
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   06  "Орган з питань освіти і науки"

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

1 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ 5990626 26945

 -  плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю
х х х

 -  плата за оренду майна бюджетних установ* х 26945 х х

 -  благодійни внески** х х х

 -  гранти та дарунки*** х х х

 -  кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів

х х х

РАЗОМ 5990626 26945 0 0

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 5990626 26945

  Заробітна плата 3770898 х 871578

  Заробітна плата заочні класи х 46324

  Нарахування на оплату праці 829600 х 191989

  Нарахування на оплату праці заочні класи х 11433

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар****
21777

19588
3341,67

  Медикаменти  та перевязувальні матеріали 573 х

  Продукти харчування 217846 х 43823,40

  Оплата послуг (крім комунальних)***** 71713 330 6364,26

  Видатки на відрядження 643 х

  Оплата теплопостачання 905127 х 262336

  Оплата водопостачання і водовідведення 38187 х 7499

  Оплата електроенергії 128304 х 24992

  Оплата природного газу х

  Оплата інших енергоносіїв х

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  

програм, не віднесені до заходів розвитку

1726 х

  Стипендії х

  Інші виплати населенню (допомога сиротам) 3888 х

  Інша поточні видатки 344 7027

 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування******* х

  Капітальний ремонт х

РАЗОМ 5990626 26945 1469681 0

 *Плата за оренду майна бюджетних установ

з цієї суми протягом звітного періоду витрачено

** Благодійні внески

з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на :

поточний ремонт (будівельні та господарчі матеріали) 7584

металопластикове вікно (1-А клас) 6200

классна дошка (1-А клас) 3200
РАЗОМ 16984

*** Гранти та подарунки

в тому числі:

Найменування
Усього план на рік Усього факт 

Звіт про фінансові результати за І квартал 2018 року

(код та назва бюджетної установи, організації)

Вид бюджету міський, інші джерела

Код та назва функціональної класифікації: ___________1020__________________

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 міста Сєвєродонецька Луганської області



**** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

назва к-ть

Швабра,шт  15

Віники для прибирання,шт 16

Відро пластикове, шт 15

Мило господарське, шт 0

Мило туалетне, шт 0

Лампочки, шт 29

тряпки для миття підлоги, шт 0

Мітли пластикові, шт 4

мітли деревяні, шт 4

граблі, шт 8

туалетний папір, шт 0

перчатки гумові, шт 0

перчатки робочі, шт 0

лампи люмінісцентні (60 см.)шт 20

лампи люмінісцентні (120 см.)шт 20

порошок, шт 0

Сантрі, шт 0

Скло очісник, шт 0

засіб для чищення, шт 0

миючий засіб для посуди, шт 0

білизна, шт 0

витрачено з міського бюджету 3341,67

*****Оплата послуг (крім комунальних) послуги надають:

телекомунікаційні послуги 795

цілодобове обслуговування аварійної системи 7893,96

вивіз сміття 217,2

чистка каналізації та колодязів

обслуговування пожежної сигналізації

витрачено з міського бюджету 8906,16

******Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

витрачено з міського бюджету

Директор закладу _____________ К.М. Кіналь


