
 

 

Луцька спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №1 Луцької міської ради Волинської області 

 

ЗВІТ 

 

про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017 року 

 

 

Показники 

 

 

КЕКВ 

та/або ККК 

Надійшло 

коштів за 

звітний період 

(рік) 

Касові за 

звітний період 

(рік) 

1 

 

2 7 8 

Видатки та надання кредитів – усього 

 

Х 10501733,772 10501708,91 

у тому числі: 

Поточні видатки 

 

2000 10501733,772 10501733,772 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 9886669,63 9886669,73 

Оплата праці 2110 8142533 8142533,10 

Заробітна плата 2111 8142533 8142533 

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 -  - 

Нарахування на оплату праці 2120 174136,63 1744136,63 

Використання товарів і послуг 2200 613387,09 613362,86 

Предмети, матеріали, обладнання і інвентар 2210 20549,09 20549,09 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 -  - 

Продукти харчування 2230 35496 35496 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 81181 81179,94 

Видатки на відрядження 2250 80 60 

Видатки на заходи спеціального призначення 2260 -      - 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 442372 442324,73 

Оплата теплопостачання 2271 - - 

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 10154 10153,25 

Оплата електроенергії 2273 62817 62816,42 

Оплата природного газу 2274 369356 369355,06 

Оплата інших енергоносіїв 2275 - - 

Оплата енергосервісу 2276 - - 

Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм 

2280 33754 33753,10 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм 

2281 - - 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку 

2282 33754 33753,10 

Обслуговування боргових зобов’язань 2400 - - 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 - - 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 - - 

Поточні трансфери 2600 - - 

Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, 

організаціям) 

2610 - - 

Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів 2620 - - 

Поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним 

організаціям 

2630 - - 

Соціальне забезпечення 2700 1300 1300 

Виплати пенсії і допомоги 2710 - - 

Стипендії 2720 - - 

Інші виплати населення 2730 1300 1300 

  

 

 



 

Інші поточні видатки 2800 377,00 376,32 

Капітальні видатки 3000 - - 

Придбання основного капіталу 3100 - - 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - 

Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - 

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 - - 

Капітальний ремонт 3130 - - 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - 

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 - - 

Реконструкція та реставрація 3140 - - 

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - 

Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 - - 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 - - 

Створення державних запасів і резервів 3150 - - 

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - 

Капітальні трансфери 3200 - - 

Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - 

Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів 3220 - - 

Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним 

організаціям 

3230 - - 

Капітальні трансфери населенню 3240 - - 

Внутрішнє кредитування 4100 - - 

Надання внутрішніх кредитів 4110 - - 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - 

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - 

Зовнішнє кредитування 4200 - - 

Надання зовнішніх кредитів 4210 - - 

Інші видатки 5000 Х Х 

Нерозподілені видатки 9000 - - 

Заповнюється розпорядником бюджетних коштів 

Керівник                                                                                                                                              ____________________________ 

                                                                                                                                                                   (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер                                                                                                                           _______________Павлюк І.Ф.___      

 

Звіт про надходження і використання коштів по платних послугах 

за 9 місяців 2017 року по ЗОШ №1 

Надійшло коштів (грн.) Використано (грн) Предмет використання 

Від макулатури 2605,20 2602,00 Придбання книг для поповнення бібл.фонду 

За додаткові 

освітні послуги 

(поділ класів) 

17177,0 15629,14 На зарплату 

 

 

 

Керівник          

Головний бухгалтер                                                                                Павлюк І.Ф.                                                                                

 


