
Вид бюджету ______________________ державний, міський, інші джерела ________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   06  "Орган з питань освіти і науки"

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

1 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ 4016943,00 414071,00 3169120,23 389563,87

 -  плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю
х 411330,00 х 387053,00

 -  плата за оренду майна бюджетних установ* х 2741,00 х 2489,87
 -  благодійни внески** х - х х
 -  гранти та дарунки*** х - х х
 -  кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів

х - х 21,00

РАЗОМ 4016943,00 414071,00 3169120,23 389563,87

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 4016943,00 414071,00 3169120,23 272538,95

  Заробітна плата 2267412,00 303660,00 1914286,24 190278,97
  Нарахування на оплату праці 498831,00 66805,00 431208,25 41903,50
  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**** 11904,00 19877,00 8223,99 19876,70
  Оплата послуг (крім комунальних)***** 48257,00 9167,00 39581,93 5917,78
  Видатки на відрядження 1380,00 - 940,00 -
  Оплата теплопостачання 1081347,00 12905,00 698444,74 12905,00
  Оплата водопостачання і водовідведення 4137,00 124,00 3405,53 124,00
  Оплата електроенергії 102941,00 1533,00 70987,55 1533,00
  Оплата природного газу - - - -
  Оплата інших енергоносіїв - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм
-

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм
-

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  

програм, не віднесені до заходів розвитку
734,00 - 2042,00 -

  Стипендії - - - -

  Інші виплати населенню (допомога сиротам) - - - -

 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування*******
х - - -

  Капітальний ремонт х - - -

РАЗОМ 4016943,00 414071,00 3169120,23 272538,95

Код та назва функціональної класифікації: ________________________1020_______________________________

Сєвєродонецький МНВК
(код та назва бюджетної установи, організації)

Звіт про фінансові результати

Найменування

Усього план на рік Усього факт 



назва к-ть

Швабра, шт. 3

Віники для прибирання, шт. 3

Відро пластикове, шт. 3

Мило господарське, шт. 100

Мило туалетне, шт. 150

Лампочки, шт. 100

Мітли пластикові, шт. 2

Мітли дерев'яні, шт. 2

Граблі, шт. 2

Туалетний папір, шт. 400

витрачено з міського бюджету 8223,99

* Канцелярські товари (за рахунок орендних 

платежів) 2489,87

Автомобільні запчастини 13187,00

Канцелярські товари 3899,83

Бланки свідоцтв для водіїв 300,00

витрачено з спеціального фонду 19876,70

*****Оплата послуг (крім комунальних)

телекомунікаційні послуги 7929,00

цілодобове обслуговування аварійної системи 9284,04

вивіз сміття 4667,92

чистка каналізації та колодязів 17700,97

витрачено з міського бюджету 39581,93

*****Оплата послуг (крім комунальних)

Технічний огляд автомобілів 1500,00

Страхування водіїв і транспорту 3708,93

Касові видатки 110,85

Послуги електронного цифрового підпису 598,00

витрачено з спеціального фонду 5917,78

Директор МНВК Г.П. Цимбалюк

Бухгалтер В.В. Фоменко

**** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

**** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар


