
Фiнансовий звiт
по  Сокологiрненському закладу загально.і. середньо.і. освiти

Генiчесько.і. мiсько.і.  ради
за I квартал 2021 року

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

-   КПКВК МБ О611020 «Надання загально.і. середньо.і. освiти за рахунок
коштiв мiсцевого бюджету»

-   КПКВК МБ О611030 «Надання загально.і. середньо.і. освiти за рахунок
освiтньо.і. субвенцi.і.»

показники кЕкв надiйшло використано

Заробiтна плата 2111 1016 703,88 1016 703,88

Нарахування на оплату праці 2120 228 552,54 228 552,54

Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 30 655,00 30 655,00

Медикаменти та пеіэев'язvвальнi матерiали 2220

Продукти хаDчування 2230 3  282,62 3  282,62

Оплата послуг (крiм комунальних) 2240 2  789,14 2 789,14

Видатки на вiдрядження 2250 3  539,72 3  539,72

Оплата водопостачання  та водовiдведення 2272
Оплата електроенергi.l 2273 17 000,93 17 000,93

О пл ата i н ш и х е н е рго н о сi.і.в 2275 6 300,00 6 300,00
Окремi заходи по реалi3ацi.і. державних (регiональних)

2282програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
ВСЬОГО: 1308 82З,83 1308 82З,83

директор школи

Начальник фiнансового вiддiлу
Централiзовано.і. бухгалтерi.і. по
обслуговуванню закладiв освiти
Генiчесько.і. мiсько.і. ради •,л®ш/

1рина ПОдРСЗОВА

В iкторiя ВЕЛИЧКО



Фiнансовий звiт
по  Сокологiрненському закладу загально.і. середньо.і. освiти

Генiчесько.і. мiсько.і.  ради
за I квартал 2021 року

Звiт про використання коштiв спецiального фонду

1.     Використання  коштiв  ,  вiд  отримання  благодiйних  внескiв,  грантiв  та
дарункiв:

•  у грошовому надходженні:
Залишоккоштiвна

надiйшло Витрачено
у тому числi, на якi цiлi витраченi кошти

сума' грн.'коп.. призначення витратпочатокроку коштiв коштiв

2822,00 0 0 0 -

•  у натуральному надходженні:

Найменування товару Кiлькiсть сума' грн..

Продукти харчування - 2320,00
ВСЬОГО: 2320,00

2.  Використання коштiв , отриманих як плата за послуги:
•  Батькiвська плата за харчування дiтей за снiданки та за перебування

дiтей у групi продовженого дня:

Залишоккоштiвна
надiйшло Витрачено

у тому числi, на якi цiлi витраченi кошти

сума, грн.'коп.. призначення витратпочатокроку коштiв коштiв

6 750,66 5  265,00 5  654,31

762,50
заробiтна плата з нарахуванням
(кухарю)

4144,71 придбання продуктiв харчування
747,10 оплата електроенергi.і.

директор школи

Начальник фiнансового вiддiлу
Централiзовано.і. бухгалтерi.і. по
обслуговуванню закладiв освiти
Генiчесько.і. мiсько.і. ради

1рина ПОдРСЗОВА

Вiкторiя ВЕЛИЧКО


