
Розрахунки до індивідуального кошторису на 2017 рік 

Бубнівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

 

Видатки загального фонду – 2277436 гривень 

2111 «Заробітна плата» - 1543681 гривень 

Оплата праці педагогічних працівників - 1224263 гривень, 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції 1224263 гривень; 

 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 339610 гривень 

В тому числі за рахунок освітньої субвенції – 269338 гривень 

 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 72350 гривень 

Придбання дизпалива для шкільного автобуса 

3000л * 23 грн = 69000 грн 

Фарби, матеріали для ремонту 1000 гривень 

Придбання аптечок 600 гривень 

Придбання миючих засобів 500 гривень 

Господарські товари 200 гривень 

Придбання класних журналів 11*50грн=550гривень 

Свідоцтва, атестати 500 гривень 

 

2230 «Продукти харчування» - 60884 гривень 

45 учні * 169 днів * 8 гривень * 79,80% = 48564 гривень; 

Пришкільний табір 14 днів * 20 гривень * 44 учні = 12320 гривень 

 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 14700 гривень 

Оплата послуг зв»язку - 1400 гривень 

Послуги по ремонту електрообладнання – 300 гривень 

Страхування транспортних засобів - 1200 гривень 

Плата за технічний огляд шкільного автобуса - 620 гривень 

Послуги по обслуговуванню димарів, котлів, колекторів – 7350 гривень 

Послуги по проведенню медичних оглядів працівників - 1080 гривень 

Виготовлення документів про освіту - 330 гривень 

Обробка горищ, дератизація приміщень – 720 гривень 

Планове технічне обслуговування газового обладнання – 1500 гривень 

Інші послуги – 200 гривень 

 

2250 «Видатки на відрядження» - 7000 гривень 

 

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1270 гривень 

324 куб.м. * 3,92 грн = 1270 гривень 

 

2273 « Оплата електроенергії» - 25791 гривень 

10929 кВт-год * 2,36 грн = 25791 гривень 

 

2274 «Оплата природного газу» - 211000 гривень 

25000 куб.м.*8,44 грн = 211000 гривень 
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2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» - 450 гривень 

Курси, підготовка відповідальних осіб за техніку безпеки, охорону праці, 

теплове господарство – 450 гривень 

 

2800 «Інші поточні видатки» - 700 гривень 

 

 

 

 


