
На рахунок закладу в період з 01.11.2018 року по 30.11.2018 року 

надійшло бюджетних коштів –   807 913,36 грн., що спрямовані відповідно 

до бюджетних асигнувань 2018 року на: 

- заробітну плату та нарахування на ФОП педагогічних працівників та 

техперсоналу – 645 592,57 грн.; 

- лікарняні – 6 569,84 грн.; 

- відрядження педагогічних працівників –  5 260,80 грн.; 

- 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» - 81 825,48 грн.;\ 

- технічний нагляд при будівництві об’єкта «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» - 1 715,70  грн.; 

- підписка періодичних видань на І півріччя 2019 року - 2 973.48 грн.; 

- абонплата за послуги з охорони за вересень-жовтень 2018 року –         

2 750,00 грн.; 

- за технічне обслуговування системи відеоспостереження за листопад 

2018 року – 250,00 грн.; 

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

46 800,00 грн.; 

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

- послуги Інтернету та телефону –  335,34 грн.; 

- послуги з вивезення сміття та побутових відходів(за вересень-

жовтень 2018р.) – 293,02 грн;  

- послуги із водопостачання та водовідведення – 2 548,00 грн.; 

- послуги за використання електричної енергії – 10 800,38 грн. 



З 01.11.2018 по 30.11.2018р. зі спец рахунку (власні надходження) було 

використано 1 760,14 грн.. для придбання: 

- стенд – 1 500,00 грн.; 

- земельний податок - 260,14 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». 


