
 До уваги батьків, вчителів, учнів, громадськості! 

 Бюджетні кошти 

На рахунок закладу в період з 01.06.2018 року по 30.06.2018 року надійшло 

бюджетних коштів – 1 460 859,54 грн., що спрямовані відповідно до бюджетних 

асигнувань 2018 року на: 

- заробітну плату та нарахування на ФОП педагогічних працівників та 

техперсоналу – 240 726, 32 грн; 

- відпускні за червень-серпень та нарахування ЄСВ на відпускні за червень-

серпень 2018 року педагогічних працівників та  

техперсоналу – 1 036 079,78 грн.; 

- лікарняні – 4 904, 20 грн.; 

- надання матеріального забезпечення по вагітності та пологах – 24 572, 52  

- надання матеріального забезпечення на поховання – 4 100,00 грн.; 

- оплата відрядження педагогічних працівників на курси підвищення 

кваліфікації – 2 608,36 грн.; 

- послуги з обробки даних та інформаційного супроводження по замовленню 
документів у ІВС "Освіта" (виготовлення атестатів, свідоцтв) – 3 696,00  

- аванс на монтаж та наладку систем охоронно-тривожної сигналізації –  
35 119, 37 грн; 

- аванс на монтаж та наладку системи відеоспостереження – 24 002, 43  

- фарба, розріджувачі для проведення поточного ремонту школи – 8 477, 72  

- щітки, кісточки для проведення поточного ремонту школи – 970, 24 грн.; 

- журнали медичного обліку – 90,00 грн.; 

- атестати про повну загальну середню освіту, свідоцтва про базову 

загальну середню освіту, додатки до атестатів та свідоцтв – 215, 28 грн.; 

- замки для дверей – 486,00 грн.; 

- мастило до травокосарки – 155,00 грн.; 

- мультимедійний комплекс (ноутбук з принтером) для забезпечення 

початкової школи – 28 381,00 грн.; 

- послуги з постачання готової їжі (харчування дітей) – 41 192,00  грн.; 

- оплата послуг з дератизації та дезінфекції приміщень – 198,75 грн; 

- послуги Інтернету та телефону – 337,63 грн; 

- вивіз сміття – 326,02 грн; 

- послуги з водопостачання та водовідведення – 1 391,00 грн; 

- послуги за використання електричної енергії – 2 829,92 грн. 

Інформація про надходження та використання безповоротної благодійної 

допомоги щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним розміщується на 

сайті Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. 

М.Островського в рубриці «БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА». 

 
Інформація стосовно змін до річного плану закупівель та додатку до нього 

на 2018 рік розміщується в рубриці «Публічні закупівлі». 


