
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна 
код ЄДРПОУ 02145398

тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99 
е - т а і і :  с 1 ер о 5 У І1 а@ ,о тг .ео у .и а  

\у\у\у.05УІІа-отг.доу.иа

на №
о

від

Ірині
(іоі+ге§иезІ-87768-
еессЬаа7@сіозШр.ргау<іа.сот.иа)

Ш ановна Ірино!
Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто Ваше 

звернення про надання інформації стосовно Одеського навчально-виховного 
комплексу № 49 «Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Одеської міської ради Одеської області.

Повідомляємо, іцо комунальна установа «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» (далі -  
КУ Суворовського району) здійснює супровід фінансово-господарської діяльності 
закладів освіти Суворовського району м. Одеси.

Копія відповіді КУ Суворовського району на Ваш запит та копії документів, 
наданих розпорядником інформації додаються на 10 аркушах.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та 
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.03.2020 № 54 «Про 
встановлення розміру фактичних витрат на копіювання, друк та сканування 
документів, що надаються за запитами на інформацію» у випадку, коли запитувана 
інформація міститься в документах обсягом більше 10 сторінок, запитувач 
зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання, згідно Розрахунку, що 
додається.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону України 
від 13.01.2011 № 2939-УІ «Про доступ до публічної інформації» з документами Ви 
можете ознайомитися в департаменті освіти та науки Одеської міської ради за 
адресою : м. О деса, вул. К анатна, 134, кабінет №  209 (безкош товно).

Додаток 10 арк.

Вик. Бачинська І. В. 
тел. 776-33-63

З повагою 
в. о. директора Департаменту С.В.Скебало

Віза: Чуприна Л. С.



Додаток 
до Порядку
відшкодування фактичних витрат на 
копіювання, друк та сканування 
документів, що надаються за запитами 
на інформацію

РАХУНОК № / 9 і 
. від «12» серпня 2021 року 

для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, 
що надаються за запитом на інформацію від «10»серпня 2021 р. № 113/П 

-&■ і
Надавай послуг: Департамент освіти та науки ОМР

(назва О ргану)

Реєстраційний рахунок: Ц А З 0 8 2 0 1 7 2 0 3 1 4 2 5 1 2 1 6 2 0 4 0 3 2 2 9 3
МФО банку: 820172
Код за ЄДРПОУ: 02145 3 9 8
Платник_________________________________________________________________________

(пр ізвищ е та ін іц іали  запитувача -  ф ізично ї особи, найменування запитувача -  ю ридично ї особи 

або об 'єднання громадян, ш о не маг статусу ю ридично ї особи)

Найменування
Вартість виготовлення 

1 сторінки, грн
Кількість
сторінок

Сума без ПДВ,
фН

Копіювання або друк копій документів формату А4
4,76 59 23,80

та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) Л

Копіювання або друк копій документів формату АЗ 
та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0 0 0

Копіювання або друк копій документів 
будь-якого формату, якщо в документах поряд з 
відкритою інформацією міститься інформація 
з обмеженим доступом, що потребує її 
відокремлення, приховування тощо 
(в тому числі двосторонній друк)

0 0 0

Виготовлення цифрових копій документів шляхом 
сканування

0 0 0

РАЗОМ 4,76 5 23,80

ВСЬОГО ДО СПЛаТИ'. Двадцять три г р н . 80 коп.
(сума словами)

Начальник відділу фінансового забезпечення 
та бухгалтерського ДОН ОМР

(посада)
.В.Бачинська

(П1Б)



і
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

«Ц Е Н Т Р  ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗА К Л А Д ІВ  ТА  УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ СУВОРОВСЬКОІ О

РАЙОНУ М. ОДЕСИ»

Отамана Головатого, 99, м. Одеса, 65003,Україна тел./факс(0482)34-04-80 
код ЄДРПОУ 40703235 е-шаіі: сЇ5иуогоу5кіу@, икг. пеї

//. О&'ММ № №  " /і

Директору 
департаменту освіти та науки 

Одеської м іської ради 
Буйневич О. В.

Комунальна установа „Центр фінансування . та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району 
м. Одеси” на інформаційний запит Ірини Коновал від 10.08.2021 стосовно 
фінансування Одеського навчально -  виховного комплексу №  49 
„Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа І -  III ступенів” Одеської 
міської ради Одеської області (далі школи) надає копії заявок керівника та 
завірений належним чином пакет документів на 2021 2022 н. р., а саме: 

копію запиту на бюджетне фінансування школи; 
копію кошторису на 2020 рік; 
копію кошторису на 2021 рік; 
копію розрахунку до кошторису на 2020 рік; 
копію розрахунку до кошторису на 2021 рік;
Кош торис на 2022 рік з розрахунками буде складено, дотримуючись 

ст. 34; 35; 75; 77 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 
М іністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 з урахуванням 
прогнозних макропоказників (рівень споживчих цін, мінімальна заробітна 
плата, прожитковий мінімум, зростання цін і тарифів на енергоносії..д.ошо).-~ 
та інших законодавчих Актів України; : „
Додатки на 14 -  ти ( чотирнадцять) арк. ) ,

Т І Р  20,

Аиректор

Заступник директора 
головний бухгалтер

О. О. Сомов

С. В. Ж елезняк



ЗАТВЕРДЖЕНО Ж '±
Наказ Міністерства фінансів України "

28 січня 2002 року № 57

( у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 26 листопада 2012 року № 1220 )

Затверджений у сумі: двадцять чотири млн. дев'яносто одна
тис. триста дев'яносто дві грн. 94 коп.(24 091 392 грн. 94 коп.) 

(сума літерами і цифрами)
Директор 

(посада)
  О. О. Сомов

(ініціали і прізвище)

«і

» М.П.

(число, місяць, рік)

і
КОШ ТОРИС 

на 2020 р і к .
.на установа "Ц ентр ф інансування та  господарської д іяльності закладів та установ системи
_______________ освіти С уворовського району м. Одеси"_____________________________________

( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

 ______  м. Одеса________ ________________ ___________ ________ ________
(найменування міста, району, області)

й
ласифікації видатків та кредитування бюджету 06 " О рган з питань освіти і науки"  ______
та науки О деської м іської р а д и )
її класифікації видатків та кредитування державного бюджету

тої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної 
а  кредитування місцевих бюджетів) 0611020 О деський навчально -виховний комплекс №49 
т  -загальноосвітня ш кола І-ІІІ ступенів" О деської м іської ради О деської області

Іоказники Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5
Ж ЕННЯ - усього X 23 867 784,94 223 608,00 24 091 392,94

і загального фонду бюджету
X

23 867 784,94 X 23 867 784,94

і спеціального фонду X
0,00 223 608,00 223 608,00

і и за послуги, що надаються 
ами згідно із законодавством 25010000

X 181 210,00 181 210,00

вдаються бюджетними 
основною діяльністю 25010100

0,00 0,00 0,00

іих установ від додаткової 
ості 25010200

0,00 0,00 0,00

бюджетних установ 25010300 0,00 181 210,00 181 210,00
шх установ від реалізації в 
у майна (крім нерухомого

25010400
0,00 0,00 0,00

надходжень бюджетних
25020000

X 0,00 0,00

нти та дарунки 25020100 0,00 0,00 0,00
ВЩПОВІІ 
ОРИГІНАЛ



І іехні установи від 
ї зичних осіб та від інших 

1 - юнання цільових заходів, 
єжеяня для суспільних 

і  (та розміщених на них 
V  о майна, що перебувають у 
|  ,чних або юридичних осіб. 25020200

0,00 0,00 0,00

і. X X 42 398,00 0,00
Г X X 42 398,00 0,00
[ гішнього природного X

X 0,00 0,00

транспортних засобів X X 0,00 0,00
[ ти за кодами класифікації X

X 0,00 0,00

сати за кодами класифікації 
ту за типом боргового

X

X 0,00 0,00

в до бюджету (розписати за 
іасифікації видатків та

X
X 0,00 0,00

ту, класифікації 
т у)

X X * *

ДА Н Н Я КРЕДИ ТІВ -усього

X

23 867 784,94 223 608,00 24 091 392,94
точні видатки 2 0 0 0 23 867 784,94 169 210,00 • 24 036 994,94

2110 17572 026,19 0,00 17 572 026,19
2111 17 572 026,19 0,00 17 572 026,19

т військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
ату праці 2120 3 790 542,65 0,00 3 790 542,65
грів і послуг 2200 2 342 927,14 144 000,00 » 2 486 927,14
і. обладнання та інвентар 2210 75 834,00 20 000,00 95 834,00
тзв’язувальні матеріали 2220 4 046,00 О о о 4 046,00
щ 2230 754 697,00 0,00 754 697,00
т  комунальних) 2240 63 386,61 32 000,00 95 386,61
щ я я 2250 0,00 0,00 0,00
зеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
. послуг та енергоносіїв 2270 1 442 963,53 92 000,00 1 534 963,53
.к а ч а н н я 2271 696 418,63 5 000,00 701 418,63
‘ Ч2н и я  та водовідведепня 2272 116 350,99 6 000,00 122 350,99
: ” ’ ї ї 2273 312 000,00 80 000,00 392 000,00
:■ газу 2274 0,00 0,00 0,00

ссіїв 2275 21 776,51 1 000,00 22 776,51
2276 296 417,40 0,00 296 417,40

€  окремі заходи по реалізації 
гщрх} програм

2280
2 000,00 0,00 2 000,00

и окремі заходи розвитку по 
регіональних) програм

2281

0,00 0,00 0,00
т т щ ії  деожавних (  

РШ, не віднесені до заходів
2282

2 000,00 0,00 2 000,00
0 т а  зобов'язань 2400 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00

: *тгш ін іх  боргових зобов'язань
2410

0,00 0,00 0,00
і* “ ніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00

Ш Р 2600 0 ,0 0 0 ,0 0 ' 0,00
~~ііітсферти підприємствам

ш $ • ■
2610

0,00 0,00 0,00
; станам держ авного

; тіш
2620

0,00 0,00 0,00 '



:

яоземних держав /олі

2700
2710

0,00

117 006,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
117 006,00

0,00
2720 0,00 0,00 0,00

г ап італу

2730 117 006,00 0,00 117 006,00
2800 45 282,96 25 210,00 70 492,96
3000 0,00 54 398,00 54 398,00
3100 0,00 54 398,00 54 398,00

і предметів довгострокового 3110
0,00 54 398,00 54 398,00

о (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
во (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
\во (придбання) інших 3122

0,00 0,00 0,00
3130 0,00 0,00 0,00

житлового фонду 3131
0,00 0,00 0,00

інших о б ’єктів 3132 0,00 0,00 0,00
аврація 3140 0,00 0,00 0,00
ового фонду 3141

0,00 0,00 0,00
3142

ставрація інших о б ’єктів 0,00 0,00 0,00
ок культури, історії та 3143

0,00 0,00 0,00
: запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0.00
ематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
рти 3200 0,00 0,00 0,00
и підприємствам (установам, 3210

0,00 0,00 0,00
и органам державного 
нів

3220
0,00 0,00 0,00

ги урядам іноземних держав та 
іаціям

3230
0,00 0,00 0,00

ги населенню 3240 0,00 0,00 0,00
щ у тр а ш м х  к р е д и т ів 4110 0,00 0,00 0,00
іганам державного управління

4111 0,00 0,00 0,00
дприємствам, установам,

4112 0,00 0,00 0,00
рішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
зовнішніх кредитів

1ТКИ
4210

а-головяий бухгалтер

23 березня 2020 ргчгу 
(число, МІСЯЦЬ, рік)

(ініціали і прізвище) 
С. В. Железняк 

(ініціали і прізвищ е)



' . л в о к  видатків  до кош торису на 2020 рік
* ш ан н я  О деської загальноосвітньої школи 
ступенів О деської м іської ради Одеської області

)п > /10_______ "Загальн оосвітн і ш коди (в т.ч. ш кола -  дитячий
н. |  ш кол і^  спеціалізовані ш коли, ліцеї, гімназії, колегіуми”

Всього
І >с»:то 24 091 392,94 грн.
Ж * і > загального фонду бюджету 23 867 784,94 грн.
%Ж із спеціального фонду бюджету, у т.ч. 223 608,00 грн.

-

М ережа:
0

тШ  !$Ш  ■
-

Ш Ш ’4ТІЇ*-'-' ■ ИШ2-3‘— .........

><: .  ’ - ННЯ К РЕД И ТІВ  - усього 24 091 392,94 грн.
а к а й  фонд

1 . ста  враці всього 17572026,19
грн.

«лату:
садових окладах з підвищенням 

. §22.66 грн. х 12 міс.) 14446591,96
грн.

, т к  за престижність праці 1400601,24 грн.
Я І  1 о&ж  за вислугу років 386371,75 грн.

їТ2 за деззасоби та шкідливі умови праці 12028,84 грн.
& .тзта за нічні 32990,40 грн.

* 1 на грошова винагорода педагогічним 
Г;*;у . _ тніїкам, відповідно до ст. 57 Закону України 

. .в  освіту» 641403,00

грн.

; .-г.зльна допомога на оздоровлення 
я Ш І  ш; :.5Ідно до ст. 57 Закону України «Про 
Ь ; -- - в розмірі посадового окладу 652039,00

грн.

іг о г іч н и м  працівникам (21 чол. х 31049,48 652039,00 грн.

зичним сестрам (1 чол. х 2984,3 грн.)
* Н арахування на заробітну плату "  - всього

і® % ) 3790542,65 грн.
Ін кори стан н я  товарів  і послуг " , всього 2 342 927,14 грн.

ч у т , Предмети, м атеріали, обладнання та  інвентар
75 834,00

грн.

•у ; дієтний папір ,папір офіс 1 678,32 грн.
Ч іС К И  медични грн.
Дезенфікуючи засоби 2 500,00 грн.

Н Бш уу.
7 ермометр елект для вимірювання температури грн.
Ру шникі паперови 2 063,68 грн.
Новорічні подарунки 69 592,00 грн.
Медикаменти та  перев’язувальн і матеріали 4046,00 грн.



харчування" "Організація

конт ингент  учн ів  1-12 класів
яку

« а  жування

, і .д кідсів  забезпечені харчуванням

ж ш онування

№^рг^ст-- .дрчування

&>д.-г к-ний табір пільговий конт ингент

існування

■;рс г  :-с-: харчування

ЙІ55Г~

: аудюнування

Й&Т : харчування

:-ЬШ :: -і*.------

ш  дітей
- .тонування

р а к ш е гь  харчування

зго д н і, сад та яслі
■уАхі-: 7-а сад сума відшкодування з бюджету, грн. 

-ьорічні діти пільгового контингенту,
'М аа ьт сс  груп

: вільнені від батьківської плати
-функціонування

ггь харчування
і с ь о г о :

і оагьківської плати
д я з  ф ч к к ц ю н у в а н н я

~~;сть харчування
_] -'2

щШШЇі

всього:
чжгргчні т т и пільгового кинтингентуг
а  груп
від батьківської плати

УЛ;-:.: функціонування

гарті сть харчування
всього:
вільнені від батьківської плати

оункцюнування
Щ1

коазтість харчування
всього:

а ш н  та сад сума пільгового контингенту, грн. 
.■■■Оздоровлення (кількість дітей) __________

1Н1

-
:ть

. • ма всього:

754 697 ,00 грн.

24
172

2 500

22,00
55 000 ,00

668
172

69 969
10,00

699 697 ,00

0,00

251

грн.
грн.

грн.
грн.

грн.
грн.

10,95
0,00

251

15,80
0,00

0,00

251

~ Ж 5 0
0,00

251
0

23,72
0,00

251
0

52,80
0,00

251
0

34,30
0,00
0,00

5,28
0,00

грн.
грн.

грн.

грн.

грн.
грн.

грн.
грн.

грн.

грн.
грн.

грн.



/Д іе з я т а  послуг (крім комунальних)' 
_ --гдагазащя та дезінсекція __________

всього

твердих побутових відходів
доттги зв'язку_____________________________
шзічне ослуговування установки доочистки
гтаоТ в о д и ________________
нступ закладів до мережи Інтернет

аження курсової перепідготовки
стрій

ямка автоматизованої системи реєстрації
сунково-касове обслуговування

[ожежні заходи
:ння кабінетів психологічної служби

’-л  послуги, в тому числі за потребою поточний

та комунальних послуг та

іта теплопостачання

іта водопостачання і водовідведення
' : лопостачання - 7400 м.куб,

О плата електроенергії'

О плата інших енергонасіїв

Оплата енергосервісу

Дослідження і розробки окремі заходи по 
р-еалізації дерхавних (реогональних) програм

соціальне забезпечення 
інші виплати населенню
і-нші поточні видатки'

ів по загальному фонду

'і Іредмети, матеріали обладнання та інвентар'
: іродукти харчування'
Оплата послуг (крім комунальних)'
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення'

електроенергії
Оплата інших енергонасіїв'
Інші поточні видатки'

54 398,00 гри. 
223608,00 грн.

хапітальні видатки
по спеціальному фонду

ктора - головний бухгалтер С.В.Железняк

ВІДПОВІДАЄ 
ОРИГІНАЛУ.



Розрахунок, видатків до кошторису на 2021 рік 
на утримання Одеської загальноосвітньої школи 

№ 49 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
по КФКВ 0611021 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа -  дитячий садок, інтернат 

при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”
Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього 26 802 838,04 грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету 26 620 911,00 грн.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. 181 927,04 грн.

Мережа:
К-ть класів: 0

в тому числ і: 1-3 класів
5-9 класів
10-11 класів

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 26 802 838,04 грн.
в тому числі : Загальний фонд

КЕКВ -2110 Оплата праці всього 23185490,00
грн.

в тому числі: На виплату:
по посадових окладах з підвищенням 

(1203882,66 грн. х 12 міс.) 16444503,78
грн.

надбавок за престижність праці 2083971,24 грн.
надбавок за вислугу років 2576495,76 грн.
доплата за деззасоби та шкідливі умови праці 48888,00 грн. ,
доплата за нічні 41904,00 грн.
щорічна грошова винагорода педагогічним 
працівникам, відповідно до ст. 57 Закону 
України «Про освіту» 988562,11

грн.

матеріальна допомога на оздоровлення 
відповідно до ст. 57 Закону України «Про 
освіту», в розмірі посадового окладу 988562,11

грн.

педагогічним працівникам (127,44. х 47074,39 
грн.) 988562,11

грн.

у ■ медичним сестрам (2 ст. х 6301,5 грн.) 12603,00 грн.

КЕКВ -2120
"Нарахування на заробітну плату " - всього 

(22%) 793802,00 грн.
КЕКВ -2200 "Використання товарів і послуг ", всього 2 381 543,00 грн.
в тому числ і:

КЕКВ -2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

55 374,00
грн.

Туалетний папір ,папір офіс 4 088,00 грн.
Маски медични грн.
Дезенфікуючи засоби 3 349,00 грн.

Термометр елект для вимірювання температури грн.
Рушникі паперови грн.
Новорічні подарунки 47 937,00 грн.

КЕКВ - 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2394,00 грн.

КЕКВ - 2230
"Продукти харчування" "Організація 

харчування" 835 884Л4
Ш У
грпА

Пільговий контингент учнів 1-12 класів - '/'■ У ' ' ,
Число учнів

' У ї ' ї ф



Дні функціонування 140
Дітодні 2 808
Вартість харчування 22,00 грн.
Сума 61 776,00 грн.
Учні 1-4 класів забезпечені харчуванням
Число учнів 644
Дні функціонування 140
Дітодні 44 234
Вартість харчування 17,50 грн.
Сума 774 104,00 грн.
Пришкільний табір пільговий контингент
Число учнів
Дні функціонування
Дітодні
Вартість харчування грн.
Сума 0,00 грн.

12 
го

ди
н

Ясла:
Число дітей

Дні функціонування 251
Дітодні 0
Вартість харчування 10,95 грн.
Сума 0,00 грн.

12 
го

ди
н

Сад:
Число дітей
Дні функціонування 251
Дітодні 0
Вартість харчування 15,80 грн.
Сума 0,00 грн.
Разом дітодні, сад та яслі 0
Яслі та сад сума відшкодування з бюджету, грн. 0,00 грн.
Середньорічні діти пільгового контингенту, 
ясельних груп
100% звільнені від батьківської плати
Дні функціонування 251
Дітодні 0
Вартість харчування 36,50 грн.
Сума всього: 0,00 грн.
50% від батьківської плати
Дні функціонування 251
Дітодні 0

• Л Вартість харчування 23,72 грн.
Сума всього: 0,00 грн.
сере(ліьо[)ічні оіти пільгового контингенту, ~ .....
садових груп
100% від батьківської плати
Дні функціонування 251
Дітодні 0
Вартість харчування 52,80
Сума всього: 0,00 грн.
50% звільнені від батьківської плати
Дні функціонування 251
Дітодні 0
Вартість харчування 34,30
Сума всього: 0,00 грн.
Яслі та сад сума пільгового контингенту, грн. 0,00 грн.
Оздоровлення (кількість дітей)
Дітодні 0
Вартість ■ , ; Г ' .  5Д8 а п  а  і
Сума всього: 0,00 грн.

КЕКВ - 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", всього
О Р Ш
41 912,00.

.
три. !

Дератизація та дезінсекція 3 048,00 гр ¥



Вивіз твердих побутових відходів грн.
Послуги зв'язку 4 404,00 грн.
Технічне ослуговування установки доочистки 
питної води грн.
Доступ закладів до мережи Інтернет 1 044,00 грн.
Проходження курсової перепідготовки 350,00 грн.
Благоустрій грн.
Підтримка автоматизованої системи реєстрації 129,00 грн.
Розрахунково-касове обслуговування грн.
Протипожежні заходи 29 637,00 грн.
Оснащення кабінетів психологічної служби грн.
Інші послуги, в томулислі за потребою поточний 
ремонт 3 300,00 грн.

КЕКВ - 2270 "Оплата комунальних послуг та 1 445 362,00 грн.
в тому числ і:  ̂ -

КЕКВ - 2271 "Оплата теплопостачання" 580 000,00 грн.
526,73 Гкал.

КЕКВ - 2272
"Оплата водопостачання і водовідведення" 122 900,00 грн.

Водопостачання - 7400 м.куб.

КЕКВ - 2273 "Оплата електроенергії" 335 000,00 грн.
146300 кВт

КЕКВ-2275 "Оплата інших енергонасіїв" 8 700,00 грн.

КЕКВ-2276 "Оплата енергосервісу" 398 762,00 грн.

КЕКВ-2280

Дослідження і розробки окремі заходи по 
реалізації дерхавних (реогональних) програм

а- : . . • 
621,00 грн.

КЕКВ - 2700 Соціальне забезпечення 188 147,00 грн.
КЕКВ - 2730 Інші виплати населенню 188 147,00 грн.
КЕКВ - 2800 "Інші поточні видатки" 71 929,00 грн.

Всього видатків по загальному фонду 26 620 911,00 грн.

Спеціальний фонд
КЕКВ-2210 "Предмети, матеріали обладнання та інвентар" 20 000,00 грн.
КЕКВ - 2230 "Продукти харчування" грн.
КЕКВ - 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" 22 000,00 грн.
КЕКВ -2271 "Оплата теплопостачання" 5 000,00 грн.
КЕКВ - 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" 6 000,00 грн.
КЕКВ - 2273 "Оплата електроенергії" 80 000,00 грн.

КЕКВ-2275 "Оплата інших енергонасіїв" 1 000,00 грн.
КЕКВ - 2800 "Інші поточні видатки" 25 210,00 грн.

КЕКВ - 3000 Капітальні видатки 22 717,04 грн.
Всього видатків по спеціальному фонду 181927,04 грн.

Керівник

Заступник директора - головний бухгалтер

Виконавець 
Хоменко С. В.

С.В.Железняк

ВІДПОВІДАЄ 
ОРИГІНАЛУ


