
з плаку ено освоєно в 
натуральній формі

1 Б агл одійні внески 16 100,00 - - -

2

221 е0 Предм ти, матеріали, обладнання 
т нва і етар (канцтовари,господарські 
т рош.ковари,г омп.дитині-сироті на 
перві нес  придбання предметів 
гардеробу,сантехнічні 
т еовари,пер дплата газет і журналів на 
202 у2р.,металоконстр кція,підвіконник 
відлив,заглушки,системний 
блок,папір,фотопапір)

112 784,86 59 792,62

3

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 
(пос ул ги по доставці підручників,ремонт 
к ер еомпю’ют а,принт ра, ремонт 
т чиеплолі льника,заміна вогнегасників)

8 850,40

4
5
6
7
8
9

10
Всього: 16 100,00 121 635,26 59 792,62

  Ми йл Аха о Б Б’ЯК

Ганна СЕ ЧУКМ

Директор 

      у а ер       Головний б хг лт

ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

за лис ан Франктопад 2021р. по Вищому професійному училищу №21 м.Ів о- івська
Дж пл  ерело посту ення

к ів а іншошт  з ими 
джерелами власних 

надходжень

Сум ,га рн. Видат и л сних нк  по в а адходженнях № 
з/п

Сум , га рн.



Спеціальний 
фонд

2111 Зар аобітна плат 141 961,57
2120 Н ахар ування на оплату праці 28 9 93,62
2210 П едмети,матерр іали,обладнання та інвентар (електроди) 53 2 96,25
2220 М а передикаменти т евязувальні матеріали 4 458,00

2230
П ор дукти харчування (компесація дітям сиротам за 
харчування) 2 065,00

2240 О л ги п ата послуг (крім комунальних) (інтернет,послу
звязку,транспортні послуги) 3 568,33

2271 О лп ата теплопостачання 20 2 42,41
2272 О л стп ата водопо ачання та водовідведення 4 605,87
2273 О лп ата електроенергії 33 7 91,08
2720 Стипендії 74 9 37,72
2800 Інші поточні видатки 0,15

Всього: 367 920,00

   ор            Директ                                    Михайло БАБ’ЯК

       Головний бухгалтер                        Ганна СЕМЧУК

КЕКВ

Звіт про облік бюджетних коштів по спеціальному фонду за листопад 2021р. по      
ВП 1У №2



(місцевий 
бюджет,освітня 

субвенція)

(д пуе татські 
к и,ошт бюджет 

ро кзвит у,субвенції)
1 2111 Зар і тоб тна пла а 253,5 освітня субвенція 0,00
2 2111 Зар і тоб тна пла а 622,2 мі ц  бюс евий джет 0,00
3 2111 Зар і тоб тна пла а 78,0 мо о сл дші спеціалі ти 0,00
4 2120 Нара ух вання на зарплату 335,3 освітня субвенція 0,00
5 2120 Нара ух вання на зарплату 270,0 мі ц  бюс евий джет 0,00
6 2120 Нара ух вання на зарплату 3,0 мо о сл дші спеціалі ти 0,00
7 2271 опалення по обліку, договірне навантаження ОП 1000,0 мі ц  бюс евий джет 0,00
8 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7,0 мі ц  бюс евий джет 0,00
9 2273 Оплата електроенерії 4,7 мі ц  бюс евий джет 0,00

10 2275 ви ПВвіз Т 5,1 мі ц  бюс евий джет 0,00
11 2275 ви ПВвіз Т 0,1 мо о сл дші спеціалі ти 0,00
12 2720 Стипендії 222,0 мі ц  бюс евий джет 0,00
13 2720 Стипендії 43,0 мо о сл дші спеціалі ти 0,00

Всього: 2843,9 0,00 0,00

Ми л Ахай о Б Б’ЯК

Ганна СЕ ЧУКМ

Директор 

      у ер        Головний б хгалт

ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів

за лис ан Франктопад 2021р. по Вищому професійному училищу №21 м.Ів о- івська

КЕКВ На а ов  позв  т ару чи слуги Сум  ( ис рн.)а т .г№ 
з/п

Джерело надходження коштів


