
Додаток до листа №

/П/п КЕКВ Кошториси
і

Виконано
за

Примітка

2016 рік

1 2110\ Заробітна плата 2456303 2456303

2 2120\Нарахування 22% 540387 540387

3 2210'Лредмети,матеріали,обладнання та 543538

543538

1) Меблі на суму =89730 грн в.т.ч 45 парт; 8 шаф;3 
письмових стола;3 компьютерних стола; дошка для крейди- 
Зшт. 2)канцелярські товари-7135 грн.З) миючі засоби- 
2790грн.4)господарські товари-9413 грн 5) матеріали на 
поточний ремонт-74271 грн;6)підручники та інша 
література 36066грн;7)Дзельне паливо- 
31450грн(1700літрів) 8)3апчастини-39466грн,9) Ліноліум- 
45624грн.10)Атестати, св ідотцвата шкільна документація 
3198 грн.11)Двері в комплекті -2360 грн;12)Стремянка-2917 
грн; 13)М’ який інвентарь-12900грн.(халати-899грн.Тюль- 
12000грн.) 14) Спортивний інвентарь- 
11434грн. 15)Огнетушителі -562грн.16)Контейнери для 
сміття 11500грн (5шт)17)Холодильник-для медикаментів 
3000грн. 18)Водонагрівач-260грн19)Мікрафон- 1675(2шт)
20) Наглядні посібники-867 (Зшт) МФУ 
10400грн(2шт)21 ком п ’ ютерна техніка - 
126230грн.(мультимедійний проектор 1шт, комп’ ютери 
8шт,наутбук,інтерактивна дошка-1шт.) та інше.

4 2220\Медикаменти та дизинфікуючі засоЄ 2118 2118
медикаменти виділяються для надання першої медичної 
допомоги

5 2230\Харчування 58588 58588
здійснювалось01-02 місяця 2016р. 3 03 місяця 2016 

с\радою.

6 2240\Оплата послуг \крім комунальних\ 113291 113291

1 обслуговування шкільного автобуса-24600 (страхування 
автобуса та водія,діагностика, послуги ремонту 
автотранспорту)2)Послуги банку-4900 грн.З)Послуги 
ремонту обладнання -5010 грн 4) Послуги зв’ язку та 
ін гернету(в.т.ч міжміські розмови)=6980грн 5)Послуги по 
заправкі катриджів та їх  прошивка 2600грн. 6) Послуги по 
обслуговуванню обладнання газозабеспечення - 
39780грн.7) Послуги вивозу сміття та нечистот - 
5800грн.8)Послуги деритизації гриміщень-3268 грн.9) 
Послуги заміру заземлення електроприборів-1860грн 10) 
послуги перезарядки вогнегасників-698грн.11)Послуги 
доставки,сортування та збереження підручників-896 грн та 
інше.

7 2250\Видатки на відрядження 1380 1380

8 227’2\Оплата водопостачання та водовіда 4969 4959

9 2273\Оплата за електроенергію 72168 72168

10 2274\Оплата за природний газ 334209 334209

11 2282\Заходи 71371 71371 Оплата за харчування дітей під час літнього відпочинку

12 3132\Капітальний ремонт криша 400000 400000

РАЗО М  за 2016 рік 4598322 4598322

1-ше п івр іччя 2017 року

1 2110\ Заробітна плата 5462455 2374959

2 2120\Нарахуаання 22% 1201740 522492

3 221О'.Предмєти,матеріали,обладнання т« 404245 144895

1)миючі товари-1665грн 2)Господарські товари-2690 грнЗ) 
матеріали для поточного ремонту-21330 грн.4) Дизельне 
паливо-118840 (5530л.) 5) Масло,тосол 369 грн.***до кінці 
серпня буде закуплено шкільні меблі -128250 грн( 75 парт 
для 5-11 класів) та ліноліум -131100грн(690 кв.м.) шкільна 
документація, миючі засоби та інше.Сума залежить від 
проведення тендерних закупівель та закупівель прозоро.

4 2220',Медикаменти та дизинфікуючі засоЄ 2170 725

5 2230'Харчування 0 0
Харчування учнів організовано за рахунок Холодно- 
Балківської С\ради.

2240\Оплата послуг \крім комунальних\ 104340 45366

10бслуговування шкільного автобуса-9600 (страхування 
автобуса та водія,діагностика, послуги ремонту 
автотранспорту)2)Послуги банку-2900 грн.З)Послуги 
ремонту обладнання -1220 грн 4) Послуги зв’ язку та 
інтернету(в.т.ч міжміські розмови)=3980грн 5)Послуги по 
заправкі катриджів та їх  прошивка 600грн. 6) Послуги по 
обслуговуванню обладнання газозабеспечення - 
19780грн.7) Послуги вивозу сміття та нечистот - 
3100грн.8)Послуги деритизації приміщень-1628 грн.9) 
Послуги заміру заземлення електроприборів-1860грн 10) 
послуги перезарядки вогнегасників-698грн. та інше.

2250\Видатки на відрядження 622 270

2272\Оплата водопостачання та водовід 9985 2115

2273',Оплата за електроенергію 106279 53733

1С 2274\Оплата за природний газ 293250 223313

11 2282\Заходи 0 с
Відпочинок дітей організовано за рахунок Холодно- 
Балківської С\ради.

1 3132\Капітальний ремонт криша 500000 с
2017 рік 8085086 3367868

1-----


