ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
1. Бюджетний запит Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
на 2017 рік:
На виконання ремонтних робіт:





проведення вогнезахисної обробки дерев’яної конструкції покрівлі;
забезпечення автоматичної системи пожежної сигналізації;
улаштування блискавко захисту будівлі;
проведення ремонтних робіт в буфеті (наймання спеціалістів для укладки
кахельної плитки);
 ремонт фасаду будівлі 2-4 поверх зі сторони вулиці Фалєєвської.
На придбання матеріалів та обладнання:









8 комплектів пожежних кранів, укомплектованих рукавами і стволами;
меблі для кабінетів старшої школи (2 комплекти);
комп’ютери для комп’ютерного класу (8 шт.);
лазерний принтер (1 шт.);
меблі для буфету: прилавок, вітрина;
двері для кабінетів (15 шт.).
жалюзі для кабінетів інформатики
лінолеум для заміни в коридорах на чотирьох поверхах ( 520 м2 ).

2. Кошторис
 Кошторис на 2017 рік
 Розрахунок до кошторису на 2017 рік
 Розрахунок видатків на предмети, обладнання
 Розрахунок видатків на оплату послуг (крім комунальних)

3. Профінансовано з бюджету в 2017 р. станом на 23.10.2017:
 Оплата праці - 3 654 912 грн.;
 Нарахування на оплату праці - 808 223 грн.;
 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (14 882 грн.), в т.ч. :







Класні журнали – 1362 грн.;
Папір – 5780 грн.;
Мило – 1548 грн.;
Засіб для прибирання – 4013 грн.;
Питна вода – 579 грн.;
Баки для сміття - 1600 грн.;

 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 909 грн.;
 Продукти харчування – 274886 грн.;

 Оплата послуг (крім комунальних) (139843 грн.), в т.ч.:


















Послуги зв'язку- 2461 грн.;
Підвіз підручників-3534 грн.;
Послуги банку- 36 грн.;
Повірка теплолічильників- 6000 грн.;
Вивіз твердих побутових відходів- 2235 грн.;
Дератизація, дезинсекція- 434
Інформаційні послуги- 67 грн.;
Монтаж та наладка відеоспостереження- 32823 грн.;
Інформаційна система управління освіти- 1150 грн.;
Поточні ремонти-91103 грн.;

Курси пожежно-технічної безпеки – 770 грн.;
Оплата теплопостачання – 381663 грн.;
Оплата водопостачання та водовідведення – 40543 грн.;
Оплата електроенергії - 57639 грн.;
Інші поточні видатки – 95 грн.;
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.108121 грн.;
 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 99121 грн.;
 Кошти, які виділені депутатами міської ради – 9000 грн.

Разом на 2017 рік - 5 482 486 грн.
4. Бюджетний запит Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
на 2018 рік:
На виконання ремонтних робіт:





проведення вогнезахисної обробки дерев’яної конструкції покрівлі;
забезпечення автоматичної системи пожежної сигналізації;
улаштування блискавко захисту будівлі;
проведення ремонтних робіт в буфеті (наймання спеціалістів для укладки
кахельної плитки);
 ремонт фасаду будівлі 2-4 поверх зі сторони вулиці Фалєєвської;

 ремонт підлоги з 1 по 4 поверх.
На придбання матеріалів та обладнання:












8 комплектів пожежних кранів, укомплектованих рукавами і стволами;
меблі для кабінетів старшої школи (2 комплекти);
комп’ютери для комп’ютерного класу (8 шт.);
лазерний принтер (МФУ) (1 шт.);
меблі для буфету: вітрина;
двері для кабінетів (12 шт. ./50 м2).
жалюзі для кабінетів інформатики (3 шт. /12 м2);
вікна для кабінетів (9шт./50 м2)
крейда ( 1 ящ.)
оплата інтернету та тривожної кнопки;
придбання посуду для буфету (тарілки (250 шт), стакани (250 шт), виделки
(250 шт))
Додатковий






аварійні світильники;
вогнегасники (12 шт.);
електросушилка для рук (3 шт.);
листи OSB (підложка під лінолеум) - 82 шт,

