
за 2 021р.

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2021 р. -                            

2 058 864,67           ,в т.ч.:

699 074,67              

1 359 790,00           

2 058 864,67           , в т.ч:

2 058 864,67           

0,00

194 922,01              

Надійшло коштів від додаткової діяльності всього 39 595,00                , в т.ч:

39 595,00                

81 245,41                , в т.ч:

80 796,41                

Найменування /показник Од.вим. К-сть Сума

послуги з делегування доменого імені гімназії посл. 1 199,00

послуга веб-хостинга посл. 1 250

449,00

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.2021 р. 153 271,60              

233 159,65              , в т.ч:

Найменування /показник Од.вим. К-сть Сума Надавач

Диспенсер для сенсорного спрея /Sensory Spray 

dispenser (F1408-S-T-1) з елементами живлення шт 39 92898,00

Департамент 

освіти

Безконтактний інфрачервоний термометр BERRCOM JXB-

178 шт 4 5400,00

Департамент 

освіти

Захисний екран для обличчя шт 89 4183,00

Департамент 

освіти

Засіб дезінфекуючий "Рідина антисептична для рук " л 210 31752,00

Департамент 

освіти

Маска медична захисна тришарова одноразова шт 549 2662,65

Департамент 

освіти

Засіб дезінфекуючий "Манорм Експерт "1л з насадкою шт 84 16380,00

Департамент 

освіти

Засіб дезінфекуючий "Манорм Експерт "5л з насадкою шт 84 79884,00

Департамент 

освіти

233 159,65              

Звіт про надходження та витрачання коштів 
Черкаської гімназії № 31

січень

Бюджетні кошти(місцевий + державний бюджети) 

Надійшло бюджетних коштів всього 

Надійшло коштів з міського бюджету 

Надійшло коштів з державного бюджету 

Витрачено бюджетних коштів всього 

заробітна плата з податками  

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.2021 р.

Бюджетні кошти (власні надходження гімназії)

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2021 р.

Надійшло коштів від дод.освітніх послуг 

Надійшло коштів від здачі в оренду приміщень 

Надійшло коштів від реалізації активів

Витрати всього 

заробітна плата з податками  

Разом господарські витрати

Бюджетні кошти (інші надходження гімназії)

Надійшло безоплатно матеріальних цінностей  , всього

разом надходжень

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

Інформацію про зазначені вище фінансово-господарські розрахунки 

можна отримати на сайті Черкаської гімназії № 31 в розділі "Фінанси"
gymnasia31.ck.ua/finansy.html


