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Щарницька районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя на Вяттт

iнформацiйний запит вiд 21.02.2018 щодо надаЕнrI копii бюджетного запиту на
2015 та 2016 роки, кошторису, розрахункiв до кошторису на 2015 та 2016
роки, iнформацii щодо кошторисItих видаткiв загаJIьного та спецiального
фондiв станом на 01.01.20lб та 01.01.2017 poKiB по школi I-ПI сryпенiв Jtl60
.Щарницького району надае наступку iнформацiю.

Бухга.птерський облiк загальноосвiтнiх навчшtьних закладiв здiйснюеться
централiзоваЕою бухгалтерiею. Бюджетний запит вiдповiдно до чинного
закоЕодавства (ст. 35 Бюджетного кодексу Украiни, постанова Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни Jф228 вiд 28.02.2002) скJIадаеться по коду програмноi
класифiкацii видаткiв 911 1020 <<Надання загальноi середньоi освiти
загальноосвiтнiми навчальними закJIадами (в т.ч. школою-дитячим садком,
iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами>>, тобто загальною сумою по BciM загальноосвiтнiм навчальним
закладам, а Ее окремо по кожнiй ycтaнoвi. Тобто бюджетний запит по школi I-
III ступенiв Jrlblб0 Щарницького району на 2015 та 2016 роки не складався та не
подавався на затвердженнJI до районного фiнансового управлiнrrя.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28.02.2002 Ns228
<Про затвердження Порядку складаннJI, розгляду, затвердженшI та основних
вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ) по кожному закJIаду
скJIада€ться iндивiдуальний кошторис один раз на piK.

Додаток l: Копiя кошторису школи I-III сryпенiв NеlбO .Щарницького
райотту на 2015 piK та 20lб piK на 4 арк. в 1 прим.

.Щодаток 2: Розрахунки до кошторису на 2015 piK по школi I-III сryпенiв
Nэl60,Щарницького району на 4 арк. в 1 прим.

Щодаток З: Розрахунки до кошторису на 2016 piK по школi I-III сryпенiв
Nч lб0 .Щарничького району на 4 арк. в l прим

.Щодаток 4: Iнформацй щодо видаткiв по загtUьному та спецiальному
фондах на утримання школи I
2015 року та 2016 року на
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додаток 2

Розрахунок видаткiв до кошторису на 201 5 piK

на утриманЕя школи I-III ступенiв М160

кlлькlсть кJIасlв

5пrнiв
штатних одиниць

Нача,тьник управлiння освiти

Головний бухга,ттер

(

5l
1025

1,з2,86

кЕкв Найменування Загапьний фонд,
н2|1| rTHa платаз

4 з81 2б0,00
21,20 На нао

1 590 400,002210 едм матерп ети rалир об таняладнан 1нв 7 690,00
придбання шкiльноi ми для дiтей пiльгових катего з 580,00
придбання класних жlрнмiв, в про освiти, iнших шкiльних
док}ментlв

докю{ентr

2,790,00

в т.ч.

погашенпя cbkoi забо ваност1
1 320,0022з0 п дукти харчрання

бз5 520,00ylHiB 1-4 класiв
564 925 00ха катев 5 l 1 класrв п1л вихьго го и 13 395.00

в т.ч.

bKol гованостrпогашеЕня кредито
57 200,002240

)
оплата послуг комунfuтьних

49 080,00
овування теплолiчильникiвтехнlчне о

3 480.00
ж

технiчне обслуго сантехн1 очн го обл няаднан та м 12 550,00обслугов ання МiТПтехнlчне
6 770,00

технrчне о няв шнlх еле еж та щитовихо
4 580,00теплолiчильникiвпов1
з зl0"00отримання aKTiB готовностi ма е-8(
з 000,00технlчне о о зовнrшнrх електром 480,00вогнегасникiвп
1 з50,00вивlз смrття

12 460,00

в т.ч.

п зв'яз
1100,0022,7l плата теплопостачанняо

824 890 ,0022,72 оплата во п со тдо ачання водовlдве яДенн з9 660,00227з
1оплата електроен

164 470 00Всього по заaа,"ьно о
7 692 970,00

кЕкв Найменування

о н

Спецiальний фонд
(бюджет

з110 обладнання i дметlв доп кового корис 47 з40в т.ч. дбання шкiльних п
17 з40зl,з2 онт iнших об'сктiвкапiта,тьний

245 000капrтальний нт систем о, гв ХВП, KaHa,Ti зацii 45 000
в т.ч.

капrтальний емонт дач
200 000бюдясетВсього по спецlально

292 з40,00

Острянко 562 62 61

,2 Т. В. Осипчук

С. I. Списовська



Розрахунок видаткiв до кошторису на 20l б piK

на утримання школи I-Ill сryпенiв ЛЪ160

додаток 3

спецiмiзоваванi

39

lll8
lз8,42

кlлькlсть класlв

учнiв
штатних одиниць

Начальник управлiння освiти

Головний бlтгалтер

Осrряflко 562 62 67

a
(

Найменування Загальний фонд, грн
2ll1, За обiтна плата

5 670 400,00z120 На на оплатуп
2 058 400 002210 мети, мап бо л янlали, аднан lHта авент l2 486,00п еблiвбан н мя сго оlt д ьких товapiB l 085,00идбання шкiльноТ ми для дiтей пiльгових ка lитего 8 406,00в т.ч

пр

до
б на няид кл ихасн HaJl в енжур до вTI I1 о осBlкум ти шнр хи KIш ьнл их

ент1 в
2 995 00?))о медикаменти та п ев альнl мате lми
6 з00,00в т.ч. едм и екам инт меди ични lHBента еззд асобиn
6 з00,0022з0 Про ання

712 210,00ня учнiв I-4 класiв
671 580 00

в т.ч.
яанн в 5 l к"цучнl aclB пlльгових тего 40 бз0 002240 lM комунальнихоплата послуг

54 бl8 00бслуго ання теплолiчильникiвтехнlчне о
з 000 00технiчне об в ня сантехнiчного обладнання та ме 5 09з,38

ка теплолiчильникiвповl
4 500,00

ремонт холодильного обладнання
15 000,00

и ито
2 000,00технiчне об вування МlТП
4 768,00

технiчне обс говування внутрiшнiх еле омереж та електрощитових 2 бl8,00имання aKTiB готовнос рма С-8Tl
4 000,00переза вогнегасникiв

975,00вивlз смlття
8 706,00навчання з технiки безпеки

з07,62д тизацiя та дезiн секцlя
l 320,00

в т.ч.

лослуги зв'яз
2 330,001) 11 оплата тепл по таос ання

603 900 ,002272 лоп таа во под таос нячан та о ввод нявIд еден
39 300,00227з оплата еле

226 400,00всього по загальн нд
9 384 0r4,00

Найменування

г н

Спецiа,lьний фонд
(бюджет розвитку),

зl10 MeTIB довг ання
Придбання обл аднання iп кового кори l68 400 00

облокiвДля
п анняидб обл aI{адн ян та rl вв т.ч.

77 000,00дбання комп нот технiкиtl
91 400 ,00

€. I. Списовська

Т. В. Осипчук

кЕкв

кЕкв



Iпформацiя
щодо впдаткiв загальцого та спецiального фондiв на утрпмацняIII сryпепiв ]Ф 160 протягом 2016 року

школи I-

Тип видаткiв 20lб r н
загальпий фонд

Оплата п цrtflа ваIlя на за lTп пла 2100 8 903 075,б5
За 1тна плата 21lI 7 288 58з

на оплаНа ах 2|20 1 614 492,з2Вико истанпя това lB l посл 2200 2 227 208,62Преdмеmu, маmерiа,ч u, облоdнання mа iHBeHmap, в
m.ч. 2210 489 063,93

миючi засоби 2210 19 277,82
истоловi приб 22\0 2 420,]0

до о базовенти едню ocBiз с 22|0 28з,92
пос д 2210 41 168,52

господа чl това и 2210 84 722,80
робочий одяг (чоб оти, рукавицi, куртка зимова ,

)костюм робочий 22\0 7 710,60
контейн пластиковий для смiття 22|0 1з 479,60ованадрук япро ндукц ( книги ожур блали, то ощку ) 2210 3 з54,80шкiльна ф tиа для и п лд1 ьгових ка го 22|0 1 1 21 8,80

вогнегасники 2210 5 997,60
меблi 2210 105 620,00

папl А4 22|0 8 052,72
лампи 2210 22 817,50

дошки шкiльнi 2210 10 845 ,00йда шкiльна 2210 2 981,6|ггехнlка та компл ектчючiо
2210 15 445,54

спо то и 22|0 90 25з,00
сlль технlчна 22|0 670,00

медсес и
обладнанЕя мта бл бкадля н 2210 з 0з4,00

ванна в Еича 2210 9 998,00холодильник 2210 5 887,98швейна машиЕк а 2210 15 994,80
аскап 22|0 819,9б

истичнl това и 2210 7 008,6бмеdакuпенmu 2220 5 бl5,80
оd mu ч ав нпяхар 2230 866 360,12

Оплаmа пос,ху2 (KpiM комунальн лtж), в m.ч, 179 925,26
вування теплолiчильникiвобслуго

2240 4з6,00
ка теплолiчильнпов1 икlв 2240 4 800,00

Додаток Ns4

кЕкв

2240
технlчне



вуваншI щитовихтехнiчне об 2240 2 \28,50
слуговування сантехЕiчного обладнання i

мереж

технiчЕе об
2240 4 731,з0

TexHlчн ання шнобслуговув х еелвнутр м ежктро р 2240 2 211l,00
xHlте чн бо с олуговуванЕя ябладнанн мIтп 2240 754,00

т хHlчн бо овслуг ихпитнування онтанчик вф 2240 56 000,00
послуги зв'яз ку 2240 2 548,з9

вивtз твердих побутових вiдходiв 2240 7 722,00
дезlнсекцlя, дератизацiя 2240 1206,78

пlдготовка до опаJIюваJIьно го сезоЕу 2240 5 98б,40
курси з пожежноi безпеки 2240 250,00

поточний ом вентре Еи оIlтиляц го обладЕання 2240 169,з211
поточнии емонт х лор иль онод ого б наннялад 2240 4 201,96

поточний монт м жре ере хв п,
гв канаIlзп, ац 2240 4з 490,72

обрiзка дерев 2240 2 000,00
перезарядка вогнегасникiв 2240 з 455,57

утилiзацiя люмiнiсцентних ламп 2240 2 186,88
протипожежний захист конструкцiйдерев'яних 2240 24 646,44

ltB
Оплата ко нальних пму г ета не г по соослу р 2270 686 243,51

рАзом 2000 ll |30 284,27

Спецiальнпй фонд
Вико истання това Iвlпо г 2200 10 882,37

Преdмеmа, маmерiал u, облаdнання mа iHBeHmap, в
m.ч. 2210 7 641,00

ново 1чнl I]ода ки 2210 4 з35,00
иття пiдлогитканини для м 22l0 3 30б,00оплаmа по ьнuж), в m.ч.lJ|, к оло,|| 2240 3 241,37

вивlз смlття
1 944,00вицо н зарга lяц н гоо га оч горя ч ав ннхар я ну в пуч ач сlд л не янроведйзаходу о нн ира и п и чтяд ао_юн ко иц сько пво- lотич ноатр игр 2240 1 297,з7

еmiв doBzocmponoBoeo
Праdбання облаdнання i преdм

вuкорuсlпання , в m.ч. 253 846,58
комплекта

21 582,00
жеЕЕявtдеоспоскомплексна система з110 24 102,56комплект компю ноi технiките з1l0 100 699 n)

жа чЕа з1l0 l5 950,00водон lвач зl l0 l0 894 ,00холодильна а 31 10 24 050,00

центрzlJIьного опаJIенЕя,

2240

3110

31 10



м'ясо ка з110 22 660,00
плита електрична 31 10 l0 200,00

ильний котелха чо з1l0 2з 709,00

всього 11 395 013,22

Iнформачiя

щодо видаткiв загального та спецiального фонлiв на утримання школи I-III
ступенiв Л} 1б0 протягом 2015 року

тип видаткiв кЕкв 20l5 г н
загальний нд

Оплата п цiiна ваня на за обiтн пла 2100 б 73l бl8,94
За обiтна плата 211l 4 944 278,85

На ах ання на опл 2120 | 787 з40,09
Вико истання това lвtпо г 2200 1 05I 48б,42

ПреOмеmu, маmерiа,,lu, облаlнання mа iнвенmар, в
m.ч. 22I0 8 884,60

нал "казковий вечiпlдписка на 2210 703,80
о базовдо енти загаль се едню ocBl 2210 280,80

друкована продукцiя (журнzIJIи, книги облi ку, тощо) 22l0 1 920,00
ма для дiтей пiльгових катешкlльна Iио 2210 5 980,00

меluкалленmа 2220
чуваннякmuod 2230 269 701,72

оплоmа п iлt KoMyHa.ltbH uж), в m.ч. 2240 273 337,09
теплолiчильникiвтехнlчне в 2240 2 589,72

обслуго щитовихтехнlчне 2240 1 090,00
технiчне обслуговуваннJI сантехнiчного обладнання i

мереж 2240 4 070,70

технiчне обслуговування внутрiшнiх електромереж 2240 l 090,00

технiчне обс обладнання МIТП 2240 4 l2l,29
замiна обладнання МIТП 2240 2 742,00

1яlз авка ка иджlвген 2240 592,80
зв'язfi 2240 319,l5

вивlз тв дих п вих вlдходlв 2240 з 404,86
атизацlядезlнсекцlя ,де 2240 б25,00

пlдготовка до опыIювшIьЕого сезо 2240 2 692,3l
и з пожежноi безпеки 2240 280,00

п xlBapl са 2240 1499,78
технiчне об онтанчикlвв вання питних 2240 55 з50 ,00емонт по замiнi BiKoHпоточний 2240 l89 200,00

ка вогнегасникiвпе еза 2240 631,00



еле ста ваннязамl и опо 2240 3 0з8,48
оплата ко нальних посл та ене гоносllв 2270 499 5б3,0I

рАзом 2000 7 783 105,3б
спецiальний онд

Вико истання това lB l посл 2200 8 880,36

m.ч. 22I0 2 035,00

шкlльна рма 22l0 810,00
класнl нали 22l0 бб5,00
особовi с ави 2210 560,00

оutаmа по ш, ком Ha,,lbHux), в m.ч.al 2240 1б10,61
вивlз смlття 2240 870,61

викопlювання до ентlв земельноl дlлянки 2240 740,00
чено 50% вiд надходження орендноi плати на погашенн

кредиторськоi заборгованостi за наданi Котчryтrальнi посJцги
(згiдно постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи Nэ65 кПро
економiю державпих коrrrгiв та недоп)пцення втрат бюджеry>

Спла

,,11,,
5 234,75

Прudбання облаdнання i преdмеmiв doBzocmpoKoBozo
вuкорuсmання, в m.ч. з I10 52 l76,00

HlBcbKl п 31 l0 46 944,00
комп есо 31 10 5 2з2,00
всього 7 844 |61,72

Начальник управлiння освiти

Головний бухгмтер

Воронець 56248З2

Пiвень562 47 2l

е. I. Списовська

€У?."-- Т, В, Осипчук

Преdмепu, Mamepialtu, облаОнання mа iнвенtпар, в

п

и


