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Звіт 

по використанню бюджетних коштів 

по Яблуницькому ЗЗСО I-II ступенів 

за  2020 рік 

Загальний фонд 

 

 

На утримання Яблуницького ЗЗСО протягом 2020 року надійшло в сумі 4181410,63 грн.   Фактичні 

видатки складають в сумі 4181410,63 грн.  

На заробітну плату та нарахування (КЕКВ 2111, 2120) протягом звітного періоду використано 

кошти в сумі 4036850,24 грн. Фактичні видатки складають в сумі 4036850,24грн. 

Освітня субвенція в сумі 3395224,00грн. Додаткова дотація 641626,00грн. 

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за звiтний перiод було 

використано бюджетних коштiв у сумi 65125,00 грн. Згідно накладних протягом 2020 року було 

придбано: залишок освітньої субвенції 8500,00грн меблі, 1200,00грн шкільна дошка, на 5000,00грн 

посуд для шкільної їдальні, додаткова дотація 1500,00грн канцтовари,на 3500,00грн господарські 

товари, на 2000,00грн медикаменти. На «Нову українську школу» дидактичних матеріалів на суму 

14095,00 грн . та меблі для першого класу на суму 17000.00 грн. на 12330,00 грн дезінфікуючі засоби. 

 По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» використано кошти в сумі 14935,00 грн.   

Середньорічний показник відвідування дітей становить: по 1-4 класах – 9 дитина, пільгова категорія  

14 дітей. За 2020 рік функціонування установи становить 116 днів. Виконані дітодні  по 1-4 класах – 

1020 дітодні.. Вартість одного дітодня становить 14,65грн.  

По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» використано кошти в сумі 

62500,00 грн.. Фактичні видатки складають в сумі 50982,60 грн.  Електроенергія 13500,00 грн. 

4860кВт/год.  Дрова 37483,00 грн. -95,46 м
2
. 

Згідно накладних від Конятинської сільської ради безоплатно отримано бібліотечного фонду на 

суму 13674,00 грн. 

                                                                              Спеціальний фонд 

 По спеціальному фонду протягом 2020 року надійшло коштів  в сумi 28690,00 грн., Фактичні 

видатки 28690,00грн. Основних засобів (комп’ютерна техніка) на суму 28690,00 грн. Власні 

надходження  від продажу активів в сумі 1050,00 грн. Придбано згідно накладних 1050,00 грн. 

канцтовари. 
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