
Додаток 1

2111 Заробітна плата 939.5 місцевий бюджет, 
освітня субвенція

2120 Нарахування на заробітну плату 8.0 місцевий бюджет, 
освітня субвенція

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0.0 місцевий бюджет
вікна металопластикові 0.0 місцевий бюджет
господарські матеріали 0.0 місцевий бюджет
періодичні видання 0.0 місцевий бюджет
* 0.0

2220 медикаменти 0.0 місцевий бюджет
2230 Продукти харчування 20.1 місцевий бюджет

*продукти харчування 20.1 місцевий бюджет
*послуги по гарячому харчуванню 0.0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0.0 місцевий бюджет
послуги звязку 0.0
підтримка програмного комплексу 0.0 місцевий бюджет

2275 вивіз сміття 0.0 місцевий бюджет
підтримка програмного комплексу 0.0 місцевий бюджет
* 0.0

2271 Оплата теплопостачання 0.0 місцевий бюджет
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0.0 місцевий бюджет
2273 Оплата електроенергії 0.4 місцевий бюджет
2720 Стипендії 566.9 місцевий бюджет

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0.0

3132 Капітальний ремонт закладів освіти 0.0

Всього: 1,555.0

В.о. директор                                   Семчук Д.С.

              Головний бухгалтер                                      Дитиняк Г.Ю,

ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів

за грудень 2019 року

   (місцевий 
бюджет, освітня 

субвенція)

 (депутатські кошти, 
бюджет розвитку)

Джерело надходження коштів
№ 
з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума 

(тис.грн)

ДПТНЗ"Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва"



Додаток 2

за рахунок 
отриманих 

коштів

натуральна 
форма

1 Благодійні внески 44,731 заробітна плата 8,425
2 плата за послуги 0 нарахуванняна зарплату 1,853

3

надходження ві 
господарської 

діяльності 
(харчування учнів)

71,722 бензин автомобільний 19,973

4
кошти для виконання 
цільових заходів (газ, 

бензин)
45,722 газ для автомобілів 23,800

продукти харчування 60,672

послуги ЄДБО 1,887

ремонт автомобіля 150

телевізори 22,840

водовідведення 1,899
послуги звязку 562
ремонт та техобслуговування 
вогнегасників 8,388

послуги інтернет 500
вікна металопластикові 3,000
заміна та ремонт картриджів 1,780
електроенергія 10,577
теплопостачання 2,996
відрядження 854
канцтовари 3,255
господарські товари 6,318
запчастини до автомобілів 34,730
медикаменти 966

Всього: 162,175 192,585 22,840

    В.о. Директора Семчук Д.С.

  Головний бухгалтер                                 Дитиняк Г.Ю.

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

надходжень

за грудень 2019 року
Джерело 

поступлення коштів 
за іншими 

джерелами 
власних 

надходжень

Сума,         
(грн.) Назва товару чи послуги№ 

з/п

Використано коштів (грн,)

ДПТНЗ"Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і 
будівництва"


