
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету    10  "Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту"

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

1 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ 7157482

 -  плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю
х 4625 х х

 - плата за оренду майна бюджетних установ х 2641,16 х х

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ
х х х

 -  благодійни внески х х х

 - гранти та дарунки х 18200 х х

 -  кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів

х 802,56 х х

РАЗОМ 0 26268,72 0 0

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

  Заробітна плата 4385360 х 3677581,57

  Нарахування на оплату праці 964782 х 785429,83

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* 24156 х 122056,02

  Медикаменти 1533 х 512,04

  Продукти харчування 343708 х 263882,21

  Оплата послуг (крім комунальних)* 39669 х 53560,16

  Видатки на відрядження 280 х 1297,85

  Оплата теплопостачання 1220258 х 799504,98

  Оплата водопостачання і водовідведення 37834 х 23235,35

  Оплата електроенергії 136992 х 100541,16

  Оплата природного газу х

  Оплата інших енергоносіїв х
   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
х

  Стипендії х

  Інші виплати населенню (допомога сиротам) 2910 х 6736

 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування * х 60680
52667

  Капітальний ремонт х 2000000 1728384

РАЗОМ 7157482 2060680 5834337,17 1781051

Директор закладу _____________ Л.В.Ночовка
* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

назва к-ть

Швабра,шт 15

Віники для прибирання,шт 20

Відро пластикове,шт 15

Мило господарське,шт 126

Мило туалетне,шт 252

Лампочки,шт 100

Тряпкии для миття підлоги 50

Мітли пластикові,шт 3

Мітли дерев"яні,шт 3

Граблі, шт 3

Туалетний папір,шт 504

Найменування

Усього план на рік Усього факт за 10 міс

Звіт про фінансові результати (надано централізованою бухгалтерією відділу освіти 

Сєвєродонецької міської ради)

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16
(код та назва бюджетної установи, організації)

Вид бюджету ____державний, міський, інші джерела_______________________

Код та назва функціональної класифікації: ___________1020



Перчатки гумові 20

Перчатки робочі 5

Лампи люмінісцентні , 60см 40

Лампи люмінісцентні ,120см 40

*Оплата послуг (крім комунальних)

телекомунікаційні послуги "Вокар Холдинг"

повірка лічильників "Ватра"

вивіз сміття КП СКС

чистка каналізації та колодязів ТАУН СЕРВІС

заміри опору ізоляції ДСНС

*Спецрахунок

придбання обладнання (спецфонд) 2 ноутбука

2 проектора

2 кронштейна


