
Шановні батьки !
Адміністрація школи дякує Вам за допомогу та підтримку у організації освітнього 

процесу наших дітей та створення комфортних умов для їхнього перебування у школі.

1. Доводимо до Вашого відома, що за листопад 2021р. отримано фінансування по 
загальному фонду 1141460,08 грн. з яких витрачено згідно кошторису:

- на заробітну плату вчителів-610118,68грн.
- на заробітну плату обслуговуючого персоналу - 154130,67 грн.
- нараховано внесків на заробітну плату - 170117,51грн.
- комунальні послуги:

J теплопостачання-59954,83 - грн.
J водопостачання та водовідведення - 4512,47грн.
J активна, розподіл та реактивна енергії -11282,30 грн.
J вивіз та захоронения сміття - 774,99грн.
J харчування дітей - 18107,84грн.
J послуги з дезінфекції та дератизації приміщення - 170,00грн.
J послуги з обслуговування електроустановок - 1620,00 грн.
J телекомунікаційні послуги - 180,19грн.
s оренда контейнера для вивозу сміття - 110,00грн.
J доставка підручників - 2231,10грн.
J лабораторні дослідження санітарного регламенту-4711,00грн.
J проектно кошторисна документація (санвузли) - 9947,37грн.
J технагляд «Капітальний ремонт будівлі (санвузли) - 10813,29грн.
J столи учнівські для НУШ - 41763,96грн.
s комп’ютерна техніка (телевізор, ноутбук, принтер) для НУШ - 33979,75грн.
J медикаменти в асортименті - 851,00грн.
J миючі засоби - 6083,08грн.

2. Школа отримала та використала за листопад 2021 року кошти на 
спеціальні рахунки:

Залишок на 01.11.2021р. - 12083,08грн.
Надійшло:

1. на відновлення за ел.енергію від організатора харчування ФОП 
КотенкоЖ.Г.-4202,90 грн.

2. на відновлення за ел.енергію від спортивної організації «Вулкан» - 123,44грн.
3. батьківські внески на оплату за охорону закладу - 1860,00грн.
4. платні послуги групи «Пізнайко» - 175,00грн.

Оплачено :
- заробітна плата та нарахування за 2021р. - 3686,72грн.
- комунальні послуги (ел.енергія) - 4400,64 грн.



- послуги по наданню фізичної охорони - 3870,00 грн.
- послуги спостереження за станом тривожної кнопки - 380,00грн.
Залишок на 01.12.2021р. - 6107,06 грн.

Інформацію про усі фінансово-господарські розрахунки ви можете безперешкодно 
отримати для ознайомлення у бухгалтерії школи або детально в розрізі поставщиків на
сайті «Є-ДАТА» Усі розрахунки виконуються безготівково. Телефон для довідок - 
55-03-61.
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