
Звіт про надходження та витрачення коштів  

Черкаської гімназії № 31 

За  лютий м-ць  2020 р 

Бюджетні кошти(міський + державний бюджети)  

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.2020 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 1 977 332,54 грн, в т.ч.: 

Надійшло коштів з міського бюджету – 568 518,54 грн 

Надійшло коштів з державного бюджету -1 408 814,00 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 1 970 330,64  грн, в т.ч.: 

-заробітна плата з податками  -1 596 528,75 грн  

-комунальні послуги – 305 441,61 грн 

-харчування учнів- 62371,68 грн 

-стипендія учнів- 5988,60 грн 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.2020 р.-7 001,90 грн 

 

 

Бюджетні кошти (поповнення бібліотечного фонду) 

Найменування літератури Од.виміру К-сть сума 

Методична література шт. 3 764,40 

Разом надходжень   
 

764,40 

 

 

 

 



 

Бюджетні кошти (власні надходження гімназії) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.2020 р.-218 707,63 грн 

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього – 202 364,18грн, 

в т.ч.: 

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг – 201 246,89 грн 

Надійшло коштів від здачі приміщень в оренду – 1 117,29 грн 

Витрати всього – 197 136,95 грн: 

-заробітна плата з податками  -193 700,49 грн   

-премія учням- 2 600,00 грн 

-податки -467,46 грн 

-послуги делегування доменного імені,хостингу -369,00 грн 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.2020 р.-223 934,86 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджетні кошти (інші надходження гімназії) 

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей протягом місяця , 

всього –5023,00 грн  

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування Од.виміру К-сть вартість Надавач 

Блок д/фліпчартів кл. А1 10 арк.ВМ шт 
2 128,00 

БФ «Мрія-2013» 

Ручка кулькова Axent Reporter чорна автом. шт 
3 51,00 

БФ «Мрія-2013» 

Маркер SCHNEIDER 290 для дошок і 

фліпчартів червон. шт 
1 36,00 

БФ «Мрія-2013» 

Маркер SCHNEIDER 290 для дошок і 

фліпчартів зелен. шт 
1 36,00 

БФ «Мрія-2013» 

Маркер SCHNEIDER 290 для дошок і 

фліпчартів синій шт 
1 36,00 

БФ «Мрія-2013» 

Маркер SCHNEIDER 290 для дошок і 

фліпчартів чорн. шт 
1 36,00 

БФ «Мрія-2013» 

чашка біла інд. шт 
25 3250,00 

БФ «Мрія-2013» 

календар А4 шт 
30 450,00 

БФ «Мрія-2013» 

магніт сувенірний шт 
40 1000,00 

БФ «Мрія-2013» 

Разом господарські витрати 
  

5023,00  



 

Інформацію про зазначені вище 

фінансово-господарські розрахунки 

можна отримати на сайті Черкаської 

гімназії № 31 в розділі "Фінанси" 

 

gymnasia31.ck.ua/finansy.html 

Директор Черкаської гімназії № 31 – Пивоваров Василь Миколайович,тел..72-41-08 

Заступник директора з господарської роботи - Матвієнко Олена Юріївна,тел..72-09-27 

Головний бухгалтер - Дідора Тетяна Вікторівна,тел..72-41-07 


