
рсЬк/\х
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України 
від 28 січня 2002 №57
(у редакції наказ) Мініснсрстза фінансів України 

від 29 грудня 2004р № 845)

Затверджений у с у м і__д в а  м ільй он и  д е в я т с о т  в іс ім д есят  тр и  ти сяч і

ВИТЯГ З КОШТОРИСУ на__ 2016__ рік
НВК № 15

02147612 У  правління освіти Прилуцької міської ради________________________
(код за Є Д Р П О У  та найменування бюджетної установи)

____________________________________ м. Прилуки, Чернігівської обл.__________ __
(найменування міста, району, області)

Вид бю джету___________міський_________________________________________________________________________________ ______(
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування______10__________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________ Місцевий бюджет
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місевнх бюджетів)______________ 0 7 0 2 0 1 ___________

Показники Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

Залишок коштів на початок року
X

X X
X

НАДХОДЖЕННЯ - усього
X

2 983 695,00 _ 2 983 695,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету

X
2 983 695,00 X 2 983 695,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у т.ч.
X

0 0
- надходження від плати за що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 X

-плата за послуги надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю

25010100

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
25010200

- плата за оренду майна бюджетних установ;
25010300

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

25010400
0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 X

- благодійні внески,гранти та дарунки;
25020100

- кошти, що отримуютьбюджстні установи від підприємств, 
організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання

25020200

- кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,отриманих за 25020300

- інші надходження, у т. ч. X 0
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) X

- фінансування(розписати за кодами класифікації фінансування за типом 
боргового зобов'язання) X

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)
X

X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього
X

2 983 695,00 _ 2 983 695,00
Поточні видатки

2000
2983695 0 2983695

Оплата праці працівників бюджетних установ 2ІІ0 1855000 1855000
Заробітна плата

2111
1855000 1855000

Грошове утримання військовослужбовців
2112

Нарахування на заробітну плату 2120
429000 429000

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 2200
699195 699195

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та 
обмундирування

2210
0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220

300 300

Продукти харчування
2230 456195 456195

Оплата послуг (крім комунальних)
2240

15700 15700

Видатки на відрядження 2250
1000 1000

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 2260

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
223000 223000



Оплата теплопостачання
2271

Оплата водопостачання і водовідведення
2272

16000 16000
Оплата електроенергії

2273
57000 57000

Оплата природного газу
2274

150000 150000
Оплата інших енергоносіїв

2275

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280
3000 3000Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
3000 3000

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями
2400

Субсидії і поточні трансферти
2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Соціальне забезпечення 2700

Виплата пенсій і допомоги
2710

Стипендії
2720

Інші поточні трансферти населенню
2730

Інші поточні видатки 2800
500 500

Капітальні пидатки
3000

Придбання основного капіталу
3100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110

Капітальне будівництво (придбання) 3120
Будівництво (придбання) житла 3121

Інше будівництво (придбання)
3122

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 3130

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
3131

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 3132

Реконструкція та реставрація 3140

Реконструкція житлового фонду 3141

Реконструкція інших об'єктів 3142

Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури 3143

Створення державних запасів і резервів 3150

Придбання землі і нематеріальних активів 3160

Капітальні трансферти 3200

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220

Капітальні трансферти за кордон 3230

Капітальні трансферти до бюджету розвитку 3240

Нерозподілені видатки 9000

* сума проставляється за кодом відповідно до красифікації кредитоування бюджету та не 

Керівник (завідуюча ДНЗ )
(підпгіс)

С  А. Вереміенко 
(ініціали і прізвище)

М.П.



J\ ОЯу'їЛг
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України 
від 28 січня 2002 №57
(у редакції наказу Мінісиерства фінансів України 
від 29 грудня 2004р. № 845)

Затверджений у сумі__шістсот сімдесят одна тисяча
сто шістдесят грн.

(число, місяць, рік)

ВИТЯГ З КОШТОРИСУ н а ___2016__ рік

НВК № 15
______________________________________________ 02147612 Управління освіти Прилуцької міської ради___________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
______________________________________________________________________м. Прилуки, Чернігівської обл.__________________________________________________________

(найменування міста, району, області)
одж ету__________ міський_____________________________________________________________________________________,
назва відомчої класифікації видатків та кредитування______ 10____________________
назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________  Державний бюджет
і назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місевих бюджетів)_______________ 0 7 0 2 0 1 ____________

(Л™)
Показники Код Усього а рік РАЗОМ

• Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

ю к кош тів на початок року
X

X X X

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 671160,00 0,00 671160,0 )

щ ж ення коштів із загального фонду бю джету X 671160,00 X 671160,0)
>дження коштів із спеціального фонду бю дж ету,у т.ч. X 0 )

ходження від плати за що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
250100 X

а за послуги надаються бю джетними установами згідно з їх основною  діяльністю 25010100

ходження бю джетних установ від додаткової (господарської) д іяльності;
25010200

га за оренду майна бюджетних установ; 25010300

ходження бю джетних установ від реалізац ії в установленому порядку майна (крім нерухомого 

0
25010400

1

і джерела вчасних надходжень бюджетних установ 250200 X

годійні внески,гранти та дарунки;
25020100

ати, що отримуютьбюджстні установи від п ідприємств, орган ізацій ,ф ізичних осіб та від інших 
етних установ для виконання цільових заходів,

25020200

іти, що отримують вищі та професійно-технічні навчачьні заклади від розміщення на 
итах тимчасово вічьних бюджетних коштів,отриманих за надання платиш послуг, якщо 
м закчадам законом надано відповідне право.

25020300

і надходження, у т. ч. X

і доходи (розписати за кодами класифікації доходів) X

ансування(розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)
X

ернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та 
тування, кчасифікації кредитування)

X

X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X • 671160,00 0,00 671160,00 ‘

Поточні видатки
2000 671160 0 671160

ча праці працівників бюджетних установ 2110 36500 36500
Заробітна плата

2111 36500 36500
рошове утримання військовослужбовців

2112

хування на заробітну плату 2120 20030 20030

5ачия предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 2200 614180 614180

іети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
2210 680 680

Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220 0

Продукти харчування
2230 0

-а послуг (крім комунальних) *
2240 6060 6060

пки на відрядження 2250 1010 1010



Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 2260

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 606430 606430 \
Оплата теплопостачання 2271 Я
Оплата вологкчггачакш і водовідведення 2272 22700 22700
Оплата (латросиерги 2273 14090 14090
Оплата природного газу 2274 569640 569640
Оплата інших енергоносіїв 2275

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282

(оплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 2400

Субсидії і поточні трансферти 2600

убсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
'оточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
оціальне забезпечення 2700

Виплата пенсій і допомоги
2710

Стипендії
2720

Інші поточні трансферти населенню
2730

ші поточні видатки 2800 450 450
Капітальні видатки 3000

іидбання основного капіталу 3100

идбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
вітальне будівництво (придбання) 3120

Будівниіггво (придбання) житла 3121

Інш е будівництво (придбання)
3122

•італьний ремонт, реконструкція та реставрація 3/30
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

3131

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єісгів 3132

нструкція та реставрація 3140

’еконструкція житлового фонду 3141

’еконструкція інших об'єктів 3142

’еконструкція пам'яток культури, історії та архітектури 3143

ірення державних запасів і резервів 3150

ібання землі і нематеріальних активів 3160

гальні трансферти
3200

альні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210

альні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220

альні трансферти за кордон
3230

ільні трансферти до бюджету розвитку
3240

Нерозподілені видатки
9000

а проставляється за кодом відповідно до красифікації кредитоування бюджету та не враховується у рядку " НАДХОДЖЕННЯ - усього"

ик (завідуюча ДНЗ) С. А. Вереміенко 
(ініціали і прізвище)

л арі

л 4

# 0 .  С9. #0-/7-

С - ^ і .  /? о &



к о к М .
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України 
від 28 січня 2002 №57
(у редакції наказу Мінісисрства фінансів України 

від 29 грудня 2004р. №  845)

Затверджений у с у м і__ч оти ри  м іл ь й о н и  сто д в а д ц я т ь  три  тисячі
дв істі тр и д ц я т ь  гри.

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м Прилуки, Чернігівської обл 

(найменування міста, району, області)
Вкз бюджету__________міський______________________________________________
юса тг назва відомчої класифікації видатків та кредитування______10______________
юоа та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_  
(юса та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місевих бюджетів)___

Місцевий бюджет
070201 2 /

Показники Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

Залишок коштів на початок року
X

X
X X

НАДХ ОДЖ ЕН НЯ - усього
X

4 123 230,00 - 4 123 230,00

Надходження коштів із загального фонду' бюджету
X

4 123 230,00 X 4 123 230,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у т.ч.
X

0 0
- надходження від плати за що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 250100 X

-плата за послуги надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю

25010100

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
25010200

- плата за оренду майна бюджетних установ,
25010300

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

25010400
0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 X

- благодійні внески,гранти та дарунки,
25020100

- кошти, що отримуютьбюджетні установи від підприємств, 
організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ дня виконання

25020200

- кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,отриманих за 25020300

- інші надходження, у т. ч. X 0

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) X

- фінансування(розписати за кодами класифікації фінансування за типом 
боргового зобов'язання) X

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

X

X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ К РЕ Д И Т ІВ  -усього
X

4 123 230,00 _ 4 123 230,00

Поточні видатки
2000

4 123 230,00 - 4 123 230,00

Оплата праці працівників бюджетних установ 2110
2100000 2100000

Заробітна плата
2111

2100000 2100000

Грошове утримання військовослужбовців
2112

Нарахування на заробітну плату 2120
462000 462000

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 2200
1560730 1560730

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та 
обмундирування

2210

50000 50000

Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220

400 400

Продукти харчування
2230

667330 667330

Оплата послуг (крім комунальних)
2240

55000 55000

Видатки на відрядження
2250

8000 8000
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

2260

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
778000 778000



Оплата теплопостачання
2271

0 0 \
Оплата водопостачання і водовідведення

2272
30000 30000

Оплата електроенергії
2273

98000 98000
Оплата природного газу

2274
650000 650000

Оплата інших енергоносіїв
2275

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280
2000 2000

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282

2000 2ВМ
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

2400

Субсидії і поточні трансферти
2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Соціальне забезпечення 2700

Виплата пенсій і допомоги
2710

Стипендії
2720

Інші поточні трансферти населенню
2730

Інші поточні видатки 2800
500 500

Капітальні видатки
3000

Придбання основного капіталу
3100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110

Капітаїьне будівництво (придбання) 3120
Будівництво (придбання) житла 3121

Інше будівництво (придбання)
3122

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 3130

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
3131

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 3132

Реконструкція та реставрація 3140

Реконструкція житлового фонду 3141

Реконструкція інших об'єктів 3142

Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури 3143

Створення державних запасів і резервів 3150

Придбання землі і нематеріальних активів 3160

Капітальні трансферти 3200

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220

Капітальні трансферти за кордон 3230

Капітальні трансферти до бюджету розвитку 3240

Нерозподілені видатки 9000

* сума проставляється за кодом відповідно до красифікації кредитоування бюджету та не враховується  ̂ і^ ^ А Д Х О Д Ж Е И Н Я  - усього" 

Керівних- (завідуюча Дга.) '-- ________________ С А Вереміенко
(ініціали і прізвище)

М.П.
ЗЄг'ти«?»*:аці'-?

Зґііі^М о 0

г
\М> №
& . 0 І .  < & > * ? -

орич/ ї 5*(/,

" Поі ї ї



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України 
ви 28 січня 2002 Лг57
(у редакції наказу Мініснсрства фінансів України 
від 29 грудня 2004р .4» 845)

Затверджений у сумі__пятсот девяносто шість тисяч грн.

витяг З КОШТОРИСУ на 
Н ВК № 15

літерами і цифрами) ,
ііік-упраайгіня освіти-

посада^
С. М. Вовк

підпис)
16. 02. 2017 рік

(число, місяць, рік)

2017__рік

(ініціали і прізвище)
5 \  * / ;  І 
і ■■ м .п

02147612 У правління освіти Прилуцької міської ради______________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

______________________ м. Прилуки, Чернігівської обл._____________
(найменування міста, району, області)

і  бюджету__________міський___________________________________________________________________________
і та назва відомчої класифікації видатків та кредитування______10__________________
і та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________ Державний бюджет
а та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місевих бюджетів)______________0 7 0 2 0 1 _________

Показники Код Усього на рік
______________

РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

ишок коштів на початок року X
X X X

НАДХОДЖЕННЯ - усього X
596  00 0 ,0 0 596 000 ,00

іходження коштів із загального фонду бюджету X
596  00 0 ,0 0 X 596 000 ,00

іходження коштів із спеціального фонду бюджету,у т.ч. X
0 0

адходження від плати за що надаються бюджетними установами згідно із 
онодавством

2 5 0 1 0 0 X

ата за послуги надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
іьністю

2 5 0 1 0 1 0 0

ідходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності,
2 5 0 1 0 2 0 0

іата за оренду майна бюджетних установ;
.2 5 0 1 0 3 0 0

щходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 
м нерухомого майна)

2 5 0 1 0 4 0 0
0

ші джерела власних надходжень бюджетних установ
2 5 0 2 0 0 X

гіагодійні внески,гранти та дарунки;
2 5 0 2 0 1 0 0

ш л и, що отримуютьбюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних 
та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів,

2 5 0 2 0 2 0 0

шти, що отримують вищі та професійно-технічні навчаїьні закіади від 
ііщеммя на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за 
іння платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

2 5 0 2 0 3 0 0

чи надходження, у  т. ч.
X

0

и і доходи (розписати за кодами класифікації доходів)
X

нансування(розписати за кодами класифікації фінансування за типом 
ового зобов'язання)

X

вернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної кіасифікації 
тків та кредитування, кіасифікації кредитування)

X

X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕД И ТІВ  -усього X
596  0 0 0 ,0 0 . 596  0 00 ,00

Поточні видатки 2000
596  0 0 0 ,0 0 - 596 0 00 ,00

та праці працівників бюджетних установ 2110
4 9 0 0 0 0 490000

Заробітна плата 2111
4900 0 0 490000

Грошове утримання військовослужбовців
2112

іхування па заробітну плату
2120

106000 106000

дбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
2200

0 0

мети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та 
ндирування

2210

«



Медикаменти та перев'язувальш матеріали
2220

Продукти харчування
2230

Оплата послуг (крім комунальних)
2240

Видатки на відрядження 2250
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

2260

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
0 0

О плата теплопостачання
2271

Оплата водопостачання і водо відведення
2272

Оплата електроенергії
2273

Оплата природного газу
2274

Оплата інших енергоносіїв
2275

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280
0 0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

2282

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями
2400

Субсидії і поточні трансферти
2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Соціальне забезпечення 2700

Виплата пенсій і допомоги
2710

Стипендії
2720

Інші поточні трансферти населенню
2730

Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки

3000

Придбання основного капіталу
3100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120

Будівництво (придбання) житла 3121

Інше будівництво (придбання)
3122

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 3130
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

3131

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 3132

Реконструкція та /)еставрація 3140

Реконструкція житлового фонду 3141

Реконструкція інших об'єктів 3142

Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури 3143

Стнорсння державних запасів і резервів
3150

Придбання землі і нематеріальних активів
3160

Капітальні трансферти
3200

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220

Капітальні трансферти за кордон
3230

Капітальні трансферти до бюджету розвитку
3240

Нерозподілені видатки
9000

----------

* сума проставляється за кодом відповідно до красифікації кредитоування бюджету та не

Керівник (завідуюча ДНЗ )

м . п .

<Г б

„и/Сін-п / і  ду к  
#0.

ЩЖЕННЯ - усього"

С. А. Вереміенко 
(ініціапи і прізвище)



Розрахунок до кошторису видатків НВК № 15 на 2016 рік 

Всього -  3 654 855

Код 2111 - «Заробітна плата» - 1 891 500
Фіксована індексація -  21 000 грн.
Нічні та святкові сторожів -  12400 грн.
Оздоровчі -  83 000 грн.
Штатні одиниці -  58,98

Код 2120 - «Нарахування на заробітну плату» - 449 030

Код 2210 -  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 680
Класні журнали -  680 грн.
Медикаменти 300 грн.

Код 2230 «Продукти харчування» - 456 195
«Програма ( згідно рішення місцевої ради ) «Звільнення від батьківської плати за харчування 
дітей із сімей учасників АТО» на 2016 рік -  3 діт. * 13,60 грн. * 168 днів = 6854,00 грн.
Програма «харчування учнів 1 -  4 класів» з місцевого бюджету -  71 чол. (згідно 
мережі) * 12,00 грн. (згідно рішення міської ради) * 168 днів = 143 136 грн. 
Харчування дітей всіх вікових груп у НВК школа І ст.. -  дошкільний заклад № 15 
при триразовому харчування для ясел -  48 чол. (згідно мережі) * 16,80 грн. * 103 
днів /рік * 40% відвідування = 33222,00 грн.
Для дитсадків 141чол. (згідно мережі) * 26 грн. * 119 днів /рік * 40 % відвідування = 
174501,60 грн.
В літній оздоровчий період : для ясел -  48 чол. (згідно мережі) * 18,48 грн. * 39 днів 
/рік * 40% відвідування = 13837,82 грн.
Для дитсадків 141 чол. (згідно мережі) * 28,60 грн. * 39 днів /рік * 40 % 
відвідування = 62908,56 грн.

Табори 62 діт. * 26,90 грн. * 14 днів = 23349,00 грн.

Код 2240 «»Оплата послуг, крім комунальних» - 21 760
Абонплата за телефон - 46,90 грн.* 1 шт. * 12 міс. = 562,80 грн.

3,84 грн. * 1 шт. * 12 міс. = 46,08 грн.
Вивіз сміття 65,028 грн.* 34 мЗ = 2210,95 грн.
Дератизація -  2034,00 грн. (площа 1017 м2 * 2,00 /12) = 1028,33))
Дезинсекція (СЕС) 29,2 * 12 міс. = 651,26 ((площа 135,1 м2 * 2,60 /12) = 29,20 в 
міс.))
т/о газового обладнання, внутрішніх газопроводів та запірної арматури КП ПТВП -  
1434,07 грн. в міс * 12 міс. = 17208,84 грн.

Код 2250 «Видатки на відрядження» -  2010
Відрядження 30 грн. * 6 днів. * 5 чол. = 900 грн. (згідно плану графіку підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників на 2016 рік)
Проїзд 200, грн. * 5 чол. = 1900 грн.



Код 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» -  38 700
230 м3 / міс. 12,48 грн. * 12 міс. = 35 000 грн. 

де 258 м3 -  використання води за місяць в поточному році з орієнтовним 
використанням за минулий рік.
12,48 грн. за тарифом поточного року.
Збільшити згідно листа Мінфіну від 21.08.2015 р. № 31 -05110-14-26/26859 на 
коефіцієнт 1,104

Код 2273 «Оплата електроенергії»- 71 090
37 095 кВ т/год. * 1,824959 грн. = 67697,28 грн.
де 37 095 кВт -  ліміт використання електроенергії в поточному році з орієнтовним 
використанням за минулий рік.
1, 824959 грн. тариф станом на 01.01.2016 року, (тариф впродовж року змінюється) 
Збільшити згідно листа Мінфіну від 21.08.2015 р. № 31 -05110-14-26/26859 на 
коефіцієнт 1,05

Код 2274 «Оплата природного газу»- 719 640
ВАТ “Чернігівгаз” 65 000 м3 * 8,980669 грн.. = 583 743,49 грн. 
де 65 000 м3 -  ліміт використання газу поточному році з орієнтовним 
використанням за минулий рік.
8,980669 грн. тариф станом на 01.01.2017 року, (тариф впродовж року змінюється). 
Збільшити згідно листа Мінфіну від 21.08.2015 р. № 31 -05110-14-26/26859 на 
коефіцієнт 1,1

Код 2282 -3000
Навчання у сфері цивільного захисту та навчання оператора побутових котлів -  
3000 грн.

Код 2800 « Інші поточні видатки» - 950
Екологічний податок за забруднення навколишнього середовища -  950 грн. 
(розрахунок впродовж кожного кварталу)

Начальник управління освіти с. м. вовк

В.о. головного бухгалтера В. В. СТУПАК



Розрахунок до кошторису видатків НВК № 15 на 2017 рік/

Всього -  4 719 230

Код 2111- «Заробітна плата» -2590000
Нічні та святкові сторожів -  12600 грн.
Оздоровчі -  115000 грн.
Штатні одиниці -  58,98

Код 2120 - «Нарахування на заробітну плату» - 568 000

Код 2210 -  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50 000
Класні журнали -  680 грн.

Медикаменти 400 грн.

Код 2230 «Продукти харчування» - 667 330
«Програма ( згідно рішення місцевої ради ) «Звільнення від батьківської плати за харчування 
дітей із сімей учасників АТО» на 2016 рік -  3 діт. * 13,70 грн. * 168 днів = 6904,80 грн.
Програма «харчування учнів 1 -  4 класів» з місцевого бюджету -  62 чол. (згідно 
мережі) * 12,30 грн. (згідно рішення міської ради) * 168 днів = 128 116,80грн. 
Харчування дітей всіх вікових груп у НВК школа І ст.. -  дошкільний заклад № 15 
при триразовому харчування для ясел -  51 чол. (згідно мережі) * 24,15 грн. * 112 
днів /рік * 40% відвідування = 55177,92 грн.
Для дитсадків 114 чол. (згідно мережі) * 36,75 грн. * 122 днів /рік * 40 % 
відвідування = 204 447,60 грн.
В літній оздоровчий період : для ясел -  51 чол. (згідно мережі) * 26,57 грн. * 39 днів 
/рік * 40% відвідування = 21139,09 грн.
Для дитсадків 114 чол. (згідно мережі) * 40,43 грн. * 39 днів /рік * 40 % 
відвідування = 71 900,71 грн.
Спец.група 27 чол. * 36,75 грн. * 162 дн. = 160 744,50 грн.

Табори 50 діт. * 27 грн. * 14 днів = 18 900 грн.

Код 2240 «»Оплата послуг, крім комунальних» - 55 000
Абонплата за телефон - 61,81 грн.* 1 шт. * 12 міс. = 741,72 грн.

3,84 грн. * 1 шт. * 12 міс. = 46,08 грн.
Інтернет 120 грн. * 12 міс. = 1440 грн.
Вивіз сміття 65,028 грн.* 50 мЗ = 3251,40 грн.
Дератизація -  2034,00 грн. (площа 1017 м2 * 2,00 /12) = 1028,33))
Дезинсекція (СЕС) 29,2 * 12 міс. = 651,26 ((площа 135,1 м2 * 2,60 /12) = 29,20 в 
міс.))
т/о газового обладнання, внутрішніх газопроводів та запірної арматури КП ГІТВП -  
2076,84 грн. в міс * 12 міс. = 24922,08 грн.
технічне обслуговування технологічного прального та холодильного обладнання -  
524,50 грн. * 12 міс. = 6294,00 грн.



= 8008,80 грн.
перезарядка вогнегасників -  500 грн.
Поточний ремонт холодильної шафи -  3000 грн.
Поточні ремонта -  5000 грн.

Код 2250 «Видатки на відрядження» -  8000
Відрядження 30 грн. * 10 днів. * 10 чол. = 3000 грн. (згідно плану графіку 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017 рік)
Проїзд 200 грн. * 10 чол. = 2000 грн.

Код 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» — ЗО 000
150 м3 / міс. * 15,06 грн. * 12 міс = 27108 грн. 

де 150 м3 -  використання води за місяць в поточному році з орієнтовним 
використанням за минулий рік.
15,06 грн. за тарифом поточного року.
Збільшити згідно листа Мінфіну вїд 21.08.2015 р. № 31-05110-14-26/26859 на 
коефіцієнт 1,104

Код 2273 «Оплата електроенергії» -  98 000
41000 кВт/год. * 2,260617 грн. = 92685,30 грн.
де 41 000 кВт -  ліміт використання електроенергії в поточному році з орієнтовним 
використанням за минулий рік.
2,260617 грн. тариф станом на 01.01.2017 року, (тариф впродовж року змінюється) 
Збільшити згідно листа Мінфіну від 21.08.2015 р. № 31-05110-14-26/26859 на 
коефіцієнт 1,05

Код 2274 «Оплата природного газу»- 650 000
ВАТ “Чернігівгаз” 60 000 м3 * 9,679 грн.. = 580740 00 грн.
де 60 000 м3 -  ліміт використання газу поточному році з орієнтовним
використанням за минулий рік.
9,679 грн. тариф станом на 01.01.2017 року, (тариф впродовж року змінюється). 
Збільшити згідно листа Мінфіну від 21.08.2015 р. № 31-051 10-14-26/26859 на 
коефіцієнт 1,1

Код 2282 -2000
Навчання у сфері цивільного захисту та навчання оператора побутових котлів -  
2000 грн.

Код 2800 « Інші поточні видатки» - 500
Екологічний податок за забруднення навколишнього середовища -  500 грн. 
(розрахунок впродовж кожного кварталу)

Начальник;

В.о.голови



З а т в е р д ж у ю
Ш тат в кількості 780,32 шт. од. із місячним фондом заробітної плати в сумі чотири мільйони двісті

двадцять чотири тисячі сорок дев’ять гривень 64 коп.

Міський голови підпис Попенко О.М.

м.Прилуки 01.01.2017 р.

Витяг зі штатного розпису загальноосвітніх навчальних закладів

Найменування структурних Кількість штатних одиниць Посадовий оклад Посадовий оклад Надбавка за Доплата до з/пл. Надбавка Доплата за
підрозділів та посад в них всього | в розрізі з підвищенням вислугу років по тарифікації 20%пед.працівник туалети та ФОП на місяць ФОП на рік

Директор 1 1 4464,00 5624,64 1687,39 1700,46 1124,93 10137,42 121649,04
Психолог практичн. 1 1 2912,00 2912,00 116,48 605,70 3634,18 43610,11
Інструктор з ф/к 1.25 1.25 2912,00 3203,20 1237,64 121,45 825,09 6188,18 74258,10

0,00 0,00 0,00
Заст.дир. по навч.вих. роб. 0,5 0,5 4240,80 4240,80 636,12 424,08 3180,60 38167,20
Вихователь методист 1 1 3392,00 3392,00 1017,60 678,40 5088,00 61056,00
Вчитель-логопед 2 1 3392,00 3731,20 1322,88 678,40 881,92 6614,40 79372,80

1 3392,00 3731,20 881,92 678,40 881,92 6173,44 74081,28
Вихователі 18,2 2,1 3392,00 3392,00 2564,35 1424,64 1709,57 12821,76 153861,12

1,05 3392,00 3731,20 1389,02 712,32 926,02 6945,12 83341,44
1,05 2768,00 2768,00 1046,30 581,28 697,54 5231,52 62778,24

6 2768,00 2768,00 1660,80 3321,60 21590,40 259084,80
1 2768,00 2768,00 553,60 3321,60 39859,20
1 3392,00 3392,00 1017,60 678,40 5088,00 61056,00
1 3152,00 3152,00 315,20 630,40 4097,60 49171,20
1 3392,00 3731,20 746,24 746,24 5223,68 62684,16
1 2768,00 3044,80 913,44 608,96 4567,20 54806,40
1 2912,00 2912,00 291,20 582,40 3785,60 45427,20
2 3152,00 3152,00 1891,20 1260,80 9456,00 113472,00

Вчитель початкової освіти 4,83 2 3872,00 4259,20 2555,52 1890,30 1703,68 14667,90 176014,83
1,02 3872,00 4452,80 1362,56 1323,21 908,37 8136,00 97631,95
0,97 3392,00 3392,00 658,05 370,09 658,05 4976,43 59717,12
0,84 3152,00 3152,00 0,00 0,00 529,54 3177,22 38126,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вихователь ГПД 1 1 3152,00 3152,00 315,20 630,40 4097,60 49171,20

0,00 0,00 ----------------ода---------------
Ст. медсестра 1.5 1 2320,00 2320,00 765,60 232,00 255,20 3572,80 42873,60

0,5 2320,00 2320,00 127,60 116,00 127,60 1531,20
Медсестра 0,5 0,5 2320,00 2320,00 116,00 116,00 1392,00 16704,00
Муз. керівник 2,5 1.25 2768,00 2768,00 692,00 692,00 4844,00 58128,00

1.25 2464,00 2464,00 978,75 182,50 652,50 4893,75 58725,00
Діловод 0,5 0.5 2176,00 2176,00 1088,00 13056,00
Пом .вихователя 11,95 9,95 2320,00 2320,00 2308,40 25392,40 304708,80

2 2320,00 2784,00 556,80 6124,80 73497,60
Завідувач господарства 1 1 2624,00 2624,00 2624,00 31488,00
Кастелянка 1 1 1744,00 1744,00 1744,00 20928,00
ПСП 2 2 1744,00 1744,00 3488,00 41856,00

0,00 0,00
Машинист з прання та ремонту 
білизни 2,25 2,25 1744,00 1744,00 392,40 4316,40 51796,80
Сторож 3 3 1744,00 1744,00 5232,00 62784,00
Робітник з обслуговування та 
поточного ремонту будівель 2 2 1744,00 1744,00 3488,00 41856,00
Ітого 58,98 58,98 159474,96 164944,98 26190,18 10127,53 22912,09 3756,40 227931,18 2716799,78



Інформація щодо придбаних товарів і послуг за рахунок загального фонду по НВК№15 за 2016р.(2210,2220,2240)

Продавець товарів ( виконавець  
робіт чи п о сл у г) № договора дата договорі № накладної (акта), дата Сума Предмет договору

, 1 2 3 4 5 6
ПАТУкртелеком" 147 27.01.2014 за січень-грудень 2016 3534,43 телекомунікаційні послуги

ФОП Головня Ю.В. 11 04.02.2016 №9 від 04.02.2016 260,00
Потиочний ремонт системи гарячого 
водопостачання

«□"Чернігівський обласний магазин 
наочних посібників та учбового 
обладнання" 7 05.02.2016 №22 від 05.02.2016 76,13

Зберігання,комплектування, пакування та 
передача навчальну літературу та учбові 
посібники

«□"Чернігівський обласний магазин 
наочних посібників та учбового 
обладнання" 24 05.02.2016 №218 від 05.02.2016 224,88

Зберігання,комплектування, пакування та 
передача навчальну літературу та учбові 
посібники

«П"ПТВП" 164/ко 05.02.2016 за січень-грудень 2016 34417,68

Тех.обслуговування теплотехн.та 
газовикор.обладнання, внутріш.газопрводів та 
запірної арматури

ФОП Головня Ю.В. 7 15.02.2016 №б\н від 15.02.2016 4018,34
Поточний ремонт системи холодного та гарячого 
водопостачання

КП"ПТВП" 13 16.02.2016 №ОУ-0000065 від 16.02.2016 792,71
Послуги по прочищенню, промиву 
каналізаційних мереж

ФОП Головня Ю.В. 21 17.02.2016 №1/21 від 18.02.2016 2720,54
Поточний ремонт системи холодного та гарячого 
водопостачання

КП" Послуга" 058 17.02.2016 за січень-грудень 2016 4101,17
Перевезення та захоронення твердих побутових 
відходів

ТОВ"УМП«" 54 01.03.2016 за січень-грудень 2016 1455,93 Послуги по профілактичній дезінфекції
ФОП Савчин Ганна Іванівна б\н 11.03.2016 №НУ-0000360 від 11.03.2016 465,00 Кран Маєвського (30шт.)
ТОВ"В«Ф Ніка-спорт" б\н 13.05.2016 №б\н від 13.05.2016 160,00 медалі (10шт.)

ПП"Пожмастер" 25/05/16 25.05.2016 №ОУ-0000620 від 25.05.2016 276,30
Послуги з технічного діагностування, технічного 
обслуговування та перезарядці вогнегасників

ФОП Мозгова Ю.В. б\н 04.07.2016 №ЮВ-0000012 від 04.07.2016 1282,03 Матеріали до опалювального періоду
МПП"Монтаж-наладка" б\н 04.07.2016 №МН-0000001 від 04.07.2016 10006,20 Матеріали до опалювального періоду
«П"ПТВП" 75 13.07.2016 №ОУ-0000364 від 13.07.2016 148,67 Гідравлічне випробування системи

ТОВ"Енергоексплуатація" 1 08.07.2016 №1 від 26.07.2016 697,74
Вимірювання опору розсікання заземлювачах і 
заземленнях мігістралей та устаткування.



1 2 3 4 5 6
ПАТ"Новгород-Сіверський завод 
будівельних матеріалів" 11/07/16 17.08.2016 №123 від 17.08.2016 77,00 крейда
ПГГДвин Маркетинг" б\н 22.08.2016 №ДВ1608-024 від 22.08.2016 348,75 Шкільна документація

ФОП Головня Ю.В. 64 05.09.2016 №125 від 06.09.2016 8760,00
Монтаж та пусконалагодження електрокотла 
КПЭС-60/5

КГГПрилукижитлобуд" б\н 23.09.2016 №б\н від 23.09.2016 186,40 Перевірка та прочистка ДВК
КГГ'Ліки України" б\н 03.10.2016 №4957,4956 від 03.10.2016 258,11 Медикаменти
КП Прилуцьке міжміське бюро 
технічної інвентаризації 244 17.10.2016 №б\н від 17.10.2016 3335,60 Технічна інвентаризація
Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Чернігівської 
області 504 11.11.2016 №б\н від 11.11.2016 235,92 Навчання у сфері цивільного захисту.

77844,53

Інформація щодо придбаних товарів і послуг за рахунок загального фонду по НВК№15 за 2017р.(2210,2240)
Продавець товарів ( виконавець  
робіт чи п о сл у г) № договора дата договорі № накладної, акта, дата Сума Предм ет договору

1 2 3 4 5 6

КП"Послуга" 031 30.01.2017 за січень-серпень 2017 2341,01
Перевезення та захоронения твердих побутових 
відходів

ФОП Головня Ю.В. 1 03.02.2017 №88 від 15.06.2017 2349,70 Поточний ремонт холодильної шафи

ФОП Головня Ю.В. 2 03.02.2017 за січень-серпень 2017 4196,00

Послуги за технічне обслуговування торгово- 
технологічного, прального та холодильного 
обладнання

ФОП Головня Ю.В. 3 03.02.2017 за січень-серпень 2017 5339,20

Послуги за технічне обслуговування 
електроустановок, силових та освітлювальних 
електропроводок напругою до 1000 В

ТОВ"УМПК" 54 10.02.2017 за січень-серпень 2017 993,80 Послуги по профілактичній дезінфекції

КП"ПТВП" 164/ко 13.02.2017 за січень-серпень 2017 16614,72

Тех.обслуговування теплотехн.та 
газовикор.обладнання, внутріш.газопрводів та 
запірної арматури

ФОП Приступа В.А. 1 20.02.2017 №ОУ-06067 від 03.03.2017 120,00 Заправка катриджа
ПАТ"Укртелеком" 147 22.02.2017 за січень-серпень 2017 1353,68 телекомунікаційні послуги
ПП"Двин Маркетинг" б\н 14.03.2017 №ДВ1403-002 від 14.03.2017 474,00 Шкільна документація



1 2 3 4 5 6
ФОП Мозгова Ю.В. 10 17.03.2017 №МЮ-0000001 від 17.03.2017 2857,50 Матеріали до опалювального періоду
МПГҐМонтаж-наладка" 8 17.03.2017 №МН-0000001 від 17.03.2017 10006,20 Матеріали до опалювального періоду
ТОВ"Український папір" 1 17.03.2017 №К-01844 від 23.03.2017 1051,20 Папір А4 (15 шт.)

ФОП Матійко В.М. б/н 05.04.2017 №003 від 05.04.2017 30000,00
Металопластикові вікна(2шт.), металопластикові 
двері (Зшт.)

ПП"Пожмастер" 01/06/17 01.06.2017 №ОУ-0000524 від 01.06.2017 276,29
Послуги з технічного діагностування, технічного 
обслуговування та перезарядці вогнегасників

КП"ПТВП" 103 08.08.2017 №555 від 08.08.2017 5114,84
Послуги по прочищенню, промиву 
каналізаційних мереж

---------------------- ■ -і • / ^  - 83093,14
/ / л - ' :  '

Начальник управління освіі
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С. М. Вовк
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