
Фінансово-господарська діяльність . 

       Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу 

України , Законів України "Про освіту" , "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-

правових актів.  

    Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції державного та  

місцевого бюджетів на основі кошторису. 

     Облік і використання коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

      Протягом 2018-2019 н.р  в  закладі  відсутня заборгованість по  енергоносіям, виплаті заробітної 

плати, матеріальної  допомоги на оздоровлення педпрацівників.  

     Витрати бюджетних коштів на здійснення інформаційно - консалтингових послуг з проведення 

тендерних процедур сторонніми суб’єктами господарювання та залученням осіб за цивільно-

правовими угодами з цих послуг в школі не проводилось.  

     При здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг вартістю предмету закупівлі, що дорівнює або 

перевищує 50,0 тис.грн., застосовували конкурсний відбір через систему електронних закупівель 

PROZORRO.  

     Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність, ведуться правильно та 

достовірно. Характерне своєчасне оприбуткування та списання матеріальних цінностей.                      

    Велика увага  приділяється збереженню стану будівель закладу, державним 

санітарним нормам, стану пришкільної ділянки, спортивної площадки. 
     Були проведені поточні ремонти: 

- коридорів будівлі; 

- харчоблоку; 

- душових кімнат, туалетів. 

              Для покращення матеріально-технічної бази закладу було придбано: 

      комплекти меблів для ігрових кімнат- 2; 

  інтерактивний комплекс-1; 

  моноблоки-12; 

  багатофункціональний пристрій-1; 

  машинка розпошивальна, оверлок-1; 

  електром’ясорубка-1; 

  машинка протирочна-1; 

  овочерізка-1; 

  плита електрична 4-х конфорочна-1; 

  комплект меблів (парта з стільцем одномісна)-25; 

  холодильники-2. 

  Облік і використання коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

     Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства. 

 

Звіт використання коштів за 2 половину 2018 року 

                                                                                                        

КЕКВ План 2пол.2018року 

(грн.) 

Надійшло 

коштів 

(грн.) 

Використано 

(грн.) 

Кр 

заборгованість 

2111+2120(заробітна 

плата та 

нарахування) 

2897878,00 2897878,00 2897878,00 0,00 

2220(медикаменти) 5100,00 5100,00 5100,00 0,00 



 

2230(продукти 

харчування) 

 

108200,00 108200,00 108200,00 0,00 

2270(енергоносії) 566900,00 369117,42 369117,42 0,00 

інші 429878,48 429878,48 429878,48 0,00 

 

Звіт використання коштів за 1 половину 2019 року 

                                                                                                        

КЕКВ План 

1пол.2019року 

(грн.) 

Надійшло 

коштів 

(грн.) 

Використано 

(грн.) 
Кр заборгованість 

2111+2120(заробітна 

плата та нарахування) 
6383800,00 5967461,84 5967461,84 0,00 

2220(медикаменти) 

 

13400,00 13400,00 13400,00 0,00 

2230(продукти 

харчування) 

 

1265300,00 992228,19 992228,19 0,00 

2270(енергоносії) 822000,00 604020,81 604020,81 0,00 

інші 785900,00 665784,11 665784,11 0,00 

 

 

 

 


