
На рахунок закладу в період з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року 

надійшло бюджетних коштів –   1 397 142,47 грн., що спрямовані відповідно 

до бюджетних асигнувань 2018 року на: 

- заробітну плату та нарахування на ФОП педагогічних працівників та 

техперсоналу – 650 885,82 грн.; 

- лікарняні – 12 817,57 грн.; 

- відрядження –  535,58 грн.; 

- чорнило до принтера – 272,00 грн.; 

- за медикаменти – 4000,00 грн.; 

- за папір офісний та швидкозшивачі - 298,41 грн.; 

- спортивна форма для дітей-сиріт – 2 200,00 грн.; 

- за придбання комплектів сучасних меблів для початкових класів нової 

української школи (згідно Постанови КМУ 237 від 04.04.2018р.)-         

83 055,00 грн.; 

- за робочий проект «Нестандартне приєднання до газорозподільної 

мережі модульної котельні Шепетівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №1 ім. М.Островського Хмельницької області по вул. 

Островського, 3 в м. Шепетівка Хмельницької області. Нове 

будівництво» - 10 500,00 грн.; 

- попередня оплата у розмірі 70% за нестандартне приєднання до 

газорозподільної мережі модульної котельні Шепетівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. М.Островського 

Хмельницької області по вул. Островського, 3 в м. Шепетівка 

Хмельницької області. Нове будівництво – 190 926,12 грн.; 

- остаточний розрахунок за будівництво модульної котельні 

Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. 

М.Островського Хмельницької області по вул. Островського, 3 в м. 

Шепетівка Хмельницької області – 386 384,38 грн.; 

- за робочий проект «Будівництво модульної котельні Шепетівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. М.Островського 

Хмельницької області по вул. Островського, 3 в м. Шепетівка 

Хмельницької області» - 24 500,00 грн.; 

- абонплата за послуги з охорони – 1 330,00 грн.; 

- за технічне обслуговування системи відеоспостереження – 121,00 

грн.; 



- плата за послуги з постачання готової їжі (послуги з харчування) –    

23 200,00 грн.; 

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

- послуги Інтернету та телефону – 335,71 грн; 

- послуги з вивезення сміття та побутових відходів – 81,51 грн;  

- послуги із водопостачання та водовідведення – 1780,48 грн.; 

- послуги за використання електричної енергії – 3 720,14 грн. 

З 01.09.2018 по 30.09.2018р. зі спец рахунку (власні надходження) було 

використано 833,79 грн. для придбання: 

- за послуги з навчання відповідальної особи за газове господарство – 

422,00 грн.; 

- за чіп до принтера – 76,00 грн.; 

- канцтовари (зошити, блокноти) - 335,79 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». 


