
Звіт про надходження та витрачення коштів  

Черкаської гімназії № 31 

За  листопад м-ць  2018 р 

Бюджетні кошти(міський + державний бюджети)  

Залишок коштів на рахунку станом на 01.11.2018 р.-138,18 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 1568902,21 грн, в т.ч.: 

Надійшло коштів з міського бюджету – 472154,24 грн 

Надійшло коштів з державного бюджету -1096747,97 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 1569040,39 грн, в т.ч.: 

-заробітна плата з податками  -1346521,20 грн   

-комунальні послуги -72683,98 грн  

-медичні огляди працівників закладу -3690,22 грн  

-стипендія учнів – 533,10 грн 

-харчування учнів – 109564,68 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 

Послуги з поточного ремонту приміщення(система опалення початкової школи) посл 

 

34255,00 

Промивка,прочистка каналізаційних колодязів посл 

 

1792,21 

Разом господарські витрати 
  

36047,21 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.12.2018 р.-0,00 грн 

 

 

 

 



Бюджетні кошти (поповнення бібліотечного фонду) 

Найменування літератури Од.виміру К-сть вартість 

Українська мова (рівень стандарту) для 10 класу ЗЗСО шт 123 4895,40 

Історія України (рівень стандарту) для 10 класу ЗЗСО шт 123 4783,47 

Фізика (рівень стандарту за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.) для 

10 класу ЗЗСО шт 70 2387,00 

Англійська мова (6-й р.н., рівень стандарту) для 10 класу 

ЗЗСО шт 16 678,40 

Англійська мова (10-й р.н., рівень стандарту) для 10 класу 

ЗЗСО шт 64 2983,68 

Іспанська мова (6-й р.н., рівень стандарту) для 10 класу 

ЗЗСО шт 16 2011,04 

Вузлики на пам'ять. Частина ІІІ  шт 28 785,96 

Навчально-методичний посібник НУШ.Хвилинки здоров'я 

щодня.1-2 класи шт 1 60,00 

Навчально-методичний посібник НУШ.Динамічні перерви.1-

2 класи шт 1 65,00 

Разом надходжень 

  

18649,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджетні кошти (власні надходження гімназії) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.11.2018 р.-283402,44 грн 

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього – 215075,49 грн, 

в т.ч.: 

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг – 214039,99 грн 

Надійшло коштів від здачі приміщень в оренду – 1035,50 грн 

Витрати всього – 219817,59 грн: 

-заробітна плата з податками  -146310,24 грн   

-податки -212,33 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть вартість 
Студійний мікшер Behringer XENYX SX2442FX шт 1 18885,00 

Активна акустична система Behringer B15X шт 2 34030,00 

Акустична система SVEN PS-460 шт 1 1850,00 

Стійка під АС SKSB400B шт 2 1720,00 

Крепеж для проектора потолочн. Sunne PRO02 шт 1 1075,00 

Комутатор TP-Link TL-SF1008D шт 3 924,01 

Mouse Optikal USB 8471607000 шт 5 600,00 

Принтер Canon Laserjet-series шт 1 5051,01 

Принтер HP LJ P2035 шт 1 5999,00 

Кабель мікрофонний XLR-XLR, (20м) шт 2 1988,00 

Барабан шт 8 576,00 

Вал первинного заряду шт 3 189,00 

Ракель шт 8 408,00 

Разом господарські витрати 
  

73295,02 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.12.2018 р.-278660,34 грн 

 

 



 

Бюджетні кошти (бюджет розвитку міста) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.11.2018 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 660755,40 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 660755,40 грн, в т.ч.: 

-  Кап.ремонт тиру -660755,40 грн 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.12.2018 р.-0,00 грн 

 

Бюджетні кошти (інші надходження гімназії) 

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей,послуг протягом 

місяця , всього –777,00 грн  

 

 

 

 

 

 

Найменування Од.виміру К-сть вартість Надавач 

Тех нагляд  за обєктом «Капітальний ремонт 

сан.вузлів за адресою вул. Героїв Дніпра, 27» послуг 1 772,00 БФ «МРІЯ-2013» 

Відходи ДСП м3 0,05 5,00 

Результати 

господ.діяльності 

Разом господарські витрати 
  

777,00  



 

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 


