
Звіт про надходження та витрачення коштів  

Черкаської гімназії № 31 

За  серпень м-ць  2018 р 

Бюджетні кошти(міський + державний бюджети)  

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2018 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 856935,82 грн, в т.ч.: 

Надійшло коштів з міського бюджету – 289893,49 грн 

Надійшло коштів з державного бюджету -567042,33 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 856935,82 грн, в т.ч.: 

-заробітна плата з податками  -705485,30 грн   

-комунальні послуги -10744,26 грн  

-медичні огляди працівників закладу -1790,16 грн  

 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

С-шланг под смеситель каучук 40см шт 5 370,00 

Катридж d40 к смесителям ,без ножек шт 10 450,00 

Полотно основовязане холстопрошивне, шир. 1,4м пог.м 70 1604,40 

Стілець т-подібн.регул. 380*448*736-816мм,зр.№4-6,сірий к-с  (НУШ) шт 44 20880,00 

Стіл учн. 1-місний з пол.700*500*640-760мм, сірий к-с зр.№4-6, 

регул. антискал. Бук (НУШ) шт 12 8748,00 

Багатофункціональний пристрій EPSON L382 (НУШ) шт 3 15591,00 

Ламінатор А4 (НУШ) шт 4 6600,00 

Послуги звязку ПОСЛУГ 1 290,82 

Оренда контейнерів за липень-серпень шт 4 320,00 

Вивезення та знешкодження  побутових відходів м3 29 2066,90 

Роботи по дезінсекції ПОСЛУГ 1 420,00 

Повірка лічильників активної та реактивної електричної енергії шт 4 4006,42 



Налаштування та ТО манометрів шт 13 1248,00 

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ПОСЛУГ 1 2202,60 

Послуги з комплектування, зберігання та доставка підручників ПОСЛУГ 1 1575,56 

Послуги з поточного ремонту приміщення (рекреація ) ПОСЛУГ 1 63624,40 

Ноутбук  ASUS X541NC 15,4" (НУШ) шт 1 8918,00 

Разом господарські витрати 
  

138916,10 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.09.2018 р.-0,00 грн 

 

 

 

 

 

Бюджетні кошти (поповнення бібліотечного фонду) 

Найменування літератури Од.виміру К-сть вартість 

Підручники для 5-го класу шт 655 19694,48 

Разом надходжень 

  

19694,48 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бюджетні кошти (бюджет розвитку міста) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2018 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 16164,60 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 16164,60 грн, в т.ч.: 

-  аванс на виготовлення ПКД Кап.ремонт тиру -16164,60 грн 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.09.2018 р.-0,00 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бюджетні кошти (власні надходження гімназії) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2018 р.-188741,15 грн 

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього – 7901,51 грн, в 

т.ч.: 

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг – 2674,00 грн 

Надійшло коштів від здачі приміщень в оренду -5227,51 грн 

Витрати всього – 70540,05 грн: 

-заробітна плата з податками  -28749,40 грн   

- податки – 802,49 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

Телевізор 40" SHARP 40LE280X шт 1 10669,95 

Телевізор 40" SHARP 40LE280X шт 1 10669,95 

Покриття для підлоги шт 1 2700,00 

Кабель сигнальний 7м шт 2 628,26 

Кронштейн настінний VESA 200х200 шт 1 270,00 

Лавочки (без спинки) 1900*530*450 с логотипом шт 2 7500,00 

Урна (бетонна) 650х440х440 мм "гранит" шт 2 3000,00 

контейнера для роздаткового матеріалу шт 33 4950,00 

Коркова підкладка кв.м 10 600,00 

Разом господарські витрати 
  

40988,16 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.09.2018 р.-126102,61 грн 

 

 

 

 



 

 

Бюджетні кошти (інші надходження гімназії) 

 

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей протягом місяця , 

всього –1020,00 грн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування Од.виміру К-сть вартість Надавач 

Ромб "Відмінник освіти" шт 3 600,00 БФ»Мрія-2013» 

Посвідчення шт 3 120,00 БФ»Мрія-2013» 

Футляр бархат шт 3 300,00 БФ»Мрія-2013» 

Разом господарські витрати 
  

1020,00  



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 


