Фінансовий звіт надано централізованою бухгалтерією
відділу освіти Сєвєродонецької міської ради
Звіт про фінансові результати
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Код ЄДРПОУ 21756015
Усього план на рік

Усього факт за 10 міс
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НАДХОДЖЕННЯ
- плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю
- плата за оренду майна бюджетних установ
- інші джерела власних надходжень бюджетних
установ
- благодійні внески
- гранти та дарунки:
Замінено вікна (4 шт.)
Придбано столи для учнів (10 шт.)
Придбано стільці для учнів (58 шт.)
Придбано столи для вчителя (6 шт.)
Установлено панель із ламінату (24 м2)
Придбано електронний годинник у фойє (1 шт.)
Замінено замки (5 шт.)
Замінено двері в кабінеті (2 шт.)
Придбано класні дошки (4 шт.)
Установлено шафу (1 шт.)
Установлено фасадну вивіску на молодшому
корпусі
Зроблено повний ремонт у п’яти кабінетах
Заміна світильників (46 шт.)
Придбано тюль (105 м)
Придбано газонокосарку (1 шт.)
Пофарбовано підлогу (2445 м2)
Пофарбовано парти (22,5 м2)
- кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання
цільових заходів
РАЗОМ
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар*
Медикаменти та перев’язочний матеріал
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)*

5600
24000
5242
11964
8021
3000
850
520
3000
11214
1840
800
16000
6600
12725
2400
17000
1200

0

0

126376
4752995,23
1046792,96
21621,36
714,78
375107,14
64177,50

500

Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Стипендії
Інші виплати населенню (допомога дітям сиротам, нагородження переможців олімпіад,
конкурсів ,тощо)
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Капітальний ремонт

0
892779,13
19451,84
80581,83
0
0
0
0
10104,00

РАЗОМ
0
* - Перелік придбаних предметів,
матеріалів, обладнання
Швабра,шт
Віники для прибирання,шт
Відро пластикове,шт
Мило господарське,шт
Мило туалетне,шт
Лампочки,шт
Тряпки для миття підлоги
Мітли пластикові,шт
Мітли дерев"яні,шт
Граблі, шт
Туалетний папір,шт
Перчатки гумові
Перчатки робочі
Лампи люмінісцентні , 60см
Лампи люмінісцентні ,120см
Лампи світлодіодні
«Білизна»
Чистячий засіб
Пральний порошок
«Сантрі-гель»
Дезактин
Засіб для миття вікон
Засіб для миття посуду
* перелік послуг
Керівник закладу освіти (ПІБ)

0

кількість
од.
15
20
15
172
344
100
50
2
2
2
266
5
5
40
20
50
80
30
17
30
4 кг
10
20

підпис

7264325,77

