
сума опис

0111020

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

504 862,55

2111 Заробітна плата 365 042,49
оплата праці педагогічного та непедагогічного персоналу, 

утримання податків із нарахованої заробітної плати

2120 Нарахування на оплату праці 79 181,32 сплата єдиного соціального внеску

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар
32 305,00

шина передня та задня 6 шт., поліуретановий герметик, 

підшипник до шкільного автобуса (19020 грн.), господарські 

товари (4335 грн.), чехли на сидіння до шкільного автобуса 

(8700 грн.), вивіска (250 грн.)

2230 Продукти харчування 16 064,98

М'ясо, куряча грудинка, масло, сир, сметана, молоко, хліб, 

булочки, яйця, сухофрукти, соус томатний, горошок 

консервований

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 208,47

договір страхування шкільного автобуса (680,40 грн.), 

реєстрація шкільного автобуса (481,91 грн.), дератизація, 

дезинфекція та хлорування колодязя (331,32 грн.), АВЕ 

(389,04 грн.), телекомунікаційні послуги (530,24 грн.), 

технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників (850 

2250 Видатки на відрядження 147,65 відшкодовано видатки по відрядженню

Загальний фонд

Звіт щодо надходжень та використання коштів по загальноосвітніх навчальних закладах Нижньовербізької сільської ОТГ

Код Показник

Касові видатки за жовтень 2017 року, всього

Нижньовербізька ЗОШ І-ІІІ ступенів



2273 Оплата електроенергії 8 752,64 сплачено за спожиту електроенергію

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку

160,00 курс "правила безпеки систем газопостачання"

0111090

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

3 469,79

2111 Заробітна плата 3 170,83
оплата праці педагогічного  персоналу, утримання податків із 

нарахованої заробітної плати

2120 Нарахування на оплату праці 298,96 сплата єдиного соціального внеску

0111140

Підвищення кваліфікації, 

перепідготовка кадрів закладами 

післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів 

акредитації (академіями, інститутами, 

центрами підвищення кваліфікації)

0,00

2250 Видатки на відрядження

0111020

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

47 727,60

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 47 727,60
Капітальний ремонт системи опалення з енергозберігаючою 

технологією Нижньовербізької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Спеціальний фонд


