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Гр. Дяченко Оксані

Шановна Оксано!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Вашу заяву про надання інформації стосовно Одеського навчально-виховного 
комплексу № 49 «Спеціалізована школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Одеської міської ради Одеської області (далі -  Одеський НВК№ 49).

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» надаємо звіт про використання бюджетних коштів та 
коштів спеціального рахунку станом на 01.07.2019, отриманий від комунальної 
установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 
системи освіти Суворовського району м. Одеси», яка є безпосередньо 
розпорядником інформації та якій підпорядкована Одеський НВК№ 49.

Додаток: на одному арк.

Директор департаменту -1 О.В. Буйневич

Вик. Котелюк О. В.
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Суворовського району м. Одеси" 

• О. Белоножко

ЗВІТ

про використання бю дж етних кош тів та кош тів спеціального рахунка станом  на 01 .07,2019 рік

по О деському навчально - виховном у комплексу №  49 "С пеціалізована ш кола - загальноосвітня ш кола 1 - III ступенів"
О деської м іської ради О деської області

Витрачено КЕКВ
Бю джетні 

кош ти (грн.)
П озабю дж етні 
кош ти (грн.)

Сума разом  
(гри.)

Заробітна плаї а 2111 9 272 232.62 0,00 9 272 232.62
Нарахупання па оплату прані 2120 2 014 683,53 0,00 2 014 683,53

Предмети, матеріали, обладнання та  ш вентар,як і надійш ли за 
бюджетні кошти (напір оф існий - 4996,80грн.; м 'ячі -9285,60грн. ) 2210 14 282,40 0,00 14 282,40

П р е д м е т , матеріали, обладнання, т о  надійш ли за рахунок 
благодійної' допомоги за  рахунок батьківських кош тів (меблі, 
обладнання, будівельні м атеріали тощо) 2210 0,00 174 296,00 174 296,00

М едикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 1 012,00 1 012,00
Харчування учнів відповідно до  чиного законодавства 2230 519 549,20 0,00 519 549,20

О плата послуг ( телефонного їв  язку. дезинф екнія та  деротизація. 
розрахунково - касове обслуговування, доставка та  сортування 
підручників, оплата послуг пош тового зв язку з муніціпальної виплати 
педагогічним працівникам - пенсіонерам , які не працю ю ть, підтримки 
иеЬ-сайтів, обслуговування пож еж ної сигналізації, заправка 
вогнегасників, ф ункціональне навчання.и ідрізка дерев) 2240 58 064,65 2 191,55 60 256,20

О плата послуг за  рахунок батьк івських кош тів 2240 0,00 159 044,00 159 044,00

О п л ата  те п л о п о ст ач а н н я 2271 298 645.80 3 662,99 302 308,79

О плата водопостачання і водовідведепня 2272 56 625,21 4 998,50 61623,71
О плата електроенергії 2273 113 217,93 62 550,24 175 768,17
Вивіз сміття, вивіз нечистот 2275 12 863,62 517.30 13 380,92
Оплата снергоссрвісу 2276 76 438,67 0,00 76 438,07

Проведення екскурсій на виробництві, відвідування музею ■' 2282 0,00 0,00 0,00

інші виплати населенню  (муиіціпальиі надбавки: педагогічним 
працівникам • молодим спеціалістам , б ібліотекарям, педагогічним 
працівникам за звання "Кращ ий педагогічний працівник м. Одеси") 2730 6(1 297,09 0,00 60 297,09

Інші поточні видатки ( податок на землю , Н Д С, збір за  воду), 0,3% 
відрахування коштів згідно ст. 44 Закону України "Про професійні 
спілки, їх права та  гарантії д іяльності" 2800 21 315.92 17 156.80 38 472,72

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
(БФГІ,побутова техніка .ноутбук,меблі) 3110 0,00 129 012.00 129 012,00

Всього:
X 12 518 216,64 554 441,38 13 072 658,02

Заступник директора - 
головний бухгалтер
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Мірошнік Т.В. 
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