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Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року №57 
(у редакції наказу Міністерства 
від 04 грудня 2015 і

України

Затверджений у суш

(число, місяць, рік)

КОШТОРИС 

на 2018 рік
37611401 Запорізька загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 81 Запорізької міської ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 
_____________м. Запоріжжя_______________

(найменування міста, району, області)
і бюджету
[ та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 
та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 
ювої програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
гифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
госовують програмно-цільового методу)*

06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою -  дитячим садком, інтернатом при 
школі)» спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"

Найменування Код

Усього на рік

РАЗОМЗагальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5

Надходження-усього X 5473542 5473542
іходження коштів із загального фонду бюджету X 5473542 X 5473542
іходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X

іходженшСвїдплати за послуги, що надаються бюджетними 
стопами згідно із законодавством

25010000 X

іписати за підгрупами)
іта за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх 
овною діяльністю

25010100

іходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200>
іта за оренду майна бюджетних установ 25010300
іходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
іна (крім нерухомого майна)

25010400

:/ джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X

зписати за підгрупами)
годіинівнески, гранти та дарунки 25020100

ішти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
ичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, 
>му числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок 
»зміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у 
[ватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

ити, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
міщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,отриманих 
іалання платних послуг,якщо таким закладам законом надано відповідне 
іво

25020300

иі надходження V тому числі: X

иі доходи ( розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X

шнсування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 
пипом боргового зобов'язання)

X

зернения кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
сифікації видатків та кредитування бюджету.класифікації 
•дитування бюджету)

X

X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього X 5473542 5473542
Поточні видатки 2000 5473542 5473542

пата праці 2110 4044669 4044669

юбітна плата 2111 4044669 4044669

ш ове забезпечення військовослужбовців 2112

рахування на оплату праці 2120 889827 889827
користання товарів і послуг 2200 539046 539046
едмети,матеріали, обладнання та інвентар 2210
дикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
юдукта харчування 2230
лата послуг (крім комунальних) 2240 31695 31695
датки на відрядження 2250
датки та заходи спеціального призначення 2260



ата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 506923 506923
Оплата теплопостачання 2271 431068 431068

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 6965 6965

Оплата електроенергії 2273 68890 68890
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосерввісу 2276
іідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних ( 
шальиих) програм 2280 428 428
іідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державніх 
опальних) програм 2281
гмі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
іходів розвітку 2282 428 428
гуговування боргових зобов’язань 2400
туговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
туговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
іочні трансферти 2600

:идії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
5чні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

їчні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
іальне забезпечення 2700
тата пенсій і допомоги 2710
тендії 2720
виплати населенню 2730

і поточні видатки ' 2800
італьні видатки 3000
шбання основного капіталу 3100
дбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
італьне будівництво(придбання) 3120
італьне будівництво (придбання ) житла 3121
італьне будівництво (придбання ) інших об’єктів 3122
іітальний ремонт 3130
італьний ремонт житлового фонду ( приміщень) 3131
італьний ремонт інших об’єктів 3132
жструкція та реставрація 3140
інструкція Зкійтлового фонду ( приміщень) 3141
інструкція та реставрація інших об'єктів 3142
•паврація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
зрення державних запасів і резервів 3150
дбання землі та нематеріальних активів 3160
іітальні трансферти 3200 >
італьні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210 ■*
італьні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
італьні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
інізаціям 3230
італьні трансферти населенню 3240
іання внутрішніх кредитів 4110
ання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
'ання кредитів підприємствам,установам,організаціям 4112
шшя інших внутрішніх кредитів 4113
іання зовнішніх кредитів 4210
юзподілені видатки 9000
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Р.М.Крук
(ініціали і прізвище)

Т. О. Дев’ятка
(ініціали і прізвище)

'ума проставляється.за;кодом' відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, 
сим безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



шк.ч>лами,ліценми,і імналнічіі,килсі іу«іа»іи на і ч ю  р ік  
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) 31,695 31,695

Запорізька загальноосвітня школа / - / / /  ступенів №  81 
Запорізької міської ради

5. Оплата транспортних послуг, крім видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту 
будівель, які належать до капітального будівництва та капітального ремонту; проведення експертної оцінки 
транспортних засобів, реєстрації транспор

Вид послуги
Вартість послуги, 

гон.
Кількість
закладів

Разом на рік, 
тис.гон.

0,000
Доставка підручників згідно 
договору з ЗАТ "Запоріжкнига"
1 класи 4 24 0,096
5 класи 6 261 1,566
10 класи б 300 1,800

0,000

Всього, грн. * ~ 3,462

8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, 
техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, 
ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів» видатки на тех_____________ _________________ ^

Найменування робіт, послуги 
/об’єкту/

Вартість послуги, 
грн.

Кількість
Разом на тис.рік, 

грн

Обгрунтування 
необхідності 

(дефектний акт.

Держповірка опору струму та 
фази ”0":
1. Заземлювань ний пристрій 
електрощитової.
2. Вимір опору металевого зв"язку 
електроустаткування із 
заземлюючим пристроєм

615,845 1 0,616

-■*

Правила улаштування 
електроустановок 
(ПУЕ), Правила 
технічної експлуатації 
електроустановок 
споживачів, 
затверджених наказом 
Міністерства палива та 
енергетики від 
25.07.2006 № 258( у 
редакції наказу 
Міністерства 
енергетики та 
вугільної 
промисловості від 
16.05.2013 року за 
№273, за 
зареєстровані в 
Міністерстві юстиції 
України 25.10.2006 
року за№  1143/13017, 
згідно договорів та 
актів виконаних робіт

Вкьої и, і рн. 0,616

9.0плата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з

Вид послуги
Вартість послуги, 

грн.
Кількість

Разом на 
тис.пік. гон

Повірка лічильників холодної 
води КВ-15

500 1 0,500

Ві'ьої о, і рн. . г  '• ~ 0,500

П.Оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно- 
технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення 
дезінфекційних заходів; ____________ __________ ____________

Вид послуги
Вартість послуги, 

гон.
Кількість Разом на тис.рік, 

гон
вивіз опального листя 
(тони)

480 1,718 0,825

Талони на вивіз опального 
листя 62 1,718 0,106

Послуги з дератизації м2 1,32 123 0,162
0,000
0,000

lici.ni о, і рн. І.0ЧЛ

0,000



т и с .р ік , грн

Послуги з технічної підтримки 
курс " ШКОЛА"

ВІД 201 до 500 дітей 820 і 0,820
Всього, грн. ..  . і 0 8-П

Н.Оплата послуг Ь вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження, у тому числі 
біовідходів, твердих побутових відходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або 
шкідливих речовин тощо;____________ __________ ____________ _______________

Підприємство-постачальник
послуг

Найменування
послуг

Одиниця
виміру Кількість на рік Тариф, грн. Сума,

Т И С .П Ш .

ТОВ "Умвельт - 
Запоріжжя"

Вивезення
побутових
відходів

м3 44,999 50,29 2,263

ТОВ "Умвельт - 
Запоріжжя"

Захоронення
побутових
відходів

м3 44,999 7,89 0,355

ЧП Невілько Вивіз стічних вод м3 190,00 91,90 17,461

0 ,0 0 0

, 20,079

15.0плата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіоефіру, 
фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі 
електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на

Вид послуги Вартість 
послуги, гон. Кількість Разом на 

рік,тис. грн.
Перезарядка вогнегасників з 
діагностикою (порошкові) 
ВП-5

75 5 0,375

Перезарядка вогнегасників з 
діагностикою (вуглекіслотні) 
ВВК-4,5_

63 15 0,945

Всьоі о. і |)іі. 1.320

25.0плата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зб’язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, 
міжміського, міжнародного) зв’язку, спецзв'язку, факсимільного зв’язку, супутникового зв’язку, електронної пошти, плата за к________

№ Назва послуги Постачальник
послуги Один, виміру Кількість Тариф, грн Кількість

місяців
Сума з ПДВ, 

тис. грн

Послуги зв'язку

1
Абонентна 
плата за 
телефон

Укртелеком шт. 3 60,56 12 2,180

Укртелеком шт. 0 61,81 12 0,000

2 Паралельність в 
одній будівлі

Укртелеком шт. 3 3,790 12 0,137

7 Абонентна плата
8 Оплата послуг з

Разим * 2,317

28.Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт” 
для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею

Вид послуги Вартість послуги, 
грн. Кількість Разом на рік, 

тис.грн
0 .0 0 0

Абонентна плата за ADSL 
(провайдер ПАТ "Укртелеком") 124 12 1,488

’о 1 ’ ' і . 0 .0 0 0іі"£v 
> * > *  ч  -  » 1*488

Начальник ТВО  
Дніпровського району

Головний бухгалтер

Я.Ю.Литовченко 

Т.О. Дев"ятка



на 2018 рік

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

КЕКВ2271 "Оплата теплопостачання"

Підприємство-постачальник послуг Дата та № договору ліміт натуральних 
показників, Гкал Тариф, грн. Сума, грн.

Концерн "Міські теплові мережі"

На момент затвердження 
кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

297,7 1447,995 431068

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

Водопостачання

Підприємство-постачальник послуг Дата та № договору ліміт натуральних 
показників, м3

Тариф, грн. Сума, грн.

КГІ Водоканал

На момент затвердження 
кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

530,37 7,730 4100

Водовідведення

Підприємство-постачальник послуг Дата та № договору ліміт натуральних 
показників, м3 Тариф, грн. Сума, грн.

КП Водоканал

На момент затвердження 
кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

530,37 5,402 2865

Гаряче водопостачання

Підприємство-постачальник послуг Дата та № договору
ліміт натуральних 

показників, м3 Тариф, грн. Сума, грн.

Концерн "Міські теплові мережі"

На момент затвердження 
кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

0,00 77,669 0

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

Підприємство-постачальник послуг Дата та № договору ліміт натуральних 
показників, кВт Тариф, грн. Сума, грн.

ВАТ " Запоріжжяобленерго"

На момент затвердження 
, - ^ кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

29130,9 2,364833 68890

Я.Ю. Литовченко

Т.О.Дев'ятка

Начальник ТВО 
Дніпровського району

Головний бухгалтер

506923



шхунок видатків по загальному фонду по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої 
и загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом 
при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами" на 2018 рік 
ЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до

заходів розвитку"

Запорізька загальноосвітня школа / -/ / /  ступенів № 81 
Запорізької міської ради

Вид навчання Підстава
Вартість 

навчання 1 
чол., грн.

Кількість 
осіб, чол.

Сума на 
2018рік 
тис.грн.

іння з охорони праці Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р. 214,00 2,00 0,428

0,428

льник ТВО 
ровського району Я.Ю.Литовченко

вний бухгалтер Т.О. Дев'ятка


