
Розшифровка до кошторцGу фонду на 2017 piK станом на

в 8о нвк "зоLll 1-1ll N9Jол.-ýол и нськом ст. Nс-j-л!л-lсi,:

сумА

1 5

1. КЕКВ 2111 Зарплаmа - всьаео 9 156 035
2. КЕКВ 2120 Нарахчвання на з/п 2а4,432в
З. КЕКts 2200 "Вчкорчсmання moBapiB l п а с л у_q__зýь_.:Еа з_ц uхi 2 005 8вз
предмети, матерiали, обладнання та нвентар (КЕКВ 2210), в т.ч, 22з 350

придбання канцелярського письмового приладдя, паперу, t<aртону,бланt<iB,ToLrio 9 500
к]lаснl )i(Vрнали 5 000
передплата перiодичних видань, довiдкових, jнформатичних видань, тощо 2 700
миючi засоби а АаА

придбання свiдоцтв. aTecTaTiB 421
катi_\llд)i(,/ заIltiастинL1 до NоN,]п'|отерэ J э lо
спортiнвентар (мати, м'ячi, скакалки. обручi) 6 в50
госгIтовари (фарби. лак, клей парэкетний. вяжVчi счмiшi) 70 447
поидбангlя ruледикаментiв 2 29а
iйеDе)кеви]и каоель. гиа ]-изато 6 4вз

,4плект стендlв 5 49в
свlтильники. лампочки,резетки 7 556
придбання тюлi в вестибюлб 5 з70
п ридСiаilt tя lttat t tозi в 5 з00
обладнання та iHBeHTap (столи, кришкц для стiльцiв та парт) оо JJl{

придбання кра HiB, ц].!qнilв цlудlцqqл ьнцц1! 2 400
продукти харчування (1{ЕliВ 2230) 5ýs Ёý|_}

послуги по органlзацl| та заOезпеченням гарячип,1 харчуванням учнlв 1-4 класlв (

444х5,00грнх1 45 днiв.) 321 900

xi]|,]!jvtr,) ],-,il гиаllоз,сирiт ( ЗOх В 00 х 145д з4 в00

харчVвання дiтей батьки Vчасники АТО (1ВlхВ,00-145) 209 960
- оплата послуг, KpiM комунальних (КЕКВ 2240), в т.ч. +Us U / }:)

послVги зв"язкV /1 1rп

посjlVгr] llO перезарr]дцl приl-]терlв, вогнегаснL4кlR 4 з9з
виготовлення aтecTaTiB i свiдоцтв 7 095
доставка пlдрvчникlв 6 25в

,4готовлOння техн

zLrЛаТа ПОСЛУГ З ВИВеЗеННЯ
оплата послуг у нарадах- навчаннях по oxopoHi працi ,по електро, тепло
обслуговуваннi

39 501
4 944

1 100
оплата послуг перевlрки опору lзоляцll 970
поточнии ремонl-даху 72 /67
Ключ Медок 1 000
повlрка лlчильника 4 200
налаштVвання безпровiдноl мережi 3 500
замiна перил oZ z-lo
поточний ремонт огорожi 41 9в5
liоточilt-lit i]ei,"1oH г зест,ебюлкl з замiноtо 9-ти дверей 103 в24
ремонт козирка 25 964
медичний огляд працtвникiв ? q7q

t]идатки на вiлрядженьrя (КЕКВ 2250) a.) al)1l

вiдрядження одноденнi 24 чол -(З9грн.-2бiл)*30грн,добовi 2 600
i.(y.crl г]iдlЕi,4Ll{еllнrл r<валiсРiк(21ч -З0,00грндоб*21день)+(21ч"2бiл,'З7iргl 

) 1з 2з0
l<ypc1,1 tlillзиLiiенi-{rl кгзалiфiк ]4 i]HrB (5ч -З0.00ltоб-1.1днiв)+(5ч -2бiб -З7lрн 

) Z +lv
нlчнl 14 з00
- огlлата комунальних посrlуг та енерго}лосil'в (КЁКВ 2270), в т.ч. 76r,i}/

оплаl-а теплопостачан ня (КЕ КВ 227 1) (З87Гкалх 1 796,20грн) 695 i 2lj
оплата водоп. та водовiдвелення (КЕКВ 2272) (610 м куб.х ]7.З9г 10 60в
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61 500

7 960


