
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства фінансів України 

від 28 січня 2002 р. №57 
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 26 листопада №1220) 

ЛІМІТНА ДОВІДКА 
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ 

н а 2 0 1 9 р і к 
У правлінням освіти і науки Сумської міської ради 

(назва установи, яка видала лімітну довідку) 

Державний навчальний заклад" Сумське міжрегіональне вище професійне училище" 
(назва установи, якій видається лімітна довідка) 

Рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4279- МР "Про міський бюджет 
м. Суми на 2019рік" 

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2019рік від 22 грудня 2018року видана 
департаментом фінансів, економіки та інвестииій Сумської міської ради 
1)3 міського бюджету 

за бюджетною програмою КПКВК 0611110"Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладсти освіти" 
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/ програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 

назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 

видіїено 17009678 грн, у тому числі на: 
Г Р Н . 

Назва видатків за економічною класифікацією та 
класифікацією кредитування Разом Загальний фонд Спеціальний фонд 

Видатки споживання - разом, з них: 17009678 15828077 1181601 
Оплата праці 9303380 8943400 359980 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1459100 906300 552800 
Видатки розвитку 0 0 0 
Повернення кредитів з бюджету 0 0 0 
Надання кредитів із бюджету 0 0 0 
Усього 17009678 15828077 1181601 

Видана: 

Підстава: 

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання установ за рахунок освітньої 
субвенції з державного бюджету в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти 
(пп. 7 п. 1 ст. 103 Закону України "Бюджетний кодекс України" (зі змінами), а саме на оплату праці з 
нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної 
середньої освіти у сумі 1822100 грн (з них оплата праці -1493500 гривень). 

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету 
січень лютий березень квітень травень червень 
859500 859500 859500 859500 1087500 1087600 

в т.ч. освітня субвенція 
141300 141300 141300 141300 251700 251700 
липень серпень вересень жовтень листопад грудень 
859400 859400 859400 1000600 859500 859500 

в т.ч. освітня субвенція 
73200 73200 140900 183600 141300 141300 

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)загального фонду бюджету, плану 
надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану 
використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень 
бюджетнгоьуетацов та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2019 рік із зведеними даними та 
розрахункаі^,йс®инні бути подані на затвердження до управління освіти і науки Сумської міської ради до 28.12.2018 

•ґ.У % 
у А . . 

ачальника управління освіти і 
СжМсукої міської ради 
; 27 /2 .2018 року 

Н.О.Гончарова 

(ініціали і прізвище) 



Розрахунок до проектування бюджету на 2019 рік 

ДНЗ "Сумське міжрегіональне ВПУ" 
код та назва Оюджетної установи 

06111100 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти 

код та назва функціональної класифікації видатків 

КЕКВ Показники 

Одини 
ци 

вимір 
У 

Загальний 
фонд 

В тому 
числі 

субвенція 

ВИДА ТКИ- ВСЬОГО грн 15828077,00 
2000 Поточні видатки грн. 15828077,00 
2110 Оплата праці 

Середньорічне число ставок та штатних од.педперсоналу од. 

70,80 13,4 
Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць грн. 

5109,68 5198,2 
Основний оклад(фонд з/п на рік) грн. 4341188,00 835864,00 
Надбавка за вислугу грн. 841727,00 149230,00 
надбавка за престижність грн. 868238,00 167173,00 
надбавка за складність та напруженість грн. 67661,00 
Доплати грн. 472732,00 264612,00 
за класне керівництво 

5116,80*10%* 12=6140,16;5330,0*20%* 1*12=12792; 
4400*20%* 12*4=42240,00;4400,00* 10%*2* 12=10560,00; 
5400,00* 10%*2* 12=12960,00;4108,50* 10%*2* 12=9860,40; 

грн. 

162326,12 99451,00 

за класне керівництво 
5116,80*10%* 12=6140,16;5330,0*20%* 1*12=12792; 
4400*20%* 12*4=42240,00;4400,00* 10%*2* 12=10560,00; 
5400,00* 10%*2* 12=12960,00;4108,50* 10%*2* 12=9860,40; 

грн. 

162326,12 99451,00 

за класне керівництво 
5116,80*10%* 12=6140,16;5330,0*20%* 1*12=12792; 
4400*20%* 12*4=42240,00;4400,00* 10%*2* 12=10560,00; 
5400,00* 10%*2* 12=12960,00;4108,50* 10%*2* 12=9860,40; 

грн. 
162326,12 99451,00 

за класне керівництво 
5116,80*10%* 12=6140,16;5330,0*20%* 1*12=12792; 
4400*20%* 12*4=42240,00;4400,00* 10%*2* 12=10560,00; 
5400,00* 10%*2* 12=12960,00;4108,50* 10%*2* 12=9860,40; грн. 162326,12 99451,00 
за кабінети, лабораторії 

5330,00* 13%*3*12=24944,40;4690,40* 13%*2* 12=14634,00;5116,80 
* 10%* 1 * 12=6140,16;4690,40* 10%* 1 * 12=5628,48;4800,00* 13%* 1 * 1 
2=7488,00;4400,00* 10%*7* 12=61776,00;4400,00* 10%*3* 12=15840, 
00;3818* 13%*3* 12=17866,60;4108,50* 13%* 1 * 12=6409,32;5042,25* 
13%* 1 * 12=7865,88;4108,50* 10%*2* 12=9860,40; 

грн. 

195889,77 
» 

72298,40 
за перевірку письмових робіт в т.ч. грн. 64559,63 59320,24 
Мови та літратура 
5116,80*466*20%*12=7948,08;4108,50*654*20%*12=8956,56 

грн. 

28703,02 28703,02 
Математика 
4690,40*848* 15%* 12=9943,56;4108,50*62* 15%* 12=636,84; 

грн. 

17973,04 17973,04 
Іноземна мова, креслення 
5400,00*240* 10%* 12=2160,00;4400,00* 1348*10%* 12=9885,36; 

грн. 

17883,57 12644,18 
за методичні комісії 
3703,75* 10%*12=4444,50;3259,30* 10%*2*12=7822,32;3028,ЗО* 10% 
•3*12=10901,88 

грн. 

44091,36 27677,:24 
за роботу з комютером 

за спортивні зали 4887,60* 10%* 12 грн. 5865,12 5865,12 
грн. 

за гуртожиток грн. 18206,00 
Виплата допомоги на оздоровлення грн. 205900,0 69655,0 
Виплата щорічної грошової винагороди грн. 36177,00 6966,0 



Оплата праці педпрацівників 6851829,00 1493500,00 

- спеціалістів 
Середньорічне число штатних одиниць од. 18,0 
Середній розмір посадового окладу на місяць грн. 3155,65 
Основний оклад(фонд з/п на рік) грн. 681620,00 
Надбавки і доплати обов"язкового характеру в т.ч. грн. 315465,00 
3496*30%* 12 грн. 12586,50 
3496*50*12 грн. 

20977,00 
3496* 10%* 12 грн. 

4195,50 
Доплата до мін.з/плати 

208668,00 
надбавка за складність та напруженісь 69038,00 

Оплата праці спеціалістів грн. 997085,00 

- робітників 
Середньорічне число штатних одиниць од. 21,5 
Середній розмір посадового окладу на місяць грн. 

2113,70 
Основний окладі фонд з/п на рік) грн. 545334,00 
Надбавки і доплати обов"язкового характеру грн. 549152,00 
2267* 12=27204/1993=13,65*35%=4,78*8*355*2 грн. 

27972,00 
2267* 12=27204/365=74,53 *2= 149,06* 10= 1490,60 грн. 

7380,00 
Доплата до мін.з/плати грн. 506262,00 
Шкідливі: 2094*10%*3 чол*12 міс грн. 

7538,00 
надбавка за складність та напруженісь грн. 

Оплата праці робітників грн. 1094486,00 
Індексаиія заробітної плати грн. 
Фонд матеріального заохочення грн. 

2111 Заробітна плата (Всього фонд з/п) грн. 8943400,00 1493500,0 
Середньорічне число ставок /штатних одиниць один. 110,3 13,4 

2120 Нарахування на оплату праці % грн. 1967500,00 328600,0 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар грн. 43400,00 

У тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар грн. 

6688,00 
канцелярські товари всього грн. 6688,00 
папір А 4 грн. 6688,00 
У тому числі м "який інвентар та обмундирування грн. 

36712,00 

9 

Середньорічний контингент студентів (курсантів), які забезпечуються 
м"яким інвентарем, одягом та взуттям (без студентів з числа дітей-сиріт) 

грн 

0,00 
Середня вартість забезпечення м"яким інвентарем, одягом та 
взуттям одного студента (курсанта) 

грн. 

0,00 
Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям 
студентів (курсантів), (без студентів з числа дітей-сиріт) 

грн 

0,00 
Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються м "яким інвентарем, 
одягом та взуттям, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні (вступ 1 
курс) 

чол. 

20,00 



Середня вартість забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям 
одного учня, виходячи з фактичної потреби'НЕ МЕНШЕ) 

грн. 

595,00 
Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям 
учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні 

грн 

11900,00 
Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються м "яким інвентарем, 
одягом та взуттям, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні 
(поновлення) 

чол. 

36,00 
Середня вартість забезпечення м "яким інвентарем, одягом та взуттям 
одного учня, виходячи з фактичної потреби 

грн. 

387,00 
Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям 
учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні 

грн. 

13932,00 
Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються 
м"яким інвентарем, одягом та взуттям, з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на пов 
держ забезп (які проб, навчання у вищ.навчальн.закл.) 

чол. 

0,00 
Середня вартість забезпечення м "яким інвентарем, одягом та взуттям 
одного учня 12 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян* 17грн. 

грн. 

0,00 
Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям 
учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні 

тис.грн. 

0,00 
Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються 
м "яким інвентарем, одягом та взуттям, з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному 
державному забезпеченні (при працевлаштуванні) 

чол. 

16,00 
Середня вартість забезпечення м "яким інвентарем, одягом та взуттям 
одного учня, виходячи з фактичної потреби 

грн. 

680,00 
Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям 
сучнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленій батьківського 
піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні 

грн. 

10880,00 
Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються м "яким інвентарем, 
одягом та взуттям, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які мають опікуна (при працевлаштуванні) 

чол. 

0,00 

0 

Середня вартість забезпечення м "яким інвентарем, одягом та взуттям 
одного учня, виходячи з фактичної потреби 

грн. 
0,00 

Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та взуттям 
учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які мають опікуна 

тис.грн. 

0,27 
Кількість місць в гуртожитках од. 180,00 
Середні витрати на рік на одне місце, виходячи з реальної потреби грн. 

0,00 
Всього видатки для гуртожитків грн. 0,00 
текстильна білизна грн. 

простинь грн. 

підодіяльники грн. 

2220 Медикаменти та перев "язувальні матеріали грн. 12775,00 
Чисельність учнів чол. 430,00 



Середня вартість забезпечення медикаментами та перев'язувальними 
матеріалами одного учня, виходячи з фактичної потреби 

грн. 

20,40 
дезактин ( для їдальні та навчальних майстерень) 4003,00 

2230 Продукти харчування грн. 1135600,00 
Середньор 
позбавлен 
забезпечеі 

ічний контингент учнів, які отримують харчування, з числа дітей-сиріт та дітей, 
их батьківського піклування, які знаходяться на повному державному 
ні 

чол. 

29,00 
Дні харчування на рік (навчальні) од. 209,00 
Середня вартість харчування одного учня на день грн. 93,57 
Дні харчування на рік (канікулярні, святкові, неділі) од. 156,00 
Середня вартість харчування одного учня на день грн. 102,92 

Видатки на харчування учнів, які отримують харчування з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному 
забезпеченні 

грн 

1035882,27 
Середньорічний контингент учнів, які отримують харчування, з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які мають опікуна 

чол. 

7,00 
Дні харчування на рік (навчальні) од. 209,00 
Середня вартість харчування одного учня на день грн. 37,43 
Дні харчування на рік (канікулярні, святкові, неділі) од. 156,00 
Середня вартість харчування одного учня на день грн. 41,17 

Видатки на харчування учнів, які отримують харчування, з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які мають опікуна 

тис.грн 

99717,73 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) грн. 17200,00 

У тому числі оплата транспортних послуг та утримання 
транспортних засобів 

грн. 

0,00 
У тому числі плата, за оренду приміщення грн. 0,00 
У тому числі оплата послуг з поточного ремонту та технічного 
обслуговування 

грн. 

0,00 
поточний ремонт будівель і споруд грн. 
поточний ремонт оргтехніки грн. 
У тому числі послуги зв"язку грн. 3000,00 
абонентна плата за телефон грн. 3000,00 
міжміські розмови грн. 0,00 
похвилинна оплата грн. 0,00 
знаки поштової оплати грн. 0,00 
інтернет (електронна пошта) грн. 0,00 
інше (розшифрувати) грн. 0,00 
У тому числі оплата послуг грн. 14200,00 » 

з обслуговування та пусконаїагодження вентиляційної системи грн. 
адміністрування програмного забезпечення 2р* 1500грн=3000 грн грн. 
з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного 
забезпечення 

грн. 

зі страхування грн. 0,00 
з утилізації твердих побутових відходів, оплата послуг із вивезення 
сміття 

грн. 
10000,00 

з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів грн. 2000,00 
з дератизаі)ії,дезинсекції, камерного знезараження речей грн. 2200,00 
з утилізації твердих побутових відходів, оплата послуг із вивезення 
сміття 

грн. 

послуги охорони грн. 

2250 Видатки на відрядження грн. 6700,00 
добові грн. 700,00 
проїзд грн. 1000,00 
проїзд,відшкодування витрат відрядження бухгалтерії грн. 5000,00 



2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 906300,0 
2271 Оплата теплопостачання - всього (вартісний показник) учб корп грн. 277212 453300,0 

у натуральних показниках Гкал. 230,00 
вартість 1 тис.Гкал. грн. 1205,27 

Оплата теплопостачання - всього (вартісний показник)гуртожиток грн. 176088 
у натуральних показниках Гкал. 145,00 
вартість 1 тис.Гкал. грн. 1227,90 

2272 Оплата водопостачання і водовідведення - всього (вартісний грн. 12296,00 64900,0 
у натуральних показниках .м.З 750,00 
вартість 1 тис.м.З грн. 15,94 

Оплата водопостачання і водовідведення - всього (вартісний грн. 52604,00 
у натуральних показниках м.З 3300,00 
вартість 1 тис.м.З грн. 15,94 

2273 Оплата електроенергії - всього (вартісний показник)учбов.кор грн. 276500,00 388100,0 
у натуральних показниках .Квт.год. 92000,00 
вартість 1 тис.Квт.год. грн. 3,01 

Оплата електроенергії - всього (вартісний показник)гуртож грн. 111600,00 
у натуральних показниках .Квт.год. 124000,00 
вартість 1 тис.Квт.год. грн. 0,90 

2720 Стипендії грн. 2 5 0 5 6 2 9 , 0 0 
Середньорічна чисельність учнів з числа дітей- сиріт і знаходяться на 
повному державному утриманні чол. 29,00 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 1180,00 
Стипендіальний фонд грн. 410640,00 
Середньорічна чисельність учнів з числа дітей-сиріт. що мають опікунів 

чол. 7,00 7,0 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 1180,00 
Стипендіальний фонд грн. 99120,00 

Середньорічна чисельність учнів-інвалідів. та інваліди І-ІІ групи чол. 2,00 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 450,00 
Стипендіальний фонд грн. 10800,00 
Середньорічна чисельність учні постраждалі від ЧАЕС чол. 2,00 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 450,00 
Стипендіальний фонд грн. 10800,00 
Середньорічна чисельність учні з малозабезпечених сімей (за умови 
отримання відповідної державної допомоги) чол. 13,00 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 490,00 
Стипендіальний фонд грн. 76440,00 
Середньорічна чисельність інші учні (бал успішності 7-9) чол. 266 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 490,00 
Стипендіальний фонд грн. 1564070,20 
Середньорічна чисельність інші учні Уасників бойових дій чол. 5,00 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 450,00 
Стипендіальний фонд грн. 27000,00 
Середньорічна чисельність інші учні (бал успішності 5) чол. 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 
Стипендіальний фонд грн. 0,00 

Середньорічна чисельність інші учні (бал успішності 4) чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 
Стипендіальний фонд грн. 0,00 
Середньорічна чисельність учнів з числа відмінників чол. 9,00 
Середній розмір стипендії на місяць грн. 713,00 



Стипендіальний фонд грн. 77004,00 
Чисельність інших стипендіатів - всього чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 0,00 
Всього стипендіальний фонд грн. 2275874,20 
Стипендіатів чол. 

Кошти для надання матеріальної допомоги та 
преміювання (10%) 

грн. 

227587,42 
матеріальна допомога грн. 0,00 
премія грн. 0,00 
Підвищення стипендії грн. 0,00 
Індексація стипендії учням грн. 2167,38 

2730 Інші виплати населенню 289573,00 
Кількість учнів з числа дітей-сиріт.які закінчують навчання чол. 16,00 
Середній розмір грошової допомоги у розмірі 6 прож. мінім. ( грн*6) грн. 13100,00 
Всього видатків грн. 209600,00 

Кількість осіб з числа дітей-сиріт.яким буде виплачуватися допом. 

на придбання навчальної літератури чол. 44,00 

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури (3 
мінімальні ординаторські академічні стипендії) чол. 1470,00 
Видатки на виплату допомоги в розмірі 3 місячних стипендій грн. 65197,00 
Кількість учнів з числа дітей-сиріт чол. 44,00 
Середній розмір грошової допомоги в розмірі не менш 8 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян грн. 136,00 
Всього видатків грн. 14776,00 
Кількість учнів-переможців всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності, яким призначена стипендія президента України чол. 
Розмір стипендії грн. 
Всього видатків на виплату стипендії президента України грн. 0,00 
Кількість учнів з числа дітей-сиріт.які направляються на оздоровлення чол. 0,00 
Середня вартість путівки на оздоровлення грн. 0,00 
Видатки на оздоровдення грн. 0,00 

2800 Інші видатки грн. 0,00 
Оплата податку на землю грн. 
Оплата податку на воду грн. 
Оплата патенту грну 
інше (пеня, штрафні санкції) ррй. 

• гЗ5 

Головний бухгалтер 

.О.Камишанська 

С.О.Сєдих 



Розрахунок до кошторису на 2019 рік 

ДНЗ "Сумське міжрегіональне ВПУ" 
кол і а н т а іжпжпної и ч а н і ш 

06111100 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти 

код та наша функціональної класифікації т ш і к ш 

КЕКВ Показники 
Одини 

ци 
Спеціальний 

фонд 
ВИДА ТКИ - ВСЬ ОГО грн. 1181601,0 

2000 Поточні видатки грн. 1176601,0 
2110 Оплата праці 

Середньорічне число ставок та штатних од. 2,0 

Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць грн. 3832,40 

Основний оклад(фонд з/п на рік) грн. 91977,6 
Надбавка за вислугу грн. 29907,60 

надбавка за престижність грн. 18395,52 

надбавка за складність та напруженість грн. 31121 ,28 . 

Доплати грн. 

за класне керівництво 

2341,16*10%*2* 12=5618,78;2873,24*10%*1* 12=3447,89;2 

2727,08*20%*3* 12=19634,97 

2534,13* 10%*4* 12=16163,84;2534,13*20%*2* 12=12163,8 

грн. за класне керівництво 

2341,16*10%*2* 12=5618,78;2873,24*10%*1* 12=3447,89;2 

2727,08*20%*3* 12=19634,97 

2534,13* 10%*4* 12=16163,84;2534,13*20%*2* 12=12163,8 

грн. 
за класне керівництво 

2341,16*10%*2* 12=5618,78;2873,24*10%*1* 12=3447,89;2 

2727,08*20%*3* 12=19634,97 

2534,13* 10%*4* 12=16163,84;2534,13*20%*2* 12=12163,8 

грн. 

за класне керівництво 

2341,16*10%*2* 12=5618,78;2873,24*10%*1* 12=3447,89;2 

2727,08*20%*3* 12=19634,97 

2534,13* 10%*4* 12=16163,84;2534,13*20%*2* 12=12163,8 грн. 

за кабінети, лабораторії грн. 

за перевірку письмових робіт в т.ч. грн. 

Мови та літратура грн. 

Математика грн. 

Іноземна мова, креслення грн. 

за методичні комісії грн. 

за роботу з комютером 2534,13*10%*12 

за спортивні зали 2341,16* 10%* 12 грн. 

грн. 

за гуртожиток грн. 

Виплата допомоги на оздоровлення грн. 

Виплата щорічної грошової винагороди грн. 

Оплата праці педпрацівників 171402,0 

- спеціалістів 
Середньорічне число штатних одиниць од. 1,5 
Середній розмір посадового окладу на місяць грн. 3323,0 
Основний оклад(фонд з/п на рік) грн. 59814,0 
Надбавки і доплати обов"язкового характеру в т.ч. грн. 

2128,33*30%* 12 грн. 

2128,33*25*12 грн. 

2128,33* 10%* 12 грн. 

надбавка за складність та напруженісь 78688,0 

Оплата праці спеціалістів грн. 138502,0 

- робітників 



Середньорічне число штатних одиниць од. 1,0 
Середній розмір посадового окладу на місяць грн. 2440,0 

Основний оклад(фонд з/п на рік) грн. 29280,0 

Надбавки і доплати обов"язкового характеру грн. 

1442,52* 12=17310,24/2003=8,64*35%=3,02*8*355*2 грн. 

1442,52* 12= 17310,24/366=47,30*2=94,60* 10=946 грн. 

Класність: грн. 20796,0 

Шкідливі: 1439,33*10%*3 чол*12 міс грн. 

надбавка за складність та напруженісь грн. 

Оплата праці робітників грн. 50076,0 

Індексація заробітної плати грн. 

Фонд матеріального заохочення грн. 

2111 Заробітна плата (Всього фонд з/п) грн. 359980,00 
Середньорічне число ставок /штатних одиниць один. 4,50 

2120 Нарахування на оплату праці % грн. 79200,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар грн. 80000,0 
У тому числі предмети, матеріали, обладнання та грн. 80000,0 
канцелярські товари всього грн. 24638,44 
папір АЗ 10 пач*150,00грн. =7500,00 грн. грн. 7500,00 
папір А49 ящ *92,00грн. =4063,2 грн. грн. 4063,20 
файли 39уп*81=3200 грн грн. 3200,00 
папки 109*55,00=6000 грн грн. 6000,00 
коректори 15 шт*17= 255 грн грн. 255,00 . 
ножниці 3 иіт*43=129 грн грн. 129,00 
конверти 20уп*2,35=2400 грн грн. 2400,00 
папір для факсу 10 иіт*65=650 грн грн. 650,00 
штемпельна фарба 10 иіт*52,8=52,8 грн грн. 52,80 
ніж канцелярський 2 шт*44,22=88,44 грн грн. 88,44 
скоч 15 иіт*250=300 грн грн. 300,00 
періодичні видання грн. 13200,30 
Баланс бюджет 12міс (Ікомп. *1901,20грн=1901,20 грн) грн. 1901,20 
Безпека життєдіяльнлості 12міс (Ікомп. *237,86грн=237,86 грн. 237,86 
бюджетна бухгалтерія 12 міс (Ікомп. *1793,20грн=1793,20 грн) грн. 1793,20 
все для вчителя 12 міс(Ікомп. *521,56грн=521,56 грн) грн. 521,56 

виховна робота в школі 12 міс (Ікомп. *225,28'грн=225,28 грн) грн. 225,28 
директор школи 12 міс(1комп. *464,06грн=464,06 грн грн. 464,06 
комплект "Добра господиня", "Доброго здоров'я", "Добрий грн. 190,64 
завуч 12 міс(Ікомп. *418,74грн=418,74 грн) грн. 418,74 
, інформаційний збірник для директора школи 12 міс грн. 682,00 
кадровик України 12міс(1комп.*2159,06грн=2159,06грн) грн. 2159,06 
освіта України 12 міс (Ікомп. *645,28грн=645,28 грн) грн. 645,28 
позакласний час 12 міс (1комп.*388,96грн=388,96 грн) грн. 388,96 
праця і зарплата 12 міс (Ікомп. *541,12грн=541,12 грн) грн. 541,12 
пофтехосвіта 12 міс(2комп. *617,12грн=1234,24 грн) грн. 1234,24 
7-я 12 міс(1комп. *234,28грн=234,28 грн), грн. 234,28 
психолог 12 міс (Ікомп. *490,74грн=490,74 грн) грн. 490,74 
соціальний педагог (Ікомп. *452,68грн=452,68 грн грн. 452,68 
урядовий кур 'єр 12 міс (Ікомп. *305,20грн=305,20 грн) грн. 305,20 
урядовий кур 'єр 12 міс (Ікомп. *305,20грн=305,20 грн) грн. 

Сумщина 12 міс (Ікомп. *314,20грн=314,20 грн) грн. 314,20 
часткова оплата Все про бухгалтерський облік 12 грн. 

Малоцінні та швидко-зношувальні предмети грн. 6000,00 



матеріали для навчальних цілей грн. 29161,24 
плитка керамічна 30м/ кв*1102=1800грн. грн. 1800,00 
ДСПлист 8 лист *726=5807 грн, грн. 5807,00 
ДВП лист 7 лист*325=2275 грн, грн. 2275,00 

клей для плитки 20 уп *85=1700 грн. грн. 

пісок 5000 кг*0,5=2500 грн, грн. 2500,00 
цемен бОуп. *73,1 =2193 грн, грн. 2193,00 
плити полістерні ЗО шт*І 10=3300 грн грн. 3300,00 
амстронг 70 шт*26=1820 грн, грн. 

гіпсокартон 20шт*110=2200, грн. 2200,00 
фарба акрилова 3уп*410=1230 грн. грн. 

шпаклівка старт ЗОуп*156,67=4700 грн, грн. 4700,00 
шпаклівка фініш 25уп*141=3525 грн, грн. 3516,24 

вапно 150 кг*5=750 грн, грн. 750,00 
барвники 10шт*20=120 грн, грн. 120,00 

У тому числі м"який інвентар та обмундирування грн. 

Середньорічний контингент студентів (курсантів), які грн. 

Середня вартість забезпечення м"яким інвентарем, одягом грн. 

Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та грн. 

Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються м"яким чол. 

Середня вартість забезпечення м"яки.м інвентарем, одягом та грн. 

Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та грн. 

Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються м "яким чол. 

Середня вартість забезпечення м "яким інвентарем, одягом та грн. 

Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та грн. 

Інші виплати випускникам з числа дітей-сиріт, які знаходяться тис.грн. 

Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються чол. 

Середня вартість забезпечення м "яким інвентарем, одягом та грн. 

Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та тис.грн. 

Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються чол. 

Середня вартість забезпечення м"яким інвентарем, одягом та грн. 

Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та грн. 

Інші виплати випускникам з числа дітей-сиріт тис.грн. 

Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються м "яким чол. 

Середня вартість забезпеченням"яким інвентарем, одягом та грн. 

Видатки на забезпечення м"яким інвентарем, одягом та тис.грн. 

Кількість місць в гуртожитках од. 

Середні витрати на рік на одне місце, виходячи з реальної грн. 

Всього видатки для гуртожитків грн. 13000,00 
текстильна білизна грн. 6000,00 
матеріали для поточного ремонту гуртожитку грн. 7000,00 

2220 Медикаменти та перев "язувальні матеріали грн. 3621,00 
Чисельність учнів чол. 430,00 
Середня вартість забезпечення медикаментами та грн. 6,98 
дезактин ( для їдальні та навчальних майстерень) 619,20 

2230 Продукти харчування грн. 4 0 0 0 0 , 0 0 
Середньорічний контингент учнів(інших) які проживають у сім'ях (одноразове чол. 26,0 

Дні харчування на рік од. 62,0 
Середня вартість харчування одного учня на день грн. 25,0 

Видатки на харчування учнів (інших) які проживають у сім'ях (одноразове грн. 40000,00 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) грн. 5 0 0 0 0 , 0 

У тому числі послуги зв"язку грн. 5000,0 



Розрахунок грн. 

абонентна плата за телефон грн. 2500,0 
міжміські розмови грн. 0,0 
похвилинна оплата грн. 0,0 
знаки поштової оплати грн. 0 
інтернет (електронна пошта) грн. 2500,0 
інше (розшифрувати) грн. 0 
У тому числі оплата послуг грн. 45000,0 
з обслуговування та пусконалагодження вентиляційної системи грн. 0,0 
з побутового обслуговування (у т. ч. пральнях) грн. 0,0 
з повірки та експертизи різноманітних приладів (лічильників) грн. 

з технічного обслуговування обладнання та адміністрування грн. 3000,0 
послуги охорони грн. 6000,0 
з утилізації твердих побутових відходів, оплата послуг із грн. 25000,0 
з перезарядки вогнегасників, картриджів, піонерів грн. 2000,0 
банківських послуг (розрахунково-касове обслуговування) грн. 1000.0 
по установці пожежної сигналізації грн. 

виготовлення державного акту на землю та витягу з грн. 

з технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх мереж грн. 

за участь в короткотермінових семінарах, нарадах грн. 3000,0 
оплата експлуатаційних послуг, повязаних з утриманням грн. 0,0 
з дератизації.дезинсекції, камерного знезараження речей грн. 5000,0 

2250 Видатки на відрядження грн. 5000,0 
добові грн. 

проживання грн. 

про 'ізд, відшкодування витрат відрядження бухгалтерії грн. 5000,0 
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 552800,0 

2271 Оплата теплопостачання - всього (вартісний показник) учб к грн. 12055,2 
у натуральних показниках Гкал. 10,00 
вартість 1 тис.Гкал. грн. 1205,27 

Оплата теплопостачання - всього (вартісний показник)гурто: грн. 208743,8 
у натуральних показниках Гкал. 170,0 
вартість 1 тис.Гкал. грн. 1227,9 

2272 Оплата водопостачання і водовідведення - всього (вартісний грн. 4206,0 
у натуральних показниках .м.З 300,0 
вартість 1 тис.м.З грн. 14,02 

Оплата водопостачання і водовідведення - всього (вартісний грн. 112 160,00 
у натуральних показниках м.З 8 000,00 
вартість І тис.м.З грн. 14,02 

2273 Оплата електроенергії - всього (вартісний грн. 44635,0 
у натуральних показниках .Квт.год. 15600,0 
вартість 1 тис.Квт.год. грн. 2,86 

Оплата електроенергії - всього (вартісний показник)гуртож грн. 171 000,00 
у натуральних показниках .Квт.год. 190 000,00 
вартість 1 тис.Квт.год. грн. 0,90 

2282 Окремі заходи по реалізації державних програм, грн. 5000 
у т.ч. проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій грн. 1000,0 
післядипломна підготовка ( перепідготовка) кадрів грн. 3000,0 
проведення навчально-тренувальних зборів і змагань грн. 1000 

2710 Виплата пенсій і допомоги грн. 

2720 Стипендії грн. 

знаходяться на повному державному утриманні чол. 



Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Середньорічна чисельність учнів з числа дітей-сиріт. шо мають чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Середньорічна чисельність учнів-інвалідів. та інваліди І-ІІ групи чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Середньорічна чисельність учні постраждалі від ЧАЕС чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

(за умови отримання відповідної державної допомоги) чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Середньорічна чисельність інші учні (бал успішності 7-9) чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Середньорічна чисельність інші учні (бал успішності 6) чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Середньорічна чисельність інші учні (бал успішності 5) чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Середньорічна чисельність інші учні (бал успішності 4) чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Середньорічна чисельність учнів з числа відмінників чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Чисельність інших стипендіатів - всього чол. 

Середній розмір стипендії на місяць грн. 

Стипендіальний фонд грн. 

Всього стипендіальний фонд грн. 

Стипендіатів чол. 

Кошти для надання матеріальної допомоги та грн. 
матеріальна допомога грн. 

премія грн. 

Підвищення стипендії грн. 

Індексація стипендії учням грн. 

2730 Інші виплати населенню 1000,00 

Кількість учнів з числа дітей-сиріт.які закінчують навчання чол. 

Середній розмір грошової допомоги у розмірі 6 прож. мінім. ( грн грн. 

Всього видатків грн. 



Кількість осіб з числа дітей-сиріт.яким буде виплачуватися допом. 

на придбання навчальної літератури чол. 

(3 мінімальні ординаторські академічні стипендії) чол. 

Видатки на виплату допомоги в розмірі 3 місячних стипендій грн. 

Кількість учнів з числа дітей-сиріт чол. 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян грн. 

Всього видатків грн. 

майстерності, яким призначена стипендія президента Україин чол. 

Розмір стипендії грн. 

Всього видатків на виплату стипендії президента України грн. 

Кількість учнів з числа дітей-сиріт.які направляються на оздоровт чол. 

Середня вартість путівки на оздоровлення грн. 

Видатки на оздоровлення грн. 

2800 Інші видатки грн. 0,00 
Оплата екологічного податку грн. 

Оплата податку на воду грн. 

Оплата патенту грн. 

інше (пеня.штрафні санкції) грн. 

3000 Капітальні видатки 5000,00 
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового грн. 5000,00 

у т.ч. оргтехніка грн. 5000,00 
меблі грн. 

обладнання, інструмент та інвентар грн. 

3121 Капітальне будівництво (придбання) житла тис.грн. 
(розшифрувати) грн. 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів грн. 

(розшифрувати) грн. 

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) грн. 
капітальний ремонт водо, теплопостачання грн. 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів грн. 
капітальний ремонт водо.теплопостачання грн. 

капітальний ремонт приміщень грн. 

заміна вікон грн. 

сантехнічні роботи грн. 

3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень) грн. 
(розшифрувати) грн. 

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів грн. 

(розшифрувати) грн. 

3143 Реставрація памяток культукри,історії та грн. 

(розшифрувати) грн. 

3160 Придбання землі та нематеріальних активів грн. 
виготовлення державного акту на землю грн. у 




