
Розрахунок видатків до кошторису на 2018 рік

0611010 - Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної установи)

 Всього 
 грн. 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 800566,00

КЕКВ -2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
720406,00

590497,00

в тому числі : 590497,06

адмінперсонал та педпрацівники (4,25 штатних одиниць) 256829,20

посадових окладів 182316,00

надбавка за вислугу років 26517,60

інші доплати, з них: 5455,20

надбавка за методичну роботу 5455,20

Престижність праці (20 %) 27347,40

Оздоровчі у розмірі посадового окладу 15193,00

Щорічна винагорода у розмірі посадового окладу 0,00

обслуговуючий персонал - всього (7,5 штат. одиниць) 333667,86

посадових окладів 187599,00

доведення до рівня мінімальної зарплати 125133,00

доплата за використання деззасобів 6132,00

доплата за шкідливі умови праці 1706,16

доплата за роботу у нічний час 13097,70

Оздоровчі у розмірі посадового окладу 0,00

 "Нарахування на оплату праці ", всього - 129909,00
"Нарахування на оплату праці" 129909,34

 "Використання товарів і послуг ",          всього       80160,00

 КЕКВ - 2230 Продукти харчування 58000,00

39200,00

16000,00

діти з багатодітних сімей 125 д/д * 22,5 грн. =2800,00 грн. 2800,00

 КЕКВ - 2240 Оплата послуг (крім комунальних), всього 5400,00
Технічне обслуговування обладнання (котелень) 2400

Обслуговування внутрішніх мереж газопостачання 1010,00

540,00

КЕКВ  - 2110      
                             
                           

 "Оплата праці  працівників бюджетних установ", 
всього

На виплату:(кількість штат. одиниць згідно тарифік. 
списків та штат. розписів від 01.01.18 р)- 11,75 шт.од.

КЕКВ  - 2120   
                          
                          
     
КЕКВ  - 2200      
                             
                           

Вихованці дитячого садочка  2613 д/д  * 15,00 грн.=39200,00 
грн.

Мало забезпечені, діти-сироти, діти учасників АТО, 533д/д* 
30,00грн. =16000,00 грн.

За телефонні послуги, послуги Інтернету 



Технічне обслуговування електричного господарства 1050,00

Дератизація 400,00

 КЕКВ - 2250 Видатки на відрядження, всього 360,00
Видатки на відрядження 360,00

 КЕКВ - 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього 16400,00
 КЕКВ - 2272  Оплата водопостачання і водовідведення 810,00

4000д/д*0,16 м.куб*4,2 х3міс= 810,00
 КЕКВ - 2273  Оплата електроенергії, всього 13500,00

13500,00
 КЕКВ - 2274  Оплата природного газу 2090,00

2090,00

         Керівник                                                                                          Н.С.Макшеєва

         Головний бухгалтер                                                                      Н.С.Одінцова

Оплата електроенергії 16000кВт*2,59 грн. х3міс= 13500 грн.

 320 м3 *  9,6842 = 2090,00 грн.                                                     
   



Розрахунок видатків до проекту бюджету на 2018 рік
Спеціальний фонд

0611010 - Надання дошкльної освіти
(найменування бюджетної установи)

 Всього 
 грн. 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 35000,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. 35000,00

25010000 плата за послуги, що надаються бюджетними установами 35000,00

25010200

35000,00

із них 

 КЕКВ - 2230 Продукти харчування 35000,00

34250,00

діти з багатодітних сімей 180 д/д * 7,5 грн. = 1350,00 грн. 750,00

         Керівник                                                                    Н.С.Макшеєва

Головний бухгалтер                                                       Н.С.Одінцова

кошти,що отримуються бюджетними установами від 
господарської та/або виробничої діяльності (плата батьків за 
харчування   4320 д/д  * 15,00 грн. =  64800,00 грн.; діти з 
багатодітних сімей 180д/д*7,50грн. = 1350,00грн.)

Вихованці дитячого садочка  4320 д/д  * 15,00 грн.= 64800,00 
грн.


