
Звіт про надходження та витрачення коштів  

Черкаської гімназії № 31 

За  травень м-ць  2018 р 

Бюджетні кошти(міський +державний бюджети)  

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.2018 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 2255076,60 грн, в т.ч.: 

Надійшло коштів з міського бюджету – 545053,82 грн 

Надійшло коштів з державного бюджету -1710022,78 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 2255076,60 грн, в т.ч.: 

-заробітна плата з податками  -1943781,62грн   

-комунальні послуги -167231,94 грн  

-харчування учнів -128158,04 грн 

-курси працівників закладу – 1275,00 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

Шпатлевка 30кг шт 5 630,00 

Фарба емаль 2,8кг шт 50 7035,00 

Класні журнали 1-4кл шт 16 1680,00 

Класні журнали 5-11 кл шт 25 2925,00 

Журнал факультативних занять шт 20 460,00 

Журнал ГПД шт 10 550,00 

ПК «КУРС:ШКОЛА»12 м-ців 2018р шт 1 1350,00 

Разом господарські витрати 
  

14630,00 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.2018 р.-0,00 грн 



Бюджетні кошти (бюджет розвитку міста) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.2018 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 46912,40 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього 46912,40 грн, в т.ч.: 

-реконструкція будівлі(фасад) – 3645,00 грн 

-реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик)- 

43267,40 грн 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.2018 р.-0,00 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджетні кошти (власні надходження гімназії) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.2018 р.-546742,84 грн 

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього – 228149,78 грн, 

в т.ч.: 

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг – 227856,00 грн 

Надійшло коштів від здачі приміщень в оренду -293,78 грн 

Витрати всього – 334167,57грн: 

-заробітна плата з податками  -325421,66 грн   

- премія учням – 2500,00 грн 

-комунальні послуги – 2030,51 грн 

- видатки на відрядження працівників-1825,82грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

Канц.товари для пришкільного табору 

  

669,58 

 Лак паркетний 2,5л шт 10 1720,00 

    Разом господарські витрати 
  

2389,58 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.2018 р.-440725,05 грн 

 

 

 

 

 



Бюджетні кошти (інші надходження гімназії) 

 

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей протягом місяця , 

всього –650,00 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 

Найменування Од.виміру К-сть вартість Надавач 

статуетка шт 2 266,00 БФ «Мрія-2013» 

Медалі різні шт 9 384,00 БФ «Мрія-2013» 

Разом господарські витрати 
  

650,00  


