
Інформація про використання коштів на утримання туринської 
загальноосвітньої школи Ї-Ш  ступенів .Миколаївської районної ради

Миколаївської ойлаеті

( за період з 01.01.110 31.10.2017 року)

У  2017 році за рахунок коштів освітньої субвенції здійснювалася 
огаатавраці з нарахуваннями педагогічним працівникам.

т

Станом ш  01Л І .2017року щд ожлату праці педагогічним працівникам 
використано коштів:

2111 (заробітна плата) - 991597,20 грн.

2120 (нарахування1на оплату праці) - 218468,24грн.

„ Утримання навчавшого закладу здійснювалося за рахунок коштів 
районно» бюджету та сільської ради.

Станом на 01,11.2017 року використано коштів, а саме:

2111 (зар о б и м  м а т а )  - 326607,50 грн.

2120 (нарахування на оплату праці) - 70090,01 грн.

2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 40642,96 грн,

в тому числі: придбано класні журнали на суму - 1575,00 грн.,

свідоцтва та атестати -  24,96 грн.

металопластикові вікна -  37043,00 ірн.

труби -  2000,00 грн.

2220 (медикаменти та перев’язувальні матеріали) - 740,00 грн.

(придбано дезінфікуючі засоби)

2230 (продукти харчування) - 39766,85 грн.

2240 (Оплата послуг (крім комунальних) - 5784,54 грн,

в тому числі:

- послуги зв’язку -738,55 грн.

- касове обслуговування банку 4265,20 грн,

- доставка підручників -512,20 грн,

- проведено електровимірювання -1255,00 грн.

- страховка від пожежі -300,00 грн.



- аналі| води -  375*59 гри,

- перезарадка т іш т т м ш ш - 038,00 гри. 

іІШ-СІидаї иоточиі « шдіпгшї) -  2336,02 гри.

(єкоїїод  аток),

2273 (Оплата електроенергії) - 6653,27 грн.

2275 (Оплата за вугілла кам’яне) -  44209,94 грн.

Інформація, згідно з Законом України від 11.02.2015 року № 183-УШ 
«Про відкритість використання публічних коштів» оприлюднюється
головним .ром ерздш ш м  бюджетних коштів на Єдиному веб-порталї 
іию^ истіяш  публічних коштів, на якому € можливість переглянути
детально.

Начальник відділу освіти
раіде|шадмі:ійеірації:■

Головний бухгалтер цеятршйованої 
бухгалтерії відділу освіти

Економіст централізованої бухгалтерії
відділу освіти

Директор Шуринської ЗОШІ-Ш ступенів

О.А.Завгородня

В.В.Нвфьодова

М.В.Коновалюк



Інформація про надходження у вигляді благодійної та спонсорської 
допомоги на утримання Шуринської загальноосвітньої школи І-Ш  

ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області

( за період з 01.01 .по 31.10.2017 року)

2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 

в тому числі:

- цемент (1т.)

- пісок (4т.)

- дизпаливо

2230 (продукти харчування)

- 4345,20 грн.

- 2248,80 грн.,

- 1000,00 грн.

- 1096,40 грн.

- 5327,91 грн.

Начальник відділу освіти 
раідержадміністрації

Головний бухгалтер централізованої 
бухгалтерії відділу освіти

Економіст централізованої бухгалтерії
відділу освіти

Директор Шуринської ЗОШІ-ІІІ ступенів

О.А.Завгородня

В.В.Нефьодова


