
Розрахунок
до кошторису доходів та видатків на 2018рік по 

Загальноосвітньому навчальному закладі № 2

КЕК 2210 « Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 
272770,00гр н(розрахунки додаються);
КЕК 2220  « Медикаменти та перев»язувальні матеріали» - 9631,00грн(розрахунки
додаються);
КЕК 2230 «Продукти харчування» - 701187,00грн 
харчування учнів 1-4класів 251уч.*13,69*156р.д. = 536045,64грн 
харчування учнів пільгових категорій (діти -сироти,напівсироти,діти,позбавлені 
батьківського піклування,діти-інваліди,діти з сімей переселенців,діти з малозабезпечених 
сімей,діти,батьки яких є учасниками бойових дій)
57уч.* 16,05* 156р.д. = 142716,60грн 
харчування груп продовженого дня 
буч.* 13,69* 156р.д.= 12813,84грн 
9уч.* 13,69* 156р.д.*50% = 9610,38грн

22424,22грн
КЕК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 177140,00грн 
на послуги зв»язку -  2754,74грн;

- абонплата за користування телефоном 55,56*3тел.*12міс.= 2000,16грн
- паралельні телефони 3,48*1*12міс.= 41,76грн
- міжміські розмови 23,40* 12міс.= 280,80грн
- абонплата за радіо 12,00*3* 12міс. = 432,00

замовлення транспорту на участь в конкурсах,конференціях -  21672,74грн;
харчування учасників спортивних змагань -  1680,00грн;
абонплата за хостинг -  225,00грн;
обслуговування відеонагляду -  3000,00грн;
перезарядка вогнегасників -  2495,00грн;
на оплату копм»ютерної обробки документів про освіту (свідоцтв та атестатів 
для випускників загальноосвітніх шкіл) -  4360,00грн;
на оплату торгової націнки за доставлені підручники та навчальні посібники -  
3900,00грн;
на поточний ремонт сантехніки -  126655,00грн; 
дезинсекція і дератизація -  6525,51грн;
вивіз сміття-3871,69грн /п а  ■усисфт&сіЛ/гя К& бумо& мс
КЕК 2250 «Видатки на відрядження» - 5260,00грн(згідно розрахунків) ( /
КЕК 2282 «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не
віднесені до заходів розвитку» - 820,00грн
навчання з електробезпеки 1чол.*300,00 = 300,00грн
навчання по цивільній обороні 1чол.* 520,00= 520,00грн
КЕК 2730 «Інші виплати населенню» - 9200,00грн

- відзначення випускників-медалістів закладів освіти -  2100,00грн 
(Зчол.*700,00=2100,00)

- відзначення переможців Всеукраїнських олімпіад та переможців 
конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт МАН -  6300,00грн

- відзначення переможців міських конкурсів -  800,00грн



КЕК 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 
- 170000,00грн;
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Освітня субвенція 
П едП рацІВН И КИ  (згідно тариф.списків)
Місячний фонд заробітної плати -  526063,84грн 
526063,84* 1,10* 11міс = 6365372,47грн 
Річний фонд заробітної плати -  6365372,47грн 
Заміна тимчасово відсутнього працівника(відрядження, курси, 
лікарняні) -  7184,70грн

Всього по педагогічних працівниках -  6372557,17грн

Місцевих бюджет 
П едпрацІВ Н И К И  (згідно тариф.списків)
Місячний фонд заробітної плати -  526063,84грн 
526063,84* 1,10* 1міс.= 578670,22грн 
Річний фонд заробітної плати -  578670,22грн 
Всього по педагогічних працівниках -  578670,22грн

ІНШІ працівники ДОПОМІЖНОГО І обслуговуючого персоналу (згідно 
штатного розпису)

Місячний фонд заробітної плати (бібліотекарі) -  7696,00грн 
7696,00*1,10* 12міс.= 101587,20грн 
Річний фонд заробітної плати -  101587,20грн 
Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 30.08.2002р. №1298, 
матеріальна допомога обслуговуючого персоналу в розмірі не 
більше , ніж один посадовий оклад на рік - 5230,50 грн 
Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 30.09.2009р. № 1062 , 
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 
-  5230,50грн

Всього по допоміжному персоналу -  112048,20грн

Місячний фонд заробітної плати -  59892,96грн 
59892,96* 1,16* 12міс.= 833710,00грн 
Фонд заробітної плати -  833710,00грн
Матеріальна допомога -  63438,08грн
Заміна тимчасово відсутнього працівника(факт 2017року)-
2741,65грн
Доплата до мінімальної заробітної плати -  570983,00грн 
Всього по-обслуговуючому персоналу -  1470872,73грн

Всього по ЗОШ № 2 КЕК 2110 ”Оплата праці ” -8534148,32  
грн



КЕК 2120 “ Нарахування на оплату праці “ -  1877513,00грн
8534148,32грн * 22% = 1877513,Шгон
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