
Загальноосвітня школа № 16

№ 

п/п
КЕКВ Найменування видатків

Сума, грн.

1 2111 Заробітна плата педагогічного персоналу (субвенція) 9 578 900

Заробітна плата педагогічного персоналу (субвенція інклюзив.) 90 563

Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам 414 100

Щорічна винагорода педагогічним працівникам ( 50% посадового окладу ) 207 100

Заробітна плата спеціалістів та МОП (міський) 1 493 760

Матеріальна допомога на оздоровлення бухгалтерам 7 200

Матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям 5 800

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань бібліотекарям 2 900

Річний фонд заробітної плати (субвенція + міський) 11 800 323

Нарахування на заробітнуплату 2 558 557  

Нарахування на заробітнуплату (інклюзив.) 19 924  

3 2200 Використання товарів і послуг 3 715 594  

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (інклюзив.) 27 622  

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 119 471  

Закупівля солі таблетованої, вугільний фільтр та УФ випромінювач 4 780  

Мило, миючі засоби, паперові рушники, туалетний папір 8 753  

Чистячі засоби 982  

роутер, телеф.апарат 3 479  

Канцтовари (папір, класні журнали, папки тощо), 6 942  

Господарські товари 11 615  

інструменти ручні (граблі, лопати, щітки, пензли, валики, шпателі тощо) 600  

мітли та щітки, віники, тощо 0  

електротовари (газонокасарка, дрель, болгарка, тощо) 1  

розетки, вимикачі, подовжувачі, світильники, тощо 2 500  

енергозберігаючі лампи, люмінесцентні лампи тощо 6 000  

рукавиці гумові, робочі тощо 1 350  

дрібний слюсарний інструмент та обладнання (цвяхи, дюбеля, манжет) тощо
1 164  

Комплектувальні матеріали до газонокосарки 11200

Будівельні матеріали 52 170  

фарба, лаки, розчинники, сольвент тощо 50 152  

рубероїд, толь, шифер тощо

сатенгіпс, ізогіпс, грунтовка, шпаклівка тощо 860  

крейда, вапно, алібастр тощо 380  

цемент, бітум, пісок тощо 778  

лінолеум, покриття для сходів тощо 0  Труби (для заміни застарілих труб водо-та теплопостачпання)

Предмети та матеріали для гурткової роботи 8 100  

Протипожежне обладнання та інвентар 1 000  

 - вогнегасники 0  обладнання до пожежного щитка 

 - знаки 1 000  

Згідно постанови КМУ від 5.04.94р. № 226: 4 050  

 - забезпечення дітей-сиріт комплектом шкільної і спортивної форми            (14 

дітей *270 грн)(з 01.09.17р.-15*270 грн.)                                       
4 050  

Борги 2016 року
6 400  

Ваги електронні 6 400  

2220 Медикаменти  та перев"язувальні матеріали в томцу числі:                                                                                 7 020

медикаменти (протизапальні, шлунково-кишкові, серцево-судинні,  тощо                                                                  1 186

2120

Розрахунок до кошторису на 2017 рік з урахуванням змін

Управління освіти Житомирської міської ради
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дезинфікуючі засоби (клорсепт, дезактиви та ін.) 3 000

медичне обладнання (ростомір, стіл медичний, тощо) 2 834

2230 Продуктит харчування 1 223 580

Всього потреба в коштах на продукти харчування

Забезпечено по бюджету на харчування в ЗОШ та НВК

Учні 1-4 класів (150 днів * 13,00 грн. *  532  учнів) 1 043 400

Діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей  (150 днів * 15,40 грн. * 42 учнів) 97 020

Учні, батьки яких є учасниками АТО та учасниками бойових дій на території інших 

держав  (150 днів * 15,40 грн. * 36  кількіть учнів)
83 160

Кошти на організацію відпочинкової зміни в денних пришкільних таборах 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 379 445

Зрізка дерев 22 512

Держповірка засобів вимірювання (в т.ч. демонтаж, повірка і монтаж 

лічильників) 330

 - держповірка манометри 134

 - держповірка ваги 134

 - держповірка термометри 62

 - держповірка гіри 0

 - держповірка лічильники води 0

 Протипожежні заходи всього, в т.ч.:  4 200  

 - перезарядка вогнегасників 2 300  

 - держповірка діелектричних ботів, рукавиць 300  

 - вимірювання контуру заземлення 1 600  

Утеплення труб 0  

Встановлення лічильників води (Ремонт теплового лічильника 14.11.17) 1 974  

Обслуговування приладів обліку теплової енергії (витрати на зв"язок з GSM 

обладнанням)
1 300  

Послуги з обслуговування систем очищення води 1 300  

Комп"ютерна обробка документів про освіту 2 424  

Послуги з обслуговування тривожної кнопки 3 000

Послуги з виготовленням санітарного паспорту комп'ютерних класів

Охорона закладу на 9 місяців 91 452

 Ппідключення до локальної мережі відеонагляду 6 542

Послуги з підвозу підручників 10 533

Оплата послуг телефонного зв*язку 2 333

Оплата послуг за радіо 234

Утилізація ламп 1 116

Послуги з супроводу системи енергетичного моніторінгу 368

Вивіз сміття 14 121

Дезинсекція 390

Дератизація 2 327

Поточний ремонт системи водопостачання та каналізації (в т.ч.прочищення 

каналізації 4863,60)(послуги 42000) 203 693

Обслуговування оргтехніки (заправка та ремонт катріджів) 656

Інформаційні послуги по програмі ІС-ПРО (Медок 990.00) 8 640
Кошти на першочергові потреби                                                                                        

180 566

2250 Видатки на відрядження 2 584

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього 1 952 762

Оплата теплопостачання                                                    1 683 768

ліміт споживання: 984 Гкал *1712,95 грн. 1 683 768

Оплата водовідведення                                                    48 174

ліміт споживання: 3084 м3 *13,355 грн. 34 589

стічні води 13 585

Оплата електроенегрії                                                                         220 820

2271

2272

2273



ліміт споживання: 65700 Квт.год *2,60 грн 220 820

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені 

до заходів розвитку ( навчання по допуску експлуатації газових установок, 

навчання на групу допуску з електробезпеки, тощо )

3 110  

18 094 398  

Директор школи                                                                        В.М. Карпець

Головний бухгалтер                                                                 Ж.Г. Толкач

Всього
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