
Звіт про надходження та витрачення коштів  

Черкаської гімназії № 31 

За  серпень м-ць  2019 р 

Бюджетні кошти(міський + державний бюджети)  

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2019 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 1023153,98 грн, в т.ч.: 

Надійшло коштів з міського бюджету – 369276,42 грн 

Надійшло коштів з державного бюджету -653877,56 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 1023153,98  грн, в т.ч.: 

-заробітна плата з податками  -761507,82 грн   

-стипендія учнів – 580,80 грн 

-комунальні послуги – 11631,03 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

навчання з охорони праці осіб 1 650,00 

Послуги з поточного ремонту  мереж водопостачання посл. 1 6499,00 

Послуги з поточного обслуговування вогнегасників посл. 1 2451,60 

Послуги з поточного ремонту  приміщень посл. 1 30408,00 

Послуги з поточного ремонту  приміщень посл. 1 62675,00 

Комплектування та доставка підручників посл. 1 2313,34 

Віяло цифри(НУШ) шт 143 2860,00 

Збільшуване скло 2 лінзи 50мм(НУШ) шт 143 10725,00 

Компас (НУШ) шт 143 9295,00 

Танграм(НУШ) шт 143 9295,00 

Набір геометричних тіл та фігур (дерево) 5 фігур(НУШ) шт 4 2400,00 

Набір цифр та знаків на магнітах((НУШ) шт 4 660,00 

Набір букв на магнітах(НУШ) шт 4 996,00 

Мольберт(НУШ) шт 4 2240,00 

Набір музичних інструментів(НУШ) шт 4 7862,36 



Фізична карта України(НУШ) шт 4 760,00 

Фізична карта світу(НУШ) шт 4 760,00 

Кронштейн для ТV шт 1 295,20 

Фізична карта півкуль(НУШ) шт 1 250,00 

Стіл учнівський антискаліозний  одномісний зі змін.висотою 

блакитний  (3-5 рост) (НУШ) шт 4 4200,00 

Стілець учнівський зі змінною висотою, блакитний (3-5рост) 

блакитна фанера(НУШ) шт 7 4830,00 

Стільці зі змінною висотою(НУШ) шт 81 51840,00 

Стіл учнівський антіскаліозний зі змінною висотою (НУШ) шт 1 1150,00 

Зажим 51мм 12шт/уп шт 1 43,20 

Папка Datum швидкосшивач+карман шт 3 59,94 

Фарба для підлоги жовто-коричнева ПФ-266 (Delfi) кг 16,8 960,00 

Медогляд посл. 6 1236,00 

Стіл учнівський антіскаліозний зі змінною висотою (НУШ) шт 1 1150,00 

Багатофункціональний пристрій EPSON L-series з WI-FI(НУШ) шт 4 31719,69 

Разом господарські витрати 
  

249434,33 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.09.2019 р.-0,00 грн 

Бюджетні кошти (поповнення бібліотечного фонду) 

Найменування літератури Од.виміру К-сть сума 

Основи здоров'я для 6 класу ЗНЗ шт. 14 217,14 

Українська література для 6 класу ЗНЗ шт. 17 289,51 

Мистецтво для 2 класу ЗЗСО(інтегрований курс) шт. 148 5838,60 

Я досліджую світ для 2 класу ЗЗСО ч1 шт. 148 5618,08 

Математика для 2 класу ЗЗСО шт. 148 5677,28 

Українська мова та читання для 2 класу ЗЗСО ч2 шт. 148 5646,20 

Українська мова та читання для 2 класу ЗЗСО ч1 шт. 148 5629,92 

Разом надходжень   
 

28916,73 

 

 



Бюджетні кошти (власні надходження гімназії) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2019 р.- 58998,95 грн 

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього – 1165,00 грн, в 

т.ч.: 

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг – 1165,00 грн 

Надійшло коштів від здачі приміщень в оренду – 0,00 грн 

Витрати всього – 43572,00 грн: 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.09.2019 р.- 16591,95 грн 

 

Бюджетні кошти (інші надходження гімназії) 

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей протягом місяця , 

всього –0,00 грн  

 

Бюджетні кошти 

 (видатки на соціально-економічний розвиток) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2019 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 125409,22 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 125409,22 грн, в т.ч.: 

-  «Капітальний ремонт прилеглої території(спортивний 

майданчик)Черкаської гімназії № 31 за адресою Героїв Дніпра,27 

Черкаської міської ради в м.Черкаси-125409,22 грн 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.09.2019 р.-0,00 грн 

Найменування Од.виміру К-сть вартість 

Поточний ремонт приміщень 
Черкаської гімназії №31 по вул. 
Припортова,36 послуга 1 43572,00 

Разом господарські витрати 
  

43572,00 



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 


