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Розрахунки до кошторису на 2017 рік 
(загальний фонд)

КЕКВ Сума
КЕКВ 2110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» 9964550,00
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 9964550,00
Заробітна плата по тарифікації та штатному розпису 6876565,00
В иплати відповідно д о  ст .57 Закону У країни “П ро освіту “ 1454330,00
надбавка за вислугу років 954330,00
одноразова грошова винагорода 250000,00
матеріальна допомога на оздоровлення 250000,00
О бов ’язкові виплати: 719165,00
постанова КМУ від23.03.2011р. № 373 педагогічним працівникам (20%) 683815,00
постанова КМУ від30.09.2009р. № 1073 бібліотекарям (50%) 24350,00
постанова КМУ №1418 медичним працівникам (надбавка за вислугу років) 11000,00
Стимулюючі надбавки (з бюджету міста): 914490,00
директорам та заступникам з HP, ВР 91500,00
педагогічним працівникам 652990,00
інші категорії працівників не віднесені до педагогічних 170000,00
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 2192200,00
КЕКВ 2200 «Придбання товарів і послуг» 2656920,00
К Е К В  2210 «П редм ети, м атеріали, обладнання та інвентар, у  том у числі м ’який  
інвентар та обм ундирування» 126020,00

передплата періодичних видань 4620,00
придбання канцелярських товарів 5000,00
придбання шкільної документації 5000,00
придбання шкільних меблів 100000,00
придбання захисту в електрощитові (діалектричні чоботи) 400,00
придбання захисту в електрощитові (діалектричні рукавиці) 1000,00
придбання господарських товарів 5000,00
придбання фарби 5000,00
КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" 5000,00
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 682550,00
Харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій (гарячі обіди ) 682550,00
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 195250,00
в тому числі:
Технічне та аварійне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП, МІТП 13200,00
Дератизація, дезінсекція 2500,00
Заміри опору ізоляції 2200,00
Вивіз сміття 7970,00
послуги Medoc 1700,00
послуги зв'язку 4320,00
послуги ГІОЦ 18000,00
Заправка та відновлення картриджів 3360,00
ТО електричних мереж та електрощитових 6000,00
Обслуговування питних фонтанчиків 24000,00



Обслуговування фільтруючої системи харчоблоку 9000,00
Перевірка пожежних кранів 1800,00
Перезарядка вогнегасників 1000,00
ремонт та варійне облуговування МІТП 4200,00
обслуговування системи відеоспостереження 6000,00
обслуговування тривожної кнопки 8400,00
повірка, ремонт, заміна лічильників 5000,00
ремонт, заміна вхідних засувок ЦО 7000,00
ремонт, заміна вхідних засувок ХВП 8000,00
проведення дослідження СЕС 5400,00
благоустрій території 10000,00
очищення зливостоків 5000,00
виготовлення технічних паспортів 19400,00
розробка проекту пожежної сигналізації 15000,00
Ремонт огорожі 5000,00
послуги інтернету 1800,00
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 1643700,00
Код 2271 «Оплата теплопостачання» 1425800,00
Код 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 43600,00
Код 2273 «Оплата електроенергії» 174300,00
Код 2280 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм" 4400,00

Код 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку" 4400,00

Разом 14813670,00

Головний бухгалтер Н. В. Лічик


