
07.04.2020

За рахунок залишку освітньої субвенції: 1 708 777,05 1 620 482,05

Школа с.Східне 3 000,00

Музиківський ліцей 3 000,00

Школа с.Східне 21 270,00

Музиківський ліцей 30 000,00

Школа с.Східне 31 025,00

Разом: 88 295,00

За рахунок залишку субвенції на інклюзивну освіту: 10833,45

Школа с.Східне 6 000,00

Школа с.Східне
1 611,15

Музиківський ліцей
3 222,30

Всього: 10 833,45

За рахунок залишку медичної субвенції: 1 677 774,20
0,00

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені І.і О. 
Тропіних" 600 000,00
КНП " Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. 
Карабелеша" 720 000,00

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. 
Лучанського" 302 774,20
КНП " Обласний територіальний центр екстренної 
медичної допомоги та медицини катастроф" 55 000,00
Всього: 1 677 774,20

За рахунок перерозподілу коштів

3133 Інші заходи та заклади молодіжної політики -5 000,00

7140 Інші заходи у сфері сільського господарства 5 000,00

5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону -30 000,00

6030 Організація благоустрою населених пунктів 30 000,00
Всього: 0,00

придбання сучасних потужних систем кондиціювання 
центральної оперативної диспетчерської (103)

заробітна плата з нарахуваннями педагогів, що працюють з 
дітьми з особливими потребами (1 дитина)

заробітна плата з нарахуваннями педагогів, які працюють з 
дітьми з особливими потребами (2 дитини)

придбання апарату штучної вентиляції легенів
придбання медичного обладнання для потреб стаціонарної 
допомоги
оновлення матеріально-технічної бази закладу для здійснення 
роботи із забезпеченням допомоги під час боротьби з 
епідемією (COVID-19)

Страхування 3-х членів добровільної пожежної дружини 

Поточний ремонт вентиляційної системи шкільної їдальні

Бігова доріжка 

Замовлення підручників на 2020-2021 н/р 

Замовлення підручників на 2020-2021 н/р (5, 6, 9, 10, 11 класи)

Страхування 3-х членів добровільної пожежної дружини 

Із запланованих коштів на проведення заходів з молодіжної 
політики у 2020 році. (2210 Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар)

2210  Придбання мшп та витратних матеріалів для виконання 
Програми по запобіганню та виникненню та ліквідації спалахів 
особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин

Із запланованих коштів на проведення заходів у 2020 році. 
(2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 2240 
Оплата послуг (крім комунальних))

2240 На оплату поточного ремонту вуличного освітлення


