
Звіт про надходження та витрачення коштів  

Черкаської гімназії № 31 

За  квітень м-ць  2019 р 

Бюджетні кошти(міський + державний бюджети)  

Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.2019 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 1 797 089,30 грн, в т.ч.: 

Надійшло коштів з міського бюджету – 653 459,30 грн 

Надійшло коштів з державного бюджету -1 143 630,00 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 1 790 674,03  грн, в т.ч.: 

-заробітна плата з податками  -1 420 026,69 грн   

-стипендія учнів – 555,90 грн 

-відрядження працівників -660,00 грн 

-комунальні послуги – 274 335,23 грн 

-харчування учнів – 55 326,86 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

Відро "Домік" 27л мармур шт 1 178,59 

Дозатор рідкого мила білий 0,5л S5 шт 3 1200,00 

Стіл учнівський антіскаліозний зі змінною висотою  шт 5 5750,00 

Лампа LM 791 15W A60 E27 шт 20 1056,00 

Емаль алкідна ПФ-115П червона ТМ "Delfi"  кг 8,4 523,08 

Емаль алкідна ПФ-115 яскраво-блакитна ТМ "Delfi"  кг 33,6 1589,64 

Емаль алкідна ПФ-115 жовта ТМ "Delfi"  кг 16,8 977,16 

Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра ТМ "Delfi"  кг 16,8 778,68 

Емаль алкідна ПФ-115П світло-зелена ТМ "Delfi"  кг 42 1905,75 

Круг отрез для металла 180*1,6*22,2(Sigma) шт 20 420,00 

Катридж d40 к смесителям без ножек латунь шт 5 350,00 

Кран шаровий 1/2 в/н ручка шт 5 250,00 



Кран шаровий 3/4 в/н ручка шт 5 400,00 

Полотно основовязане холстопрошивне, шир, 1,4м пог.м 102,5 2495,88 

Туалетне каченя 5 в 1 Супер сила Видимий ефект 500 мл шт 38 1473,26 

PRO Рукавички універсальні латексні міцні 1 пара L шт 94 2292,66 

PROservise Серветки віскозні 32х38 (5шт) колір зелений шт 52 1343,16 

Засіб миючий універсальний 5л лимон PRO OPTIMUM шт 26 1999,92 

Віник Сорго середній шт 24 900,00 

технічна інвентаризація приміщення тиру , виготовлення 

технічного паспорта роботи 

 

3460,57 

послуги з регулювання внутріщньої системи опалення посл. 

 

3645,00 

Електролабораторні виміри контурів заземлення, 

блискавкозахисту, опору ізоляції та опору петлі фаза-нуль посл. 

 

1480,00 

Послуги з навантаження та вивезення опалого листя, відходів 

деревини та інших рослинних залишків посл. 

 

5300,00 

Разом господарські витрати 
  

39769,35 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.2019 р.-6 415,27 грн 

Бюджетні кошти (власні надходження гімназії) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.2019 р.-454 634,11 грн 

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього – 260715,44грн, 

в т.ч.: 

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг – 259641,54 грн 

Надійшло коштів від здачі приміщень в оренду – 1073,90 грн 

Витрати всього – 165 892,42 грн: 

-заробітна плата з податками  -160 032,52 грн   

-податки -229,90грн 

-премія учням – 850,00 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

Знищувач документів Agent (3 DIN, 21л, тип порізки - ХХ) шт 2 4780,00 

Разом господарські витрати 
  

4780,00 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.2019 р.- 549 457,13 грн 



Бюджетні кошти (інші надходження гімназії) 

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей протягом місяця , 

всього –0,00 грн  

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 


