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(Ko;r за С!РПОУ ta ttaiillett\Batttlя бto]llt<etttot \clalloBl]J

м,Вугледа р, .Ц,онецькоi облдстi
(найлtенування rllcTa. району. об.rастi )

Вид бюджету MICI-EBI.Й

код та назва вiдомчоi клrасифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 06 Мiський вiддiл освiти

код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитуванЕя державного бюджету

код та н€вва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та нЕвва Типовоi програмноi
класифiкацii видаткiв та кредицъання мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв
мiсцевого самоврядування, якi не застосовують програмно-цiльового методу) 061 l0l0 Надання дошкiльноi освiти

,Щошкiльний навчшIьний закJIад No l ",Щжерельце"

Ноtьменування Кол

Усьогсl на piK

рАзом
Заr trrьrtий фонд

спецiальний

фонл

l 2 ] 4 5

Н.{ДХОДЖЕННЯ - 1,сьо 1,o х 6 429 300,00 779 з00,00 7 208 600.00
Надходження коштlв lз заIального фонду бюджету х 6 429 з00,00 х 6 429 300,00
НадхолжеtllLя кошtiв iз сttецitLlьttогtl сРоtLлl,бrоджеrr. r lobl_t чttс.ti: х 779 300,00 779 300.00

Наdхоdження Bid плапttt за пос,11)?u, tt1o наdсlrопься бюd,ttсепlнttчtt

ус m.ан о ва,чч зzid н о iз закон oda вс пlво,уt
250 1 0000 х 528 600.00 528 600,00

Плаmа за пос,ху?Ll, ч,lо наdаlоmься бtоdжепнч,ttч ycпllHoч{l,1lLl зzidно з ix
оснобноl0 0iяlьнiсmю

25010100 х 528 б00.00 528 600.00

IHuli dжерела власнllх наdхоdжень бюdжепlнtх ycпlaчoB 25020000 х

розписати за пiдгрупами)
iHuti наdхоdженнгL, у пolty чuс,li х

iншi DrlxoDu (розtltlсапtч за Koda.ltu класtttРiкutlii )r,lxodtB бюdлк,епtу1 х

r|l i н а н су в а н н я (р оз п u са пч з а к о d а.u tt K,l а cuQ l i к а ц ii c|l i н tl н с l, в t t н н я

бюdжепу за п1llпо-|1 борzовоео зобов'язон ня)
х 250 700.00 250 700,00

Кош,lи. що lIерелаIо,гься iз зага,tьнсllо (lоu;r1, бLод;+iе,лу lo бlо.tiкеr1,

розвитку (спечiа_:rьtrий фоrrд)

602400
250 700.00 250 700.00

поверllеllltя KpedumiB do бюdlrcепlу (розпuсаlllч зq Koda.\ltt пpozslttvrtoi х
мосuфiкаllii BttdaпtKiB пtа креdttпt\,вання бюdlt<,еttt"-, tltосчr)iкацii х

tsI4ДА'ГIil,{ 'ГА НАЛАННЯ I{РЕ,ДI{ТIВ - усього х б 429 з00,00 779 з0O,а0 7 2()8 600,00

ПtlLочнj вLlдаlкl] 2000 б 129 з00,00 528 600,00 б 957 9()(),а0

Эплата праlLi 2Il0 1 0Е8 Е00,00 1 088 Е()0.0()
'3аробiпtltа п-lсttпа 2lll 1 038 800,00 ] 088 800,00

Гроtч а ве забе,з1,1е,lе н н я Bt й ськовос:уж,бовц i в 2l]2
Нарахl,ваttня tta olt.lta t1, tlрацi 2120 899 б0O,а0 899 600,0а
Використанtlя ToBapiB i послуг 2200 ] 410 900,00 528 600,00 l 969 500,0а
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 2210 90 ()00,00 9() а()0,()()

Мелtl капtен t tl l а t lерев'язl,ва.ll bHi rl а Ltpiat и 2220 2 500,0а 2 500,00
Про,цкти харчуванця 22з0 151 800,00 528 600,а0 983 4аO,а0
Сплата послчг (кр iпr колrл,наrьних) 2210 95 500,00 95 5а0,00
Видатки на вiдрядження 2250 ] 20(),00 ] 2()(),()0

Видатки та заходи спецiального призначення 2260
Оплата комуна,тьнпх послуг та енергоносiiв 227 0 796 900,00 79б 900,00
оплата теплопостачання 227 1 ]4 800,00 l 1 Е0O,а0



() плапlа в оdоп ос lпачання llt а в оd ов iёве dе t t t tя

735 ]00,00 7з5 l0a,00

l розрооки, okpeМl заходи по реалвацl1 державних

oKpe,+t i захоdtt р озвllпt\j- п о ре алiзацii' de р,ж:а в Hllx

захоаLt по !)еа.1 iзацii dер)юаыlLtх (1эeztottalbttttx) про?ра,\l,

Hix боргових зобов'язань

зовIlitul Iix бсlргсtвих зсtбсtв'язаrtь

та погtlчtti траrlс(lерти пi,л.присN,l0тпа\1 (ycTalloBaM. оргаtriзаttiяrt)

l Iоточнi трансферти органаNl дер)l(авного 1,прав,liнtlя rttшrrr ptBHiB

Поточltjтраltсферти урядам itlсlзел,ttl1.1х,lерп(аR та Mlr(}tapOлl]11\t орга]IlзацlяN,t

ВиIIrlаLа l lенсjй i лоl lо]uогt1

Iншi Bпttllat п нtlсс.lенню

Iвшi поточнi видатки

Katti tлlьне булiвнич,гво (rrрилбання)

ал iTil,,l bt le булi вн и uтво (придбаl t l tя) lкит.па

ап iT&r ьне бу,ll вни чтво (прилбання) i н ш их об'сктi в

Капiтапьний pcbttlH l 2 50 7()(),0()

Kat t iTa-r bt t и Гл l)cNlol lт хitlтлового фоr Iд), (прl ri,r i rl 1ell ь)

250 700,0()

)кит,г|ового фtrндл ( прltлl i шен ь

га рссгавраuiя iнших tlб'с кгiв

|-Iя дер)I(авнIjх запасlв l резерв]в

l [рилбання зеьt,лj та непlатерilLпьнtiх al<TrtBiB

Капiтtr_пт,tti цаlIсферти пi.lприсмствапt (ycTattoBav, оргаl tiзаuiяrr)

Капiта,тьнi трансферти органам державного управлlння lнших plBHlB

KaltitartbHi трансфсрти !,ря/titll iнозсNlнtJх дсржаts la Nl]7l(народн}1Il opl ан]зацlяNl

апiтапьн i трансферти llace,,leIlI I]o

надання внутрiшнiх кDедитiв
На,,lання кре,ltи гiв органа}l дсржавного \,правлiння iнrrrих piBHiB

Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
Налання зовlliшlliх

в
lлy освlти В.В.Войцеховський,s

(1нlцlщи l лрtзвище)

Р.В.Бл изнюк
S. (lllrшrши tпрtзвише)

ii

(число. \llсяцL, plx)

а;l . 't од ý
sb,-z

за Kojцlпl вiлповiдво до класифt качl L крелитуваняя бюлже l у ] а не враховчеться ), рядкч "НМХОЛЖЕННЯ - усього'

бюдлtетt



РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ на 2018 piK
мiського вiддiлу освiти

по КПКВКМБ 0б11010 "Надання дошкiльноi освiтиll
Щошкiльний навчальний заклад NЬ 1 ll.Щжерельце''

КЕКВ 2111 "Заробimна плаmа" 4088800

ПЕДАГОГIЧНI ПРАЦIВНИКИ
Кiлькiсть ставок - 33

посадовий оклад к-ть мiсяцiв
132970,81 12 1595649,72 1595649,72

Пiдвищення посадового окладу за роботу з дiтьми. якi потребують особливих умов виховання

2802,74 12 33632,88 ззбз2,в8
Надбавка 1 0О% педагогiчнип.t працiвникам

11916,02 12 \42992.24 142992.24
Надбавка за вислугу poKiB

2042з,84 12 245086,08 245086,08
Матерiльна допомога на озлоровлення l 16400.00
Грошова винагорода за cyп,t.riHHy працlо 11б400.00
Надбавка за високi досягнення у працi завiдуючим ДНЗ у розмiрi 50О% лос.окл. 27276,О0

всього пЕдпрАцIвники 227743б,92

СПЕЦIАЛIСТИ
Кiлькiсть ставок - 4

Посадовий оклад к-ть п,tiсяцiв

12840,00 \2 l 54080.00 154080.00
Надбавка за вислугу poKiB медичним cecTpaN,t

l 70l ,в5 12 20422,20 20422,20

Щоплата за роботу з дiтьми. якi потребують особливих умов виховання
79,48 12 95з.76 95з.76

Щоплата за робот1, з дезинфiкуючип,lи засобами
612,50 \2 7з50,00 7350,00

.Щоплата до шлiнiплальноТ заробiтноТ плати
l22B,95 12 |4747,40 |4747,40

Матерiальна допомога на оздоровлеIIня N{ед.персоналу 12В40,00
всього спЕцIАлrcти 210з9з.3б

РОБIТНИКИ
Кiлькiсть ставок - З4
посадовий оклад к-ть п,tiсяцiв

76484.50 12 917814,00 9l 78 l 4,00
,Щоплата за шкiдливi уь,tови працi та використання дезiнфiкувальних засобiв

4946,14 12 59353,68 5935з,68
пiдвищення посадового окладу за роботу з дiтььtи. якi потребують особливих умов виховання

5 1 1 ,00 \2 61з2.00 61з2.00
.Щоплата до пtiнiмальноТ заробiтноl'плати 372З грн.

50097,50 12 601 170,00 60l 170,00

,Щоплата за роботу у нiчний час 13500,00

Щоплата за роботу у святковi днi З000,00
всього роБIтники ]бOOgбg,б8

всъого 408в799,96

КЕКВ 2120 "Нарац)ванлlя на заробimrtу плаmу''
Фоп 4088799,96 22% 8995з5,99

899б00



КЕКВ 2200 "Використання ToBapiB та послуг" 1 440900

кЕкВ 2210 "ПреD.+lепtlt,.+tапtерiшlu, об,лаDнання mа iнвенmар" 90000
З гiдно санiтарного реглаNl енту для дошкiл ьних нав ч альних зак,rадi в

вiд l4.0З.2016 NЪ 234
Миючi засоби - l0З00 грн.: у т.ч.
Пральний порошок l ВO.кг: 7600 грн.
Миtочий засiб 50 шт. х 29 грн: l450 грн.
Мило рiдке "!етское" 50 шт х 25 грн: 1250 грн.

Господарчi та будiвельнi товари - 8700 грн.
Посуд -5000 грн.

Тен для мiнiкотельнi - 9500 грн.

Протипожежнi засоби - 4770 грн.
-Вогнегасник ВП-5 - б од. х 350 грн. :2100 грrr,
-Вогнегасник ВВК-2 - 4од. Х 470 грн. : 1 ВВ0 грн.
-l{рiплеrrllя для вогIlегасникiв - бод. Х 50 гргr.: З00 грн.
-Табличtси l4 од. х 35 грн :490 грн.

Реалiзацiя мiського проекту "Солянi;1?]\{Пи для зплiшнення здоровя дошкiльнят"-50000

Типографiчнi бланки "МЕНЮ-ПОТРЕБА" та папiр -1700 грн.

КЕКВ 2220 ||MeDuKo.|leHпlLt m0 перев'.ttзува:tьнi:tапtерiа-lttll 2500
,Щезактин - 2000 грн. (санiтарний реглаплетlт вiд l4.0З.20l б NЪ 234)
Медикаменти - 500 грн.
Всього: 2500 грн.

КЕКВ 2230 " ПроDукmч х{tрчування" 454800
Постанова КN4У вiд 22.1 1.2001р. NЬ l 59l "Про затвердження норм
харчуванFIя в навчальних закладах"
BapTicTb харчування - 20 грн. (9 грн. мiський бюдлtет 45%)

Щiти всього - 298 чол., в т.ч. дiти лiльговоТ категорiТ - 9 чол.
4 чол.- з шtалозабезпечених сiмей (100% за рахунок п,tiського бюджету)
9 .tол.- дiти з багатод.сiплей (50% за рахунок lt,tiського бюджету)
289 чо.ц.х 164дlвiдв.х 9 грн. : 426564 грн.

1 чол. х 164дlвiдв. х 20 грн, :3280 грн,
В чол, х ]64дlвiдв. х (9 грн. + 5,5 грн.(l l грн. х 50%)): l9024 грн.
Всього: 454800 грн.

КЕКВ 2240 "Оплаmа пOспуz (KpiM коltlунальнuх)'' 95500

видатки на послуги банку:
ЗЗl 1928грн.(ФОП)+ 1 l 37,З5 х 0,150% : 4969,60 грн.

Видатки на послуги зв'язку:
Окремийпристрiй-lод.

Видатки на користання 1 пристр. х 67.15грн. х l2 Mic.:805,B0 грн.

Видатки на послуги з вивоз)ч ТБВ
71,5мЗ на piK х l29,34грн.(вартiсть 1м3) : 96З5,8З грн.



Видатки на послуги з дератизацiТ
638,8 м2 х 0,85 грн. (вар-ть l м2 обробки) х 4кв.: 2171,92 грн.
видатки на послуги з дезiнсекцiт
бЗВ,В пл2 х l грн. (вар-ть 1пл2 обробки) х4 кв.:2555,20 грн.

Обслуговування п,liнiкотельнi - З2400 грн.

Ви готовлен ня прое ктно-кошто рисноТ документацii' на N,l онтаж системи вiдео нагляду

у дошкiльtIо]\{у навчальноNlу закпадi - 9800 грн.
Поточнi ре\Iонти ]\4ереж дитяLlого садку - З0000 грн.
Перезарядка вогнегасникiв - 1200 грн.

Оплата за проведення вiдкритих торгiв - 2000 грн.
Всього: 95538,З5 грн,

КЕКВ 2250 "Вudtпlкu tta вidряdсtсеlll!я"
5 поrЪдок до м.Поttровск на звiтування та семiнари
BapTicTb проiЭда м.Вугледар - м.Покровськ - м.Вугледар -

Щобовi 60 грн.

В идатки на проiЪд до м,Покровськ -5 поiЪд х 227 ,47 грн. :
Всього: l lЗ7,35 грн.

КЕКВ 2270 "Оплаm0 K0,1tyHu-.lbHllx пOслуz пла iHtui вudаmкч"

КЕКВ 227 ] "оп;tаmа mеп:lопоспlа,!ання"
11,8 Гкал х 1249,54 грн.(вартiсть 1Гкал.) : \4744,57 грн.
Всього: \4744,57 грн.

КЕКВ 22 7 2 " оп.папlа воdопоспlultання пlа воOовidвеdення"
2554м' х 1 8,40грн.(вартiсть 1м' вода) : 4699З,60грн.
Всього: 4699З,6 грн,

КЕКВ 227 3 " Оп,lапlа е,хекп,tроенеpzii'"

335535кВт/год х 2, 1 90В28 = 735099,47грн.
Всього: 735099,47 грн.

КЕКВ 3]32 "Капimальнuй реJионm iHulux обекmiв"

|67,47 грн.

l 137,З5 грн,

1200

796900

] 1800

17000

735100

250700

6680000

В.В.Войцеховський

Р.В.Близнюк

Капiтальний ремонт пральнi у дошкiльному навчальному закладу
Nч 1 "Щжерельце" за адресою: м.Вугледар, вул Шахтарська,24а"

Всього видатки на 20

начальник мiського в

Головний бу<галтер


