Звіт про фінансові результати
Середня загальноосвітня школа №15 І-ІІІ ступенів
(код та назва бюджетної установи, організації)

Вид бюджету ____ державний, міський, інші джерела _______________________
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_________________________________
Код та назва функціональної класифікації: ___________1020__________________

Найменування
1

НАДХОДЖЕННЯ
- плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю
- плата за оренду майна бюджетних установ*
- благодійни внески**
- гранти та дарунки***
- кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів

Усього план на рік
Спеціальний
фонд
3
4

5

146,92
1000,00
18840,00

х
х
х
х
0

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* ***
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)*****
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
Стипендії

Капітальний ремонт

Загальний фонд

х

РАЗОМ

Інші виплати населенню (допомога сиротам)
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування*******

Усього факт
Спеціальний
фонд

Загальний фонд

х

х

х
х
х

х
х
х

х

х

19986,92

0

х
х
х

1183982,00
257208,94

х
х
х
х
х
х
х
х

102758,00
5191,04
0
320519,78
2502,85
21709,95

0

0

2600,00

х
х
х
х
х

РАЗОМ

0

*Плата за оренду майна бюджетних установ
з цієї суми протягом звітного періоду витрачено

** Благодійні внески
з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на :

*** Гранти та подарунки
в тому числі:
учнівські меблі
столи вчительські

17290,00
1550,00

Разом:

18840,00

0

1 893 872,56

0

**** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
назва
Мат спортивний, шт

витрачено з міського бюджету
*****Оплата послуг (крім комунальних)
телекомунікаційні послуги
цілодобове обслуговування аварійної системи
вивіз сміття
чистка каналізації та колодязів
обслуговування пожежної сигналізації
витрачено з міського бюджету

к-ть
2

2600,00
послуги надають:
Укртелеком
ЕАДСС
КП СКС
Таун Сервіс
5191,04

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

витрачено з міського бюджету

Директор закладу
_____________ Н.М. Кузьменко
Головний бухгалтер ВО
_____________ Н.П. Носкова
Інформація надана Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради

