя:

ал и

N9 Назва
Сума

1 l tридоання плити електричноТ
Персональн ий комп'ютер

2 1000
2

12959

ви готовлеНня п роектНо - кощторИсноi документа цiТ по об'екту:
реконструкцiя будiвл i (покрiвл i, уте плен ня фасаду, замiна

по Лiкарському НВК

Головний бухгалтер

и,
Н.С.Одiнцова

Назва

Назва

Назва


