
Всього видатки за IV квартала 2018 року складають - 1242943,1 грн. в тому числі:

Загальний фонд.

Станом на 01.01.2019р. витрачено згідно кошторису  - 1140161,4 грн.а саме :

На заробітну плату:

№ Назва Сума
1 Заробітна плата 663320,4
2 Нарахування на зарплату 140708,8

разом 804029,2

На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 70940,3

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

№ Назва Сума
1 оплата за чорнило для принтера 525
2 оплата за ліцензію на освітню діяльність 176,2
3 оплата за господарчі матеріали 6351,5
4 оплата за будівельні матеріали 1980
5 оплата за сітки москітні 2430
6 оплата за канцтовари 3262,5
7 оплата за картридж для принтера 665
8 оплата за іграшки 1435
9 оплата за багатофункціональні ігрові набори 9590

10 оплата за меблі 9410
11 оплата за мишку копютерну 85
12 оплата за новорічні подарунки 2401,2
13 оплата за пилосмок 1900
14 оплата за багатофункціональний пристрій 5500
15 оплата за ламінатор 2000
16 оплата за акустичну систему 3500
17 оплата за світловий проектор 5483

разом 56694,4
Видатки на відрядження:

№ Назва Сума
1 видатки на відрядження 1320

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 12 місяців 2018 року по
Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка»

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області



На оплату послуг, крім комунальних:

№ Назва Сума
1 тех.обслуговування та пот.ремонт ел.обладнання 4200
2 тех.обслуговування обладнання топкових 3200
3 телекомунікаційні послуги 2380

4 2200

5 18516

6 1140
7 тех.обслуговування ноутбука 310
8 послуги з заправки картриджа 170
9 послуги з дератизації та дезинсекції 1911,4

10 повірка вагів 211,2
11 поточний ремонт санвузла 44799,3

12 10726

13 послуги з навчання та перевірки знань машиністів котельні 270
14 послуги з тех. обслуговування проектора 260
15 послуги з розробки сайту 3600
16 послуги з підтримки та обслуговування сайту 1800

разом 95693,9

На оплату енергоносіїв

№ Назва Сума
1 оплата електроенергії 40499,3
2 оплата за природній газ 2084,3
3 оплата за деревні гранули 70000

Разом 112583,6

Спеціальний фонд

Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
Отримано залишок - 5543,42 грн.
Надійшло коштів від батьківської плати  - 48842,55 грн в тому числі :

Видатки:
На придбання продуктів харчування:

№ Назва Сума
1 продукти харчування 49231,7

Бюджет розвитку
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Придбання:

виготовлення робочого проекту "Організації та обладн.засобів 
дистанц. передачі даних на комерц.вузлі газу"

послуги з організації та обладн.засобів дистанц. передачі 
даних на комерц.вузлі газу

послуги з тех. обслуговування сигналізаторів загазованості, 
обстеження димових та вент.каналів, повірка 
сигнал.загазованості

послуги по вогнезахисному обробленні деревяних конструкцій 
покрівлі 

від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) -48842,55 грн.



№ Назва Сума
1 оплата за комплект деталей з термобетону 19944
2 оплата за пральну машину 8800
3 оплата за ноутбук в комплекті 10950
4 оплата за мясорубку 13856

Разом 53550

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


