
Звіт про надходження та витрачення коштів  

Черкаської гімназії № 31 

За  травень м-ць  2019 р 

Бюджетні кошти(міський + державний бюджети)  

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

Надійшло бюджетних коштів всього – 2142736,66 грн, в т.ч.: 

Надійшло коштів з міського бюджету – 507660,63 грн 

Надійшло коштів з державного бюджету -1635076,03 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 2149151,93  грн, в т.ч.: 

-заробітна плата з податками  -1884127,36 грн   

-стипендія учнів – 555,90 грн 

-комунальні послуги – 153843,29 грн 

-харчування учнів – 103082,04 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

Медаль Д83 шт 11 

 

660,00 

Стіл Учнівський антіскаліозний зі змінною висотою (НУШ) шт 2 

 

2300,00 

Послуги з надання пакетів оновлення "КУРС" посл. 1 1650,00 

Медичні послуги посл. 13 2678,00 

Перевірка трифазного лічильника шт 1 255,34 

Разом господарські витрати 
  

7543,34 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.2019 р.-0,00 грн 

 

 

 



Бюджетні кошти (власні надходження гімназії) 

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

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього – 225888,50грн, 

в т.ч.: 

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг – 225528,50 грн 

Надійшло коштів від здачі приміщень в оренду – 360,00 грн 

Витрати всього – 293185,30 грн: 

-заробітна плата з податками  -292935,30 грн   

-податки -60,00 грн 

-відрядження працівників- 40,00 грн 

-премія учням – 150,00 грн 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.2019 р.- 482160,33 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджетні кошти (інші надходження гімназії) 

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей протягом місяця , 

всього –12399,50 грн  

 

 

Бюджетні кошти 

 (видатки на соціально-економічний розвиток) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.2019 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 294786,11 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 294786,11 грн, в т.ч.: 

-  Кап.ремонт приміщення(внутрішні мережі освітлення) -294786,11 

грн 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.2019 р.-0,00 грн 

Найменування Од.виміру К-сть вартість Надавач 

Газонокосарка бензинова МВ 248.3 шт 1,00 7865,00 БФ «МРІЯ-2013» 

Масло STIHL 10w-30,600мл шт 1 94,00 БФ «МРІЯ-2013» 

фільтр повітряний ОМ L66150445 шт 1 239,00 БФ «МРІЯ-2013» 

свічка запалювання OR 77-312-1 шт 1 60,00 БФ «МРІЯ-2013» 

Олива AZMOL Sport 4T 10W40 моторна шт 1 145,00 БФ «МРІЯ-2013» 

Пусковой тросик на г/к шт 1 100,00 БФ «МРІЯ-2013» 

Ніж мульчируючий ОМ 66110594 шт 1 556,00 БФ «МРІЯ-2013» 

Підшипник ОМ 3035015R шт 1 300,00 БФ «МРІЯ-2013» 

петунія шт 50 1000,00 БФ «МРІЯ-2013» 

склопакет 4-12-4-8-4 кв.м 2 1790,50 БФ «МРІЯ-2013» 

Навчально-методичний посібник "Нова 

українська школа:порадник для вчителя" 

  

250,00 дооцінка 

Разом господарські витрати 
  

12399,50  



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 


