
Звіт про надходження та витрачення коштів  

Черкаської гімназії № 31 

За  липень м-ць  2020 р 

Бюджетні кошти(міський + державний бюджети)  

Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2020 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 650 802,91 грн, в т.ч.: 

Надійшло коштів з міського бюджету – 276 085,99 грн 

Надійшло коштів з державного бюджету -374 716,92 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього – 650 802,91  грн, в т.ч.: 

-заробітна плата з податками  -631 394,22 грн  

-комунальні послуги – 9 438,69 грн 

Найменування господарських витрат Од.виміру К-сть Сума 

Шкільна та спортивна форма дітям сиротам  шт 3 4770,00 

Консультаційні послуги з питань процедур закупівель Посл. 1 3000,00 

Примірники та пакети оновлення бухг. програм шт 2  2200,00    

Разом господарські витрати 
  

9970,00 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2020 р.-0,00 грн 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Бюджетні кошти (власні надходження гімназії) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2020 р.-74931,87 грн 

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього – 1 453,00 грн, в 

т.ч.: 

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг – 1 453,00 грн 

Витрати всього – 0,00 грн: 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2020 р.-76 384,87 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджетні кошти (інші надходження гімназії) 

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей протягом місяця , 

всього –7000,01 грн  

 

Бюджетні кошти 

 (видатки на соціально-економічний розвиток) 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2020 р.-0,00 грн 

Надійшло бюджетних коштів всього – 1 223 797,80 грн 

Витрачено бюджетних коштів всього –866 315,73грн, в т.ч.: 

Аванс «Капітальний ремонт будівлі(актова зала) Черкаської 

гімназії № 31» - 322 983,53 грн 

Аванс «Капітальний ремонт прилеглої території(улаштування 

тротуарної плитки) Черкаської гімназії № 31» - 543 332,20 грн 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2020 р.- 357 482,07 грн 

 

 

 

 

Найменування Од.виміру К-сть вартість Надавач 

Кондиціонер шт 
1 7000,01 

БФ «Мрія-2013» 

Разом господарські витрати 
  

7000,01  



 

 

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 


