О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ДГ № 15”СЛЪНЦЕ” ГР.ХАСКОВО
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018г.

I.БЮДЖЕТ:
Бюджетът на ДГ № 15 “Слънце” гр.Хасково за 2018г. е в общ размер 870 542 лв., от
които: държавна дейност - 656 444 лв.
местна дейност - 214 098лв.
Към 31.12.2018г. от тази сума Община Хасково е превела субсидии - 820 156лв.
както следва: държавна дейност - 610 136лв.
местна дейност
- 210 020 лв.
Имаме и собствени приходи в размер на 377 лв.:
- получена сума от дарение – 355лв.
- получена сума от вторични суровини – 22лв.
Така годишният бюджет общо държавна и местна дейност за 2018 г. вече е в
размер на 870 919 лв
II.ОТЧЕТ:
Отчетът към 31.12.2018г. – държ.д-ст е 610 513 лв. или 92.90 % изпълнение
спрямо плана
Тази сума е изразходена по следния начин:
1. За заплати, осигуровки, обезщетения за временна неработоспособност на
персонала и представително облекло на педагогически персонал– 556 417 лв.
2.За закуски на децата от ПГ – 7890 лв.
3.За учебни помагала - 3070
4.За материали – 11305 лв.
5.За горива – 9964 лв
6.За външни услуги – 9370 лв
7.За командировки в страната -123
8.За текущ ремонт – 7200 лв
9.За придобиване на компютър -1009 лв
10.За снегорин – 3981 лв
11.За застраховки – 184 лв
Отчетът към 31.12.2018г. – местна д-ст е 213 020 лв. или 99.4 % изпълнение
спрямо плана
1.За храна на децата – 162 578 лв.
2.За дезинфектанти, почистващи материали, канцеларски материали и материали
за поддръжка на базата – 13590 лв.
3.За вода и ел.енергия – 15 652 лв.

4.За външни услуги:охрана СОД и ПИС, телефони, абонамент и поддръжка на
парното, технически преглед на котела – 12 850 лв.
5.За командировки в страната – 500 лв
6. За работно облекло на помощния персонал -4400 лв
7. За такса смет – 1045 лв
8.За застраховки – 2405 лв
Общо отчет към 31.12.2018г. – 823 533 лв. или 94.50 % изпълнение.

III.ОСТАТЪК:
Остатък на финансови средства към 31.12.2018г. – 46 333лв.,
от които: държавна д-ст - 46 308 лв.
местна д-ст 25 лв.
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