
Економічні обгрунтування (повна потреба)

до бюджетних запитів на 2022 рік

по ЗОШ №1 ім. М. Островського

КПКВКБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) 

КЕКВ Найменування товарів, послуг сума, грн. розрахунки договір, накладна

Ділова документація, підписка 20470

2210 газети, періодичні видання 16932

За цінами 2021р. "Шепетівський вісник"-377,00грн/рік; 

"Піодільські вісті"355,00грн/рік; "Початкова школа"  -

1500,00грн/рік; "Бухгалтерія.Бюджет"-8400,00 

грн/12міс.;"Практика управління освітнім закладом" -

6300,00грн/12міс. На 1 рік необхідно -16932,00 грн

З метою ознайомлення та використання змін 

в державному стандарті освіти, надання 

практичних рекомендацій щодо уникнення 

правопорушень у діяльності бюджетних 

установ, ціни з урахуванням каталогу 

періодичних видань України на 2021рік

2210 журнали ділової документації 3180

журнали шкільні 1-4 кл. - 12 шт*69=828грн.; 5-11 кл. - 

19шт*79=1501; журнал групи продовженого дня - 2 

шт*55=110; журнал реєстрації інструктажів з безпеки 

життєд. учн. - 26,85грн; журнали секретаря 

3шт*80,00=240,00грн; особова справа учня - 

85шт*2,70=230,00грн; Сума = 2935,85грн*1,083=3180

накладна №МВ-0000150 від 03.06.2021р.дог 

№100.05.2021 03.06.2021 ФОП Островський 

М.В. 

2210 Атестати, свідоцтва 358 106 атестатів * 3,12*1,083=358             

Потреба розрахована із урахуванням 

фактичної мережі класів та їх 

наповнюваності на 2021-2022 н.р.

КАНЦТОВАРИ 34220

2210 Крейда шкільна 6336 65пач. * 90= 5850,00*1,083=6336

Для забезпечення навчально-виховного 

процесу з розрахунку на 808 учнів, згідно 

фактичної мережі

2210 папір для друку, копіювальний 17712

директор 1 пачка *12 міс. = 12 пачок;секретар 2 пачка*12 

міс. = 24 пачок; бухгалтерія 2 пачка *12 міс. = 24 шт.; 2 

заступники з НВР* 1 пачка*12 міс. = 12 пачок; заступник з 

ГР - 2 пачки на рік; соціальний педагог -2 пачки на рік; 

психолог - 2 пачки на рік; педагог-організатор - 2 пачки на 

рік; бібліотекар - 2 пачки на рік. Для педагогічного 

колективу 82пач.                                                          Всього 

164 пач.*108,00=17712,00грн

ціна в 2021р: папір - 99,32грн., Накладна 

№Б00000317 від 28.09.21р. ФОП Талімончук 

Д.М.

2210

Плівка для ламінування, файл пакет, 

ватман А4,  коректор ручка, кулькова 

ручка, клей, папки

4292

ціна в 2021р: олівець 5шт*3,00=15,00грн., олівці кольорові 

5уп*30грн=150грн, фломастери 4уп*30,00=120грн, ватман 

кольоровий 10шт*26=260 грн, плівка для ламінування А-5 - 

126,00 грн, А-4 - 3шт*137=411,00грн, файли 6шт*60,00 

=360,00грн, ручка 50шт*8,00 =400,00грн. клей олівець 

5шт*24,48 =122,40грн., фотопапір 4уп*800,00=320грн, 

ножиці 2шт=74,00грн; ножі канцелярські 12шт*5=60грн; 

папка для паперів на завязках 20шт*3,08=61,60грн., папка 

для файлів А4 пластикова 20шт*2,43=48,60грн, обкладинка 

картонна "Справа"30шт*2,03=60,90грн., швидкозшивач 

20шт*2,73=54,60грн, скоби 6шт*9,30=55,80грн., скріпки 

6шт*7,32=43грн, папка сегрегатор 2шт*72,50=145,00грн, 

фоаміран 50шт*7=350грн; картон білий А4-

50шт*2,16=108грн; папір кольоровий  4уп*145=580грн; 

скотч вел.25,00грн, скотч мал.12,00грн.    Всього 

3962,9*1,083=4292

Накладна №Б00000026 від 02.02.21р. ФОП 

Талімончук Д.М.

2210
чорнильні картриджі, чорнило для 

принтера
5880

1 компл. - 980,00 грн. (принтери: 2 -бухгалтерія, 1 педагог-

організ., 1 секретар, 1 заст. дир з НВР, 1 бібліотекар) 

980*6=5880,00грн.

Цінова пропозиція 2021 року

ОФІСНА ТЕХНІКА ТА ІНШЕ 80912

2210 вогнегасники 10527 20*486*1,083=10527

Правила пожежної безпеки затверджені 

наказом МВС України від 30.12.2014р. 

№1417, Типові норми належності 

вогнегасників затверджені наказом  № 151 

від 02.04.2004р.Шеп. госпрзрах. рем-буд. 

дільниця протипожеж. робіт видаткова 

накладна  №296 від 12.07.2021р. Ціна486,00 

грн.

2210
Пожежний рукав, щит, інформаційні 

таблиці 
5000

 пожежний щит - 1шт*2910,00 грн.*1,083=3152; 

інформаційні таблиці - 1706*1,083=1848

Правила пожежної безпеки затверджені 

наказом МВС України від 30.12.2014р. 

№1417, Типові норми належності 

вогнегасників затверджені наказом  № 151 

від 02.04.2004р. Цінова пропозиція 2021 

року



2210 Дошка шкільна 31000
класна дошка(каб.26,38) 8000,00*2=16000,00грн; магнітна 

дошка 5шт*300,00грн=15000,00грн. Разом 31000,00грн

згідно листів-клопотань працівників. Цінова 

пропозиція 2021 року

2210 Дидактичні матеріали 18625

Стенди 4компл*1827=7308грн; опорні таблиці з укр.мови 

1наб.800,00грн; набір інструментів для креслення 740грн; 

стереометричний набір 500грн; набір мікропрепаратів до 

мікроскопа 3*1500,00=4500,00грн; глобуси 

4шт*300,00=1200,00грн; компас 7шт*200,00=1400,00грн; 

5шт*150,00=750,00грн; карти в каб.географії 2шт*750 грн= 

1500,00грн; комплект історчних карт 3000,00грн;                                                                    

17198*1,083=18625,00

Для забезпечення навчальних кабінетів. 

Цінова пропозиція 2021 року

2210
Дрель, рубанок, молоток, стамеска та 

ін.
6497

Дрель ручна 160грн; рубанок звичайний 

5шт*190грн=380грн; молоток слюсарний 

190грн*5шт=380грн; ножівка по металу 

2шт*170грн=340грн; ножівка по дереву 300,00грн;  

стамеска 200*10шт=2000,00грн; набір свердл 500грн; 

плашка120грн*2=240грн; плашкотримач 100*2=200грн; 

лобзики електронні 1наб.1499грн. Всього 

5999*1,083=6497,00грн

Проведення уроків трудового навчання для 

хлопчиків, згідно листів-клопотань. Цінова 

пропозиція 2021 року

2210 Стійка під вазони 300 1шт*300,00грн Згідно листів-клопотань працівників

2210 Технічні засоби навчання 8963

Проекційний екран 1шт*1200,00грн; колонка 

6шт=6576грн;шнур до колонки 500грн;   

8276*1,083=8963,00грн

Для забезпечення навчальних кабінетів. 

Цінова пропозиція 2021 року

СПОРТТОВАРИ 46618 0

2210 Спортивні костюми дітям-сиротам 4800 800,00грн * 6 дітей= 4800

Згідно соціального паспорту закладу 6 дитей-

сиріт. На виконання Постанови КМУ від 

05.04.1994р. №226 п.13

2210 Мячі футбольний, волейбольний та ін. 38000

Мячі: футбольні10шт*600,00грн=6000,00грн, 

волейбольні10шт*1000,00грн=10000,00грн, 

баскетбольні10шт*800,00грн=8000,00грн, клюшки для 

флорболу 1набір*10000,00грн, диски для фрізбі 

10шт*400,00=4000,00грн.                                            Всього 

38000,00

Для проведення занять фізкультури. Цінова 

пропозиція 2021 року

2210
Компас рідинний, гвинтівка 

пневматична, кульки для ПГ
3818

Компас рідинний - 325,00 грн; гвинтівка пневматична - 

3000,00 грн; кульки для пневматичної гвинтівки 

4пач.*50=200,00 грн. 3525,00*1,083=3818,00грн.

Для проведення  навчально-польових зборів 

під час  занять з предмету "Захист 

Вітчизни". Цінова пропозиція 2021 року

ТОВАРИ ДЛЯ РЕМОНТУ 60096

2210
Мастики, шпаклівки, замазки та 

розчинники 
457 розчинник (0,85 л)10шт*42,18*1,083=457,00грн; 

для проведення ремонту, за цінами 2021 

року

2210 фарба 51702 954,80кг*50,00грн=47740,00грн.*1,083=51702грн

Для фарбування вікон, стелі, підлоги,  

підвіконників, дверей 300 кв.м ТОВ 

"Полісан" дог.№636 від 25.06.2021, 

нак.№1867188  від 25.06.2021

2210 Лак паркетний 1007 лак(2,5л)6шт*155*1,083=1007 грн
ТОВ "Полісан" дог№217 від 25.06.21р.; 

нак№1867217 25.06.21р. 

2210 водоемульсія 3235
Водно-дисперсійний пігментний концентрат 

112кг.*26,67=2987,00грн.*1,083=3235грн

Для фарбування стелі, дог№636 від 

25.06.21р.; нак. №1872636

2210 Сіль для котельні 1715
1 мішок 25 кг - 369, на рік необхідно 4 мішки.  

4*396*1,083=1715,00грн

Для  роботи модульної котельні. Цінова 

пропозиція 2021 року

2210
цемент, шпаклівка, грунтовка,  вапно, 

рубероїд, інше
1980

Цемент  25кг(1мішок)*10*102,00грн.*1,083=1108,00грн.; 

Шпаклівка 50кг (1мішок) 

5мішків*161,00грн.*1,083=872грн.             

872+1108=1980,00грн.

для проведення ремонту. Цінова пропозиція 

2021 року

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯ45106

2210 масло та мастило до косарки 939 масло 1 л *289,00*1,083*3міс=939,00
Для косіння трави на газонах - площа газонів 

8272,7 м.кв. Цінова пропозиція 2021 року

2210 бензин А-92 для косарки 7798 40л *6міс* 30,00 *1,083= 7798,00 
Для косіння трави на газонах - площа газонів 

8272,7 м.кв. Цінова пропозиція 2021 року

2210

електричні  лампи, LED світильники, 

світильники, вимикачі, розетки, 

електропровід

26512

розетка 15шт*65,00*1,083=1056,00грн, вимикач 

15шт*65,00*1,083=1056,00грн, електроавтомати на 25ампер 

15шт*75,00*1,083=1218,00грн, лампочки світлодіодні 

120см. 20шт*95,00*1,083=2058,00грн, лампочка0.6см. 

20шт*65,00*1,083=1408,00грн, лампа розжар. 

20шт*65,00*1,083=1408,00грн, провід 2,25 

100м*25,00*1,083=2708,00грн.світильники 

600,00грн*26шт=15600,00грн           разом 26512,00грн.

Цінова пропозиція 2021 року



2210

шурупи, замки, леска до 

газонокосарки, вал, цвяхи, саморізи, 

інше

7247

Цвяхи100 2кг*37,00грн=74,00грн; цвяхи75 

2кг*36,00грн=72,00грн; цвяхи50 2кг*36,00грн=72,00грн; 

цвяхи25 2*0,16=160грн; Дюбель 8 1кор*0,32=320,00грн; 

дюбель 6*0,16=160грн; дюбель10=0,54=540грн; саморіз15 

1кор(1000шт)*0,16=160,00грн; саморіз20 

1к*0,15=150,00грн; саморіз35 1*0,16=160,00грн; саморіз45 

1*0,16=160,00грн; Сверло победітове:  6=1шт*15=15,00, 

8=1шт*17,00=17,00, 10=1шт*19,00=19,00грн. Лєска до 

газонокосарки 120м*10,00=1200,00; замок дверний та 

гарнітур 960,00грн; замок врізний 4 шт. * 600,00=2400,00; 

навісний 4шт*44,25,00=177,00                                                 

Усього 5861,00грн*1,083=7247,00грн

 Для забезпечення обслуговування 

приміщень та обладнання. Цінова 

пропозиція 2021 року

2210
Вимикач, блок керування газ. 

клапаном
756 698,00*1,083=756,00грн

Для забезпечення обслуговування котельні. 

Цінова пропозиція 2021 року

2210 лопати, сапки, інше 1854

Лопата 3шт*150,00грн.*1,083=487,00грн.; Сапа 

2шт*100,00грн.*1,083=217,00грн.; мітла 2шт*150,00=300,00 

грн; граблі 1*150,00=150,00грн; лопата для снігу 

2*150,00=300.00 коса 1шт*400,00 Усього 1854,00грн

Для забезпечення обслуговування 

приміщень. Цінова пропозиція 2021 року

ІНШЕ 30320

2210
Унітази

15000 5шт*3000,00грн
за цінами 2021 року. Заміна власними 

силами

2210
Умивальник

5000 1шт*5000,00
за цінами 2021 року. Заміна власними 

силами

2210
Кухонний посуд

5320 набір кастрюль(5шт) 5320,00грн
Для забезпечення кухні харчоблоку. Цінова 

пропозиція 2021 року

2210 перфоратор 5000 1шт*5000,00 за цінами 2021 року

Столи нержавіючі в харчоблок 70831

2210
мітли, щітки, пензлі,відра, мочалки, 

віник, інше
15891

Комплект швабра і відро 14шт*794,00*1,083=12039,00грн; 

губки 7*12міс. = 84 шт*5,00=420,00  валіки хутряні 

14шт*75,00=1050,00; кісточки для фарбування 20 

шт*10,00=200,00; щітка макловиця 16шт *65,00=1040,00 

Віники12шт*52,00грн.*1,083=1142,00грн;  

Разом15891,00грн.

Для забезпечення обслуговування 

приміщень та території начального 

закладу.10 прибиральниць, 2 гардеробники, 

2 двірника. Цінова пропозиція 2021 року

2210 мило туалетне та господарське 15498 180л*79,5*1,083=15498,00
для забезпечення обслуговування 

приміщень.Цінова пропозиція 2021 року

2210 паперові рушники та туал. папір 31191
Пап. рушн.1200*18,00*1,083=23393,00; туал. 

папір1200*6,00*1,083= 7798,00             разом 31191,00грн.

для забезпечення обслуговування 

приміщень.Цінова пропозиція 2021 року

2210 Продукція для чищення 2793

Сантрі гель 80л. на рік по 29,00грн=2320, засіб для миття 

вікон 7 приб.*37,00=259,00грн.              

2320+259=2579,00грн*1,083=2793,00грн

для забезпечення обслуговування 

приміщень.Цінова пропозиція 2021 року

2210 Мішки для сміття 5458
Мішки для сміття 70упак. на рік 

по72,00грн.*1,083*70=5458,00грн. 

для забезпечення обслуговування 

приміщень.Цінова пропозиція 2021 року

           СПЕЦОДЯГ 17490

2210 Спеціальний одяг 10862

халати робочі 13*537,00=6981,00; халат білий-

2*537,00=1074,00; чоботи гумові 3 пари 

*547,00=1530,00грн; фартух двірнику 2шт*107,00=214,00; 

коврик д.с. 134,00грн; показчик напруги 97,00грн;                                        

10030,00*1,083=10862,00грн.

халати робочі 10прибиральниць, 2 

гардеробники, 1 лаборант,2робітники, халат 

білий (медсестрі та перевіряючому 

харчоблок), чоботи гумові 3 пари,фартух 

двірнику,спецодяг електрику (згідно 

Колективного договору). Цінова пропозиція 

2021 року

2210
Рукавиці робочі

6628 Рукавиці 360пар*17,00грн=6120,00грн.*1,083=6628
згідно Колективного договору.Цінова 

пропозиція 2021 року

           МЕБЛІ 356466

2210 Меблі 189600

Кафедра 1шт*1500,00грн; стіл комп'ютерний 

1шт*3000,00грн; шафа книжна 1шт*6000,00грн Парти 

63шт*1390,00грн=87600,00грн; стільці 

98шт*541,00грн=53000,00грн; стільці до комп'ютерних 

столів 11шт*700,00=7700,00грн; тумба 

2шт*3300,00=6600,00грн; шафа 1шт=4200,00грн; 

вчительський стіл 1шт=3500,00грн; двері каб.30,31,38 

3шт*6000,00=18000,00грн.  Усього189600,00грн

Для забезпечення кабінетів. Цінова 

пропозиція 2021 року

2210
Столи нержавіючі в харчоблок

42991 4962,00грн.*8 шт.=39696*1,083=42991
Для забезпечення кухні харчоблоку. Цінова 

пропозиція 2021 року

2210
Жалюзі

123875
Жалюзі 1м.кв.- 375,00грн*75=28125грн Жалюзі 

25шт*3830=95750,00грн

Для облаштування кабінетів. Цінова 

пропозиція 2021року

2210 ВСЬОГО КЕКВ 2210 762529

2240 Абонентська плата за телефон 3639 За цінами 2021р. 280*12міс.=3360,00грн.*1,083=3639
Цінова пропозиція 2021 року ПАТ 

"Укртелеком" дог№139 від 29.01.2020р. 



2240
Послуги рухомого (мобільного) зв'язку 

Київстар
300 25,00*12міс.=300,00грн

Цінова пропозиція 2021 року.ПрАТ Київстар 

Угода №10723009 від 21.10.2021р.

2240
Інтернет-послуги (надання доступу до 

мережі Інтернет)
8400 1 послуга *700 * 12 міс. = 8400грн.

ПАТ "ДАТАГРУП" дог№118632 від 

25.01.2021р.                                                       

Щомісячно ціна в 2021 р. 650,00 грн.

2240

Послуги з обробки даних та 

інформаційного супроводження по 

замовленню документів у ІВС "Освіта" 

(виготовлення атестатів, свідоцтв)

8265 атестати, свідоцтва 106*72,00=7632грн.*1,083=8265,00 грн.

Потреба розрахована із урахуванням 

фактичної мережі класів та їх 

наповнюваності на 2021-2022 н.р.Цінова 

пропозиція 2021 року ДП 

ІВС"Освіта"дог241від22.05.18;акт204 від 

04.06.2021р.;

2240 Послуг охоронної фірми "Стражнік" 55080 4590,00*12міс=55080,00

Для забезпечення роботи школи(послуги  

відеоспостереження, охорони, мовного 

оповіщення). Цінова пропозиція 2021року

2240
Тех. обстеж.газ. котельні, промивка 

котлів,перев. сигналізат.
3500 3500,00*1раз в рік

Для забезпечення правильної роботи 

котельні. Цінова пропозиція 2021 року

2240 моніторинг якості води 1300 650грн*2рази на рік=1300,00грн відповідно до санітарного регламенту

2240 контроль показників мікроклімату 1104 46грн*24(2 рази на місяць)= 1104,00грн відповідно до санітарного регламенту

2240 вимірювання формальдегіду 159 159грн(1посл) відповідно до санітарного регламенту

2240
лабораторний контроль рівня 

освітленості 
780 390,00*2=780,00грн відповідно до санітарного регламенту

2240 Послуги з повірки водолічильника 3486 1 посл =3219*1,083=3486

Постанова НКРЕКП "Про внесення змін до 

постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 26 

листопада 2015 року № 2868" № 1344 від 

02.11. 2017 р., Постанова НКРЕКП «Про 

внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 16 червня 2016 року №1141» №1343 від 

02.11.2017.) Періодична повірка 

водолічильника(ів) здійснюється відповідно 

до міжповірочного інтервалу, вказаного в 

паспорті приладу(ів) обліку. Цінова 

пропозиція 2021 року

2240

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричного і 

механічного  устаткування будівель 

(Вимір опору ізоляції 

електрообладнання)

6357
щорічно за цінами 2021року - 5870,00 

грн.*1,083=6357,00грн

Дотримання правил технічної експлуатації 

електроустановок , наказ Міністерства 

енергетики та палива України №258 від 

25.07.2006р. Р.7гл.11п.11.16ПП  дог №186/1 

від 29.07.2021р.

2240

Постачання примірника та пакетів 

оновлень (компонент) комп'ютерної 

програми "M.E.Doc" Модуль "M.E.Doc 

Звітність" та придбання ЕЦП

6050

для відправки звітності до Фіскальної служби, Пенсійного 

фонду вартість продовження ліцензії на рік становить 3600 

грн.; ключі ЕЦП = 1986,00 грн.*1,083. Сума - 6050грн

обов'язкове програмне забезпечення для 

здачі щомісячної фінансової звітності із 

урахуванням поновлення сертифікатів 

ключів ЕЦП ПП Цінова пропозиція 2021 

року ФОП Колесник В.Г.

2240
Діагностування вогнегасників та їх 

перезарядка
8640 45шт. *177,00 грн. * 1,083 * 1 раз на рік =8640,00

На балансі закладу знаходиться 45 

вогнегасників.Щорічна планова перевіка 

вогнегасників Наказ МНС від30.12.2014р. 

№1417 "Про затвердження Правил пожежної 

безпеки в Україні" та Наказ МОН від 

15.08.2016р. №974 "Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні" п.14 

р.6

2240
Послуги по перевірці коректора 

Тандем
10201 1 раз на рік * 9419,00 грн.*1,083=10201,00грн

для забезпечення правильної роботи 

котельні та вчасного проведення 

ремонту.Цінова пропозиція 2021року

2240
Технічнеобслуговуання газопроводів 

та газового обладнання
3881 3584,00 грн.*1,083=3881

для забезпечення правильної роботи 

котельні та вчасного проведення ремонту

2240
Послуги з тех.обслуговування газового 

обладнання ШПТМ
19819 3050,00*1,083*6міс=19819

для забезпечення правильної роботи 

котельні.Цінова пропозиція 2021року 

2240 Чистка димовентиляційних каналів 455 За цінами 2021р. -420,00 грн.*1,083=455,00 грн. договір 131 від 03.09.2021р.

2240
Послуги з розробки програм 

електронних  ключів, програми ІСУО
5753 5312*1,083=5753грн

для забезпечення своєчасної роботи, Цінова 

пропозиція 2021 року

2240 Юридичні послуги 4000 4000грн.*1закупівля Для проведення тендера по ел.енергії

2240

Обслуговування автоматичної 

пожежної сигналізації та мовного 

сповіщення людей

6238 480,00грн за1міс.*12міс=5760*1,083=6238
Для роботи пожежної сигналізації. Цінова 

пропозиція 2021 року

http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7241
http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7241
http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7231
http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7231
http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7231
http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7231
http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=9092
http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=80511
http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=80511


2240

Послуги із санітарно-гігієнічної 

обробки приміщень (послуги з 

дератизації)

16800 1400,00*12міс=16800,00
КП "Профдезинфекція"Цінова пропозиція 

2021 року 



2240 Перевезення підручників 2320 1послуга (Вартість палива 80л.*29,00грн.=2320,00грн)
Для забезпечення перевезення підручників. 

Цінова пропозиція 2021року

2240
Ремонт катріджів та заправка 

картриджів
5100

ремонт 6шт*600,00грн.=3600                                        

заправка 10*150,00=1500,00грн

Для забезпечення роботи принтерів. Цінова 

пропозиція 2021року

2240
Профілактичний мед.огляд 

працівників
38070 81прац.*470,00=38070,00 Проходження щорічного мед.огляду

2240
Курси підвищення кваліфікації мед. 

сестри
5365 1людина*5365,00грн.

Для забезпечення кваліфікованим 

персоналом школи. Цінова пропозиція 2021 

року

2240
Атестація робочих місць (за шкідливі 

умови праці)
27000 1роб. місце=9000,00грн.*3=27000,00грн.

Для забезпечення працівників гідними 

умовами праці. Цінова пропозиція 2021 року

2240 Встановлення програми НАССР 8000 1 послуга - 8000,00грн.

Для забезпечення правильної роботи 

харчоблоку (програма виробничого 

контролю). Цінова пропозиція 2021 року

2240 Викачка нечистот 2400 1послуга - 800,00грн.*3=2400,00
Для забезпечення правильної роботи 

каналізацій. Цінова пропозиція 2021 року

2240 Встановлення водяного лічильника 2600 1 послуга-2816,00грн
Для правильного функціонування 

харчоблоку. Цінова пропозиція 2021 року

ВСЬОГО КЕКВ 2240 265062

ПОТОЧНІ РЕМОНТИ (КЕКВ 2240) 1130033,00

2240
Поточний ремонт  та гідрохімічне 

очищення системи опалення
199643,00 За цінами 2018 року

Згідно акта обстеження від 18.09.21. та 

локального кошторису

2240
Поточний ремонт покрівлі та стін 

фасаду 
31621 За цінами 2021 року

Згідно акта обстеження від 18.09.21.,  та 

локального кошторису

2240

Поточний ремонт коридору на 1-му 

поверсі та площадок між сходовими 

прольотами

98543 За цінами 2021 року
Згідно акта обстеження від 18.09.21. та 

локального кошторису

2240 Заміна вікон на металопластикові 354930

Спортзал - 3шт, роздягалка - 2шт, каб.29 - 3шт, організатор - 

1шт, коридор 2 поверх - 6шт, сховище - 2шт, бібліотека - 

3шт, каб27 - 3шт, каб39- 3шт, каб.25 - 3шт, каб30 - 2шт, 

каб34 - 3шт,каб.поч.класів - 6шт, майстерня 8шт, туалет - 

2шт.                           50шт*7098,60=354930,00грн.

Згідно акта обстеження від 18.09.21.

2240
Поточний ремонт запасного виходу зі 

спортзалу
34700 За цінами 2021 року Згідно акта обстеження від 18.09.21.

2240 Заміна дверей 32500
Кабінети першого поверху у кількості 3 шт, мед.кабінет 1шт 

та кабінет психологів 1шт 
Згідно акта обстеження від 18.09.21.

2240
Поточний ремонт спортивного залу 

філії
42595 За цінами 2020року Згідно акта обстеження від 04.09.20.

2240 Поточний ремонт підлоги 72020
Кабінет 2класу, психолога, медичного, на коридорах 

основного приміщення
Згідно акта обстеження від 18.09.21.

2240
Поточний ремонт стелі спортивного 

залу основної будівлі
73778 За цінами 2017року

Згідно акта обстеження від 18.09.21. та 

дефектного акту

2240 Поточний ремон електромережі 99362 За цінами 2019 року Згідно дефектного акту від 03.01.2020

2240 Встановлення блискавкозахисту 90341 За цінами 2021року Згідно зведеного кошторисного розрахунку

ВСЬОГО КЕКВ 2240 1295733,00

2250
відрядження працівників на курси 

підвищення кваліфікації
16500

Відрядження за викликом департаменту, наказу міськуо:  

добові 7чол*1добу*60,00=420,00грн; 7чол*проїзд 

120*2білети=1680,00грн. Курси добові 

8чол*60,00грн*6діб=2880,00грн; проїзд 

8чол*120,00*2*6діб=11520,00грн.

Згідно плану-графіку відряджень на 2021 рік

2282
Гігієнічні послуги працівників 

(навчання )
2595 32,00*81прац.=2592,00 сан.мінімум

2282

Навчання відповідального за газове 

господарство та протипожежної 

безпеки

1625 1люд.=750,00грн*2*1,083=1625грн
для забезпечення правильної роботи 

котельні.Цінова пропозиція 2021 року

2800 інші видатки 1200 екоподаток по котельні Згідно Податкового кодексу України

3110 Обладнання для лінгафонного класу 267800
10 комп'ютерів для учнів, 1 комп. для вчителя, акустична 

система, навушники, програми
Вдосконалення вивчення іноземних мов



3110 Капітальне придбання 781273

Дизельний генератор до модульної котельні-200000,00грн; 

компютер в комплекті 4шт*13750,00грн=55000,00грн; 

системний блок 1шт*8000,00грн;3-D принтер 12000,00грн, 

ноутбук 11шт*17300,00грн=190300,00грн; телевізор 

2шт*8000,00грн=16000,00грн; проектор 

2шт*10000,00=20000;  мультимедійна дошка 

1шт*30000,00грн; принтер 8шт*6800,00грн=54400грн; 

цифровий мікроскоп 7500грн; Тістомісильна машина 

23458,00грн,сучасна витяжка 48735,00грн, 

ел.міксер21660,00грн, морозильна камера43320,00грн,пічка 

для випікання хлібобулочних50900,00грн, 

Згідно листів-клопотань працівників на 2021 

рік

3132 Капітальний ремонт 380000 спорт.зал та роздягальня

згідно програми розвитку фізичної культури 

та спорту в закладах освіти (рішення №7 ХV 

сесії міської ради VІІІ скликання 

ВСЬОГО КЕКВ 3100 1429073

РАЗОМ по незахищених статтях 3506660

Директор Наталія СОБЧУК

Головний бухгалтер                                                                                        Валентина ЗАБІТЧУК


