
Розрахунок видатків до кошторису на 2019 рік
Загальний фонд

0611010 - Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної установи)

ДНЗ Веселка

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 
КЕКВ -2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату

в тому числі :

адмінперсонал та педпрацівники (4,75 шт. одиниць)

посадових окладів (18742,75*12)
надбавка за вислугу років (3209,75*12)
інші доплати, з них:
надбавка за методичну роботу 10%(495,60*12)
надбавка за престижність праці (20 %)
надбавка за складність, напруженість у роботі (10%)
Оздоровчі у розмірі посадового окладу
Щорічна винагорода у розмірі посадового окладу

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

посадових окладів (15737,25*12+2267*6-кочегар)

доплата за використання деззасобів (557*12)
доплата за шкідливі умови праці (156,96*12)

доплата за роботу у нічний час (732,9*12+793,45*6-кочегар)

надбавка за вислугу років
премія до дня працівників освіти(100%)

 "Нарахування на оплату праці ", всього -
"Нарахування на оплату праці" 22%

 "Використання товарів і послуг ",          всього       

 КЕКВ - 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
Придбання канцтоварів, книг та бланків

Придбання фарби для поточного ремонту

Придбання ел. лампи 

Миючий засіб Сантрі гель та білизни

 Пральний порощок та господарче мило

Придбання посуду

КЕКВ  - 2110      
                             
                           

 "Оплата праці  працівників бюджетних установ", 
всього

На виплату: (кількість штатних одиниць згідно 
тарифікаційних списків та штатних розписів від 
01.01.2019 р)- 12,25 шт.од.

доведення до рівня мінімальної 
зарплати(11387,25*12+1906*6-кочегар)

КЕКВ  - 2120    
                           
                           
  
КЕКВ  - 2200      
                             
                           



Придбання господарчих матеріалів

Придбання спецодягу

Придбання новорічних подарунків 30х 80 = 2400

 КЕКВ - 2230 Продукти харчування 
Вихованці дитячого садочка  3200 д/д  * 16,50 грн.

діти з багатодітних сімей 250 д/д * 24,75 грн. 

 КЕКВ - 2240 Оплата послуг (крім комунальних), всього 
Технічне обслуговування обладнання (котелень)
Обслуговування  сигналізаторів загазованості 

Обслуговування внутрішніх мереж газопостачання 

Обслуговування насосного обладнання  

Обслуговування газоходів та ветканалів 

Повірка сигналізаторів загазованості

Поточний ремонт туалетної кімнати №2

Технічне обслуговування електричного господарства 

Електровимірювальні роботи

Дератизація
Технічне обслугов. зовнішніх газопроводів відключ. вводів

Повірка вагів

Послуги з поточного ремонту системи водопостачання

 КЕКВ - 2250 Видатки на відрядження, всього 
Видатки на відрядження 

 КЕКВ - 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього 
 КЕКВ - 2273  Оплата електроенергії, всього

 КЕКВ - 2274  Оплата природного газу

 КЕКВ - 2275  Оплата інших енергоносіїв, всього

КЕКВ-2282

 КЕКВ - 2800 Інші поточні виплати (Видача ліцензії)

         Керівник                                                                                          Н.С.Макшеєва

         Головний бухгалтер                                                                      Н.С.Одінцова

Мало забезпечені, діти-сироти, діти учасників АТО, 600д/д* 
33,00гр

За телефонні послуги, послуги Інтернету 

Оплата електроенергії 14600кВт*3,15х1,1= грн.= 50650 грн.

 190 м3 *  15829,44 = 3000,00 грн.                                                 
       

 Оплата пілетів Ціна  4000 грн.за тону, 15 т.  = 60000 грн.                
                                                       
Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, 
не внесені до заходів розвитку

Оплата навчання операторів котельні, кочегарів 280 , оплата 
за навчання керівників та відповідальних з протипожежної 
безпеки та цивільного захисту - 220
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 Всього 
 грн. 

1197993,00
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747494,00

747493,32
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         Керівник                                                                                          Н.С.Макшеєва

         Головний бухгалтер                                                                      Н.С.Одінцова


