
Інформація на сайт ліцею
Звіт про фінансову діяльність за період з 01.05.

Розрахунковий рахунок "Міський бюджет", "Кап. Інвістіції"

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.19р.: 0,00
Надійшло бюджетне фінансування: 75242,16
Витрачено: 75242,16
в т.ч.:
Послуги по харчуванню учнів 67741,76
Послуги (крім комунальних)

ПАТ "Укртелеком" телефон 126,86
"Фарлеп-Інвест” телефон 71,51
"Херсонтелеком" (интернет) 220,00

Комунальні послуги: .
МКП "Водоканал" (вода та стоки)
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)
МКП "Херсонтеплоенерго" (тепло)
ПП "Гринпарксервіс" (вивіз смиття) 775,04

ПП "Герцог" (послуги охорони ) 250,00
ПП "Н.І.В. Алмаз" (перезарядка вогнегасників) 3680,99
ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"" (ключі ел.) 876,00
ПП "Дезцентр-Медікал" (Засіб дезінфікуючій Бланідас-300) 191,51
ТОВ "Система аптек "Крок"" (ліки, вироби медичного
призначення) 1308,49

Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.19р.: 0,00

Розрахунковий рахунок "Платні послуги"

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.19р.: 355236,92
Надійшло коштів від оплати за платні послуги: 151692,68
Витрачено: 208499,45
Заробітна плата 47399,26
Нарахування на заробітну плату 10308,81
ФОП ЄремукІ.В. (лейка сад-город) 65,00
ФОП ЄремукІ.В. (мило, рушники па пі рові) 205,00
ФОП Фурсенко С.І. (лампи) 198,00
ПП "Грінпарксервіс" (вивіз ТПВ) 221,44
ФОП Жмурко (заправка, регінірація катриджів, ремонт) 350,00
Фоп Шепета Т.А. (ДВП) 575,00
ПП "Омега-Херсон" (послуги охорони) 6840,00
МПП "Издательство ІТ" (афіша, запрошення) 258,00
ПАТ "Нова лінія" (пляшка д/води- заохотчення відмнників) 4938,96
ПАТ "Нова лінія" ( рейка монтажна, вимикач, розетка, шнур,
шпалери, клей, плінтус, кути, покриття) 53801,68
ФОП Кравченко В.С. ( вантажоперевезення муз. Інструментів, деко
рацій (15 травня), перевезення дитячіх ліжок та матраців) 2100,00
ПП "Дезцентр-Медікал" (Засіб дезінфікуючій Бланідас-300) 188,49

Затверджую^



ФОП Хандусенко О.А. (двері м/п, сітки антимоксітні) "Затверд*
ФОП Волянський Д.О. ( поточний ремонт електр. приладів, мерени) ДиРект°Р X е

Тавр і^й кого  л^йею мистецтв
ФОП Єрьомін Ю.М. (набор пласт, стендів по хімії)
ФОП Шелестов А.П. (фарба, клей, валік)
Фоп Кузан В.В. (світильникі) 12720,00
КЗ "Палац молоді і студентів" ( проведення культ-масового заходу
"День народження ліцею") 4000,00
Авансові звіти № 41-43 (відшкодування за проїзд) 714,00
Авансовий звіт № 40 (емаль,яйце декорат., клей, пілочка) 554,00
Авансовий звіт №44 (пенопласт) 106,50
Авансовий звіт № 45 (шнур) 77,00
Авансовий Звіт № 46 (доставка товару з ПАТ "Нова лінія", пере-
везення муз. Інструментів) 570,00
Авансовий звіт № 47,53 (бензін для газокосарки) 603,00
Авансовий звіт № 48- 51 (шпагат, труба, саморези) 175,44
Авансовий звіт № 52 {біндер, скотч, кл. стрічка) 237,60
Авансовий звіт № 54 (мило туалетне) 33,00
Комунальні послуги:
МКП "Водоканал" (вода та стоки) 808,13
ПАТ "Укртелеком" (пеня)
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" ( активна енергія) 22583,65
АТ "Херсонобленерго" (реактивна енергія) 189,49
МКП "Херсонтеплоенерго" (тепло)
Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.19р.: 298430,15

Розрахунковий рахунок "За дорученням"

Залишок коштів на рахунку станом на 01.05.19р.: 48100,21
Надійшло коштів (грошові): 10350,00
Надійшло коштів (не грошові): 230,50
В т.ч. дар ліцею: каністра
Витрачено: 6273,00
ФОП Лопатько Д.О. (нагородна атрибутіка) 2443,00
TOB "РВК вільний форум" (значки) 1530,00
ФОП Борович К.В. (пакети "банан" з логотипом "ХТЛМ") 2300,00

Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.19р.: 52177,21

Заступник директора по АГР 

Головний бухгалтер

З питаннями звертатися до гол. бухгалтера 

Сидорчук СТО. т. (0552) 42-64-86


