
              Середня загальноосвітня школа  № 97                                                                                
   
      
                   79 059, Львів, вул. І.Миколайчука,18 тел.294 37 22,e-mail: lvivecole97@ukr.net  
 
Від ___.____.2017 р. № _______ 
 

Середня загальноосвітня школа № 97 м. Львова  подає інформацію про 
надходження та використання  бюджетних   коштів  станом на  01.01.2018року. 
   Витрати на заробітну плату по : 
КЕКВ 2111 – 8 294 610,38грн. 
КЕКВ 2120 – 1 786 357,18грн. 
 
   На придбання предметів, матеріалів  по  КЕКВ 2210 надійшло та використано –  
140 439,40грн . в тому числі: 
13833,34грн.-   придбання фарби,будівельних,господарських товарів. 
15638,66грн.-   придбання канцтоварів. 
  5230,00грн. – придбання класних журналів. 
  5995,00грн. – придбання принтера. 
93742,00грн. – придбання шкільних меблів.  
  6000,00грн. – обладнання для інтернет- мережі класів. 
    327,60грн. -  атестати. 
КЕКВ 2220 надійшло та використано -  1 100,00грн. - медикаменти. 
КЕКВ 2230 надійшло та використано -  787 555,00грн. - харчування учнів. 
КЕКВ 2240 надійшло та використано  -  43 732,98грн. в тому числі :  
4429,62грн. -  дератизація. 
9977,35грн. -  вивіз сміття . 
2921,72грн. -  послуги зв’язку та інтернету. 
  178,86грн. -  послуги з доставки книжок. 
  155,00грн. -  послуги банку. 
  195,00грн .-  повірка  лічильника води. 
  713,16грн. -  виготовлення  атестатів. 
1820,00грн. -  послуги з програмного забезпечення. 
7024,00грн. -  послуги по ремонту принтера. 
2713,00грн. -  замір опору заземлення. 
5720,00грн. -  обслуговування системи «Зарплата».  
8994,00грн. -  прокладання інтернет - мережі в класах. 
  523,00грн. -  видача сертифікатів на електронні підписи. 
КЕКВ 2271 надійшло та використано – 877069,00грн.-оплата за теплопостачання.  
КЕКВ 2272 надійшло та використано – 78 281,38грн. – оплата за водопостачання.   
КЕКВ 2273 надійшло та використано – 137 539,66грн. – оплата за електроенергію.   
КЕКВ 2282 надійшло та використано  - 901,60 грн. – оплата за курси. 
КЕКВ 2730 надійшло та використано  - 5200,00грн. - допомога дітям-сиротам. 
КЕКВ 2800 надійшло та використано  - 2,29грн. -  пеня. 
 
По фонду розвитку на упровадження проектів по КЕКВ  3132 
надійшло та використано –  924 766,72грн., в тому числі:  
«Капітальний ремонт санвузлів» надійшло та використано  : 
 436 887,57 грн. – виконання робіт по об’єкту. 
 1230,00грн.- проведення експертизи кошторисної документації. 
 6333,00грн.- здійснення технічного нагляду по об’єкту. 
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 «Капітальний ремонт приміщень спортзалу» надійшло та використано:  
1821,60грн. - проведення експертизи кошторисної документації. 
22845,00грн.- виготовлення проектно-кошторисної документації. 
7125,00грн.- здійснення технічного нагляду по об’єкту 
448 533,19 грн. – виконання робіт по об’єкту 
 
По фонду розвитку на упровадження проектів по КЕКВ  3110 
надійшло та використано – 35 335,00грн., в тому числі:  
35 335,00грн. -  шкільні підручники 
 
Отримано з міського бюджету – 203 363,13грн., в тому числі: 
- Стенди національно–патріотичного виховання - 400,00грн. 
- Настільні ігри для уроків історії – 1000,00грн. 
- Підручники –  62 655,13грн. 
 - Інтерактивний дисплей – 139 308,00грн. 
 
 
 
   Директор  школи                                                             П.М. Крупник  
    
   Головний бухгалтер                                                        Н.А. Штемпель 

 

 
 
 
 

                    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


