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Фінансування закладу здійснюється департаментом освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, джерелом фінансування є обласний бюджет. 
Всього на утримання закладу на 2018 рік із обласного бюджету (станом на 
01.07.2018р.) виділено:

14 929 480,00 грн. (14 млн. 929 тис. 480 грн.). З цих коштів заплановано: 
на заробітну плату -  9 млн. 718 тис. 770 грн. (у тому числі на зарплату 

педпрацівників -  7 млн. 218 тис. 770 ірн.; обслуговуючого персоналу -  2 млн. 500 
тис. грн.);

на нарахування на фонд ш тати праці -  2 млн. 138 тис. 140 грн.
(2 138140,00 грн.);

на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря -
200 000,00 грн.;

* - на закупівлю медикаментів-2 0  000,00 грн.;
на закупівлю продуктів харчування -  1 624 750,00 грн.; 
на оплату різних послуг (крім комунальних) -  100 000,00 грн.; 
на видатки по відрядних -  16 000,00 грн.

В том числі було виділено 1 097 660,00 грн. на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв, а саме:

- оплату теплопостачання -  865 890,00 грн.;
- оплату водопостачання та водовідведення -  34 400,00 грн.;.
- оплату електроенергії -  93 770,00 грн.;
- оплату природного газу -  103 600,00 грн.
Також виділено 11 160,00 грн. на соціальне забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування.

Використання за січень-червень виділених на 2018 рік коштів.
4 За період січень-червень 2018 року заклад було профінансовано на 

загальну суму 7 млн. 170 тис. 37 грн. (7 170 037 грн.).
Зокрема касові видатки на зарплату за січень-червень складають 

5 млн. 80 тис. 991 грн., тобто працівниками закладу отримано чистого доходу 
4 млн. 39 тис. 388 грн. (утримання із зарплати складають 20,5% - 
1 041 603 грн.).

В тому числі на зарплату педпрацівників касові видатки складають -  
З млн. 756 тис. грн.; обслуговуючого персоналу - 1  млн. 324 тис. 991 грн.

Касові видатки по нарахуваннях на фонд оплати праці складають за 
січень-червень -  1 117 820 грн.

За січень-червень було витрачено:
на закупівлю продуктів харчування -  364 131,24 грн.; 
на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання, господарського 

інвентаря -  67629 грн. (відповідно до отриманого фінансування);
’ - на закупівлю медикаментів 7 400,00 грн.;
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