
Северинiвська 3ОШ 1-1l ст.

Коtлти державного бюджету - 1308751,13 грн.
о освiтня субвенцiя - L267784 трн

. Державна субвенцiя на розвиток iнфраструктури - 20480,23грн. (6агатофункцiональний пристрiй _

7912,10грн., ноутбук - 12568,13грн.)
О Субвенцiя 3 державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання державноТ пiдтримки особам з
особливими освiтнiми потребами - 20486,9 грн. (заробiтна плата за корекцiйнi години - 65О5,45 грн.,

придбання масажного столу, корекцiЙних iгор, ноутбуку - 1З981,41)

ФiнансовиЙ звiт за 12 мiсяцiв 2017 року по Северин]вська заrальноосвiтня школа 1-1l ступенiв
МиколаТвськоТ сiльськоТ ради Сумського району СумськоТ областi

lз загального фонду мiсцевего бюджету витрачено згiдно кошторису 1О36647,96 грн.а саме :

Заробiтна

На придбання обладна

На придбання медикаментiв та перев'язувальних засобiв:

На придбання продуктiв харчування :

На оплату послуг, KpiM комунальних:

плата з н ми:

N9 Назва Сума
1 3а рплата 409786
2 Нарахування 98652

Всього 5084з8

, мате в, ння та lHBeHTaplo

Ns Назва предметiв, матерiалiв, обладнання та iнвентарю: Сума
1 печатка з оснасткою 400
2 штамп з оснасткою 22о
з бензин для шк.автобуса 31460
4 дверний блок дерев. 10620
5 блок вiконний дерев. 20з0
6 блок вiконний дерев. 225а
7 бланки та книги з шкiльноТдокументацii 1260
8 стiл масаж. дерев. 2390
9 шк.меблi 770а

10 вогнегасники та засоби пожежогасiння 2010
11 вивiска фасадна 780
1,2 насос циркуляцlинии 27L2
13 кран кульовий 21,1

I4 спец.одяг (халати, рука ви цi) 498,06
15 електролiч ил ьн и к з83,99
16 картридж L266
17 коврик масажний 361,07
18 стiлець з пiдлокiтником 1550
19 Новорiчнi подарунки 59 шт 3540
2о спортивний iHBeHTap 5154

разом 76796,I2

N9 Назва Сума
L медикаменти 1,244,95
2 медичнi засоби 7з4
3 хлорантоТн 95з,24

29з2,79

N9 Назва Сума
1 продукти харчування 26475,92

Ns Назва Сума
1 тех.обслуговування та пот.ремонт ел.обладнання 4296,22
2 тех.обслуговування обладна ння топ кових з200



3 тех.обслуговуван ня системи газопостачання 2380

5 дератиза цlя 1523

6 тех обсуговування ел.обладна ння 1200

7 тех.обслуговування мережi ел.постачання 525

8 тех обсуговування вогнегасн икiв 850

9 послуги тел. Зв'язку 948

13 виготовлення тех. паспорту на шкiльнi будiвлi бз60

1,4 ви готовлен ня ко штор..Щокуме нта цiТ з пот. ремо нту 1026

].5 поточ. ремонт Северин.Зош 149953

16 поточ. ремонт шкiльного автобуза 3200

t7 гiдрохiмiчне очищення системи опалення 4527з

18 розпиловка дров 9985

19 Страхування водiя 81,6

20 rех обслуг сигналiзаторiв загазованостi 400

21, обстеження димоходiв 44з,9

разом 2з1-644,72

На видатки на вiдрядження:

На оплату енергоносiТв

На oKpeMi заходи з розвитку програм:

lншi видатки:

N9 Назва Сума

1 видатки на вiдрядження з898,92

N9 Назва Сума

1 оплата електроенергiТ 279о2,64

2 оплата за природнiй газ 0

3 оплата за дрова 154865

Разом t82767,64

Ns Назва ума
1 навчання з цивiльного захисту з161,45

N9 Назва Сума

1 Адмiнзбiр за ре€страцiю змiн в €flР 480

2 3а витяг з €flР 80

560

Оздоровлення дiтей
- загальний фонд

Спецiальний фонд

Бюджет розвитку

Реконструкцiя та реставрацiя :

N9 Назва Сума

1 продукти харчування 7482,59

2 оздоровчi пVтiвки 2 шт. 7160

Разом 14642,59

N9 Назва Сума

1

виготовлення проектно - кошторисноi документацiТ по об'екту:

Реконструкцiя будiвлi ( покрiвл i, утеплен ня фасаду, замiна

BiKoH, дверей) по Северинiвськiй ЗоШ 26275

ГоловниЙ бухгалтер
и,

Н.С, Одiнцова


