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       Додаток №1 до кошторису видатків 

 

РОЗРАХУНОК 

до кошторису видатків по КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернетом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами. 

 На 9 місяців на 2018 рік 

Установа: Вигівський НВК 

 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ –   547396,00 грн. 

 

2000. ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 

Всього:  547396,00 грн., 

у тому числі: 

2111. Заробітна плата – 394244,00 грн. 

 посадовий оклад – 242800,00 грн. 

 надбавка за вислугу років –  25918,00грн. 

 доплата обов’язкового характеру (класне керівництво, перевірка 

зошитів, за  завідування кабінетами, бібліотекою, за позакласне 

фіз.виховання, за престижність, за вчене звання, наукову ступінь, 

інші) – 11473,00 грн. 

 надбавки стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці 

або  за виконання особливо важливої роботи   ) – 12661,00 грн. 

 нічні 0,00  грн. 

 надбавка за прибирання туалетів  –  2652,00 грн. 

 заміни –7514,00 грн. 

 оздоровчі –22766,00 грн. 

 індексація – 1900,00 грн. 

 доплата до мінімальної- 66560,00 грн. 

2120. Нарахування на заробітну плату – 74125,00 грн. 

 22 % до Пенсійного фонду – 74125,00 грн. 

2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар –5880,00 грн. 

  фарба та ін матеріали для поточного ремонту - 5000,00 грн. 

   канцелярські товари - 380,00 грн. 

   придбання вогнегасників - 00,00 грн. 

   інвентар (лопати, граблі і т д ) - 00,00 грн. 
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   Миючі та дезінфікуючі засоби - 500,00 грн. 

 

2220. Медикаменти та перев”язувальні матеріали – 500,00 грн. 

2230.Продукти харчування – 19715,00 грн. 

2240. Оплата послуг(крім комунальних) - 1232,00 грн. 

   демонтаж, монтаж вікон - 00,00 грн.   

   інтернет - 432,00 грн. 

   послуги  з вивезення сміття та утилізації відходів - 200,00 грн. 

   профдезроботи - 200,00 грн. 

   перезаправка вогнегасників – 400,00 грн. 

 

2250. Видатки на відрядження – 200,00 грн. 

   оплата добових- 200,00 грн. 

2270. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-  51500,00 грн. 

 2274. Оплата газопостачання – 43000,00 грн.  

 2272. Оплата водопостачання і водовідведення- 00,00 грн.   

 2273. Оплата електроенергії - 8500,00 грн.  

Капітальний ремонт  - 00,00 грн. 

 

 

 

Директор НВК                                Вирста О.І. 

 

Головний бухгалтер                                  Процик Г.М. 

      

 

                           Керівник установи                                    Томин І.С. 

 

 

 

 

 


