
Еісоїюмічні обгрунт^’ваніїя •
до кошторпсл' на 2023 рік 

по ЗОШ №1 ім. М. Осгровськоі о
КПКВКБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальвШ середньої освіти 

за рахунок коштів місцевого бюджету

КЕКВ Наймещваїшя товарів, послуг Сума, грн. Розрахунки Договір, накладна

Дшова документація, нідписк-а 8008

2210 Журнали ділової документації 7465

журнали шюльні 1-4 кл. - 12 шт*105=1260,(КЛ’рн.; 
5-11 кл. - 17шт*155=2635,СЮгрн.; книга вихідної 

докуменіації - 1шг*155=155,00грн.; особова 
справа учня - 75шт*9=675,00грн; учнівський 
квиток - 15пгг*15= 225,(Югрн.; амбулаторний 

журнал - 2пгг*50=КЮ,(Югрн.; журнал 
спосісрежень та психологічного аналізу 

діяльності педагогів практичішм психологом - 
1шт*50=50,00грн.; журнал обліку травматизму  ̂- 

1пгг.*50= 50,(Юірн.; журнал огляду дітей на 
педикульоз та коросту - 1шт. *50= 50,(К)гріь; 

бланк Грамота - 40пгг*5= 200,00грн; 
бланк Подяка - 40піг*5=200,00грн. 
Всього5671,00грн * 1,3=7465,00ірн.

накладна №МВ-(ХХХП04 від 
07.06.2022р.дог №67.05.2022 від 

07.06.2022р. ФОП Островський М.В,

2210 Атестати, свідоцтва 543 134 атестатів * 3,12*1,3=543,(К)грн.
Потреба розрахована із урахувашіям 

фактичної мережі класів тв їх 
наїкшнюваносгі іи  2022-2023 н.р.

КАНЦТОВАРИ 8850

2210 Крейда шкільна - 5850 ЗОпач. * 150,00= 4500,00*1,3=5850,00 гри.
Д ія забезпечення навчатьно- 

виховного процесу 3 розрахунку на 782 
умнів, згідно фактшшоі мережі

2210 чс^нильні картриджі, чорнило для 
іфинтера 3(Ю0 1 комші. - 1500,00 ірн. (принтери; 1 -бухгалтерія, 

1 секретар) 1500,00*2=3000,00грн. Цінова пропозиція 2022 рсжу

ОФІСНА ТЕХНІКА ТА ШШЕ 7800

2210 ру'банок, молоток, сгамеска
та ін. 7800

перфератор 1пгг*4(ХХ),00грн,, газонокосарка 
1шг*38(Х),(Х)грн., 

Всього7800,00 грн.

Проведення урсжів тру'дов(яч> ятчания 
для мшчиків, згідно листів- 

клопотань. Цінова пропозащія 2022
DOKV

СПОРТТОВАРИ 5600 0

2210 Спортивні костюми дітям-сиротам 56(Ю 800,00грн * 7 дітей= 5600,00грн.
Згідно соціатьного паспорту закладу' 7 
дітей-сиріт. На виконаїшя Постанови 

КМУ від 05.04.1994р. №226іь13
ТОВАРИ ДЛЯ РЕМОНТУ 19697

2210 Мастики, шпаклівки, замажи та 
розчинники 780 розчинник {0,85л)10шт*60,00*1,3=780,(Х)грн. Д ія проведення ремонту, за цінами

2022 РОКУ

2210 Фарба %57 20бан*482.85грн=%57,(Х)ірн.

Д ія фарбуваїшя вікон, стелі, шдлдаи, 
підвіконників, дверей 300 кв.м ТОВ 
"Пшіісан" дог.№б/ц від 13.06.2022р., 

нак.№13/06 від 13.06.2022р.

2210 Лак паркетний ЗШ лак(2,5л)6пгг*500,00=3000грн.
ТОВ "Полісан" дог№б/нвід 
І3.06.2022р.; нак№ІЗЛ)6 від 

13.06.2022р.

2210 Водоемульсія 1700 Водно-дисперсійний пігментний концентрат 
8,5кг. *200=1700.(Х)грн.

Для проведення ремонту. ІІінова 
пропозиція 2022 року

2210 Сіль для котельні 1560 1 мішок 25 кг - 600,(Югрн. 
2*6(Х),00* 1,3=1560,(Х)пж.

Дчя роботи модульної котетьт. 
Шнова пропозиція 2022 року

2210 цемент, шпаклівка, грунтовка, 
вапно, ру’бероїд, інше

3000

Цемент
25кіі 1 мішок)*4*200,00грн.* 1,3= 1040,00грн.;

Шпаклівка 50кг (1 мішок) 
Змішків*450,00грн.*1,3=1755,(Х1грн., вапно 

Зшт*52,56*1,3=205,00ірн. 
ВсьоіоЗООО.ООп) н.

Д ія проведення ремоту. Цінова 
пропозиція 2022 року

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1 20025

2210 Масло та мастило до косарки 1625 масло 2,5л *500,00*1,3=1625,(Х1грн.
Дтя косіння трави на газонах - птоща 

газонів 8272,7 .ч.кв. Цінова пропозиція 
2022 Р О К У

2210 Беялин А-92 ДІЯ косарки 3500 10л *бміс* 50,(Ю = ЗООО.ООірн.
Дтя косіння тушви на газошх - шоіца 

газонів 8272,7 м.кв. Цінова пропозиція 
2022 року



2210
Електричні лампи, LED 
(^ітияьники, світильники, вршикачі, 
розетки, електропровід

і

10000

розетка 5пгг*100,00*1,3=650,00грн., вимикач 
5піг*1(Ю,00*1,3=650,ООгрн., лампочки 

світлодіодні 120см.
25шг*150,00*1,3=4875,(К)грн., лампочкаО.бсм, 

20шг»125,00»1,3=3250грн, провід 2,25 
23м»25,00=575,00грн. 
ВсьогоІОвОДООтн.

І Днова лропозиіця 2022 року

2210
Ш>р>тш, замки, леска до 
газонокосарки, вал, цвяхи, саморізи, 
інше

1000 Леска для газтаюкосарки 40м*25грн.=1000,(Юг|ЯТ.
Для -забезпеченім обслуговувшіїш 
приміщень та обладнання. Цінова 

пропозиція 2022 року

2210 Вимикач, блок керування газ. 
клапаном 3900 3(ХЮ,00* 1,3=3900,00грн Для забезпечешм обетутовування 

котельні. Цінова пропозиція 2022 року

ПРОДУКШЯ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА ЗАСОЕ 6 0 0 0

2210 Мітли, щітки, лешлізідра, мочалки, 
віник, інше 5000

Швабра 2шт*1000,00=2000,(Х)грн; губки 
10*12міс. = 10 пгг*25,00=250,00г|ят., ватіки 

хутряні 7шт*150,00=1050,00грн.; кісютки для 
фарбування 10шт*35,(Х)=35О,00грн.; щітка 

макловиця бпгг *1(х),00=600,00грн., віники 5птг 
«150,{К)грн.=750,00грн 

Всього 5М0,00грн.

Для забезпечення обслутовування 
приміщень та території иача.тиюго 

закладу.10 прибиральниць, 2 
гардеробники, 2 двірника. Цінова 

пропозиція 2022 року

2210 Продукція для чищення 1000
Сангрі гель 10л. на рік по 80,00грн=800,00грн., 
засіб для мнгтя вікон 1 приб.*90,00=90,00грн., 
чистяіциіі порошок 2кг.*55,ООгрн.=110,00грн.

для забезпечеїшя обелуговуткшня 
іщішіщень.Цінова пропозиція 2022 

року

2210 ВСЬОГО КЕКВ 2210 7S980

2240 Абонентська плата за телефон 2139 За цінами 2022р.
137,08* 12міс.=1645,(Югрн. 1,3=2139грн.

Цінова пропозиція 2022 року ПАТ 
"Укртетеком" дог№139 від 

29.01.2020О.

2240 Послуги рухомого (мойльного) 
зв'язку ВодаФон

480 40,00*12міс.=480,00грн. Цінова пропозиція 2022 року

2240 Інгернет-посл>ти (надання доступ>' 
до мережі Інгернет) 11232 1 іюслуга *720 * 12 міс.*1,3 =11232ірн.

ПАТ "ДАТАГРУП" дог№118632 від 
25.01.2021р.

Щомісячно ціна в 2021 р. 650,00 грн. 
ПАТ "ДАТАГРУП" дог№118632 від 

19.01.2022р.
Щомісячно ціна в 2022 р. 720,00

2240

Послуги 3 обробки даних та 
інформаційного сутіроводження по 
замовленню документів у ШС 
"Освіта" (виготовлешія атестатів, 
свілошві

16599 атестати, свідоцтва
ЇЗЗ*96,00=!2768,(Югрн.*1,3=16599,00 грн.

Потреба розрахована із урахувшням 
фактичної мережі класів та їх 
ііаповнюваності на 2022-2023 

н.р.Цінова пропозиція 2022 року ДП 
ШС"6)світа"лог2.32 віл

2240 Послуг охорданої фірми "Стражнік" 71604 4590.00*12міс=55О80Д)гри*1,3=71бО4,00ірн.

Для -забезпечення роботи 
шкояи(послуги відеоспостере-жешм, 

охорони, мовного оповіщення). Цінова 
пропо-зиція 2022року

2240 Тех. обстежхаз. котельні, промивка 
котлівдіерев. сигнатізат.

14590 11223,35*1раз в рік*1,3=14590г{ж. Для -забе-зпечення правильної роботи 
ютетьні. Цінша пропо-зишя 2022 року

2240 Послуги 3 П0 ВІ1ЖИ сигналізатора 
газу

1178 906,00грн.*1 раз в рік*1,3= 1178,00грн.
Для -забезпечення правильної роботи 

котельні та вчасного проведення 
ремонту Цікава пропозищя 2022 року

2240 Послуги 3 іювірки водолічиш>ника 4185 1 іюеі=3219*1,3=4185,00грн.

і  і имШи 1 1  1 ІіиВЬ^диїм

змін до постанови Нашона:іьної 
комісії, що здійснює державне 

регу-лювання у сферах енеріепіки та 
комунальних послуг, від 26 .листопада 
2015 року № 2868" № 1344 від 02.11. 

2017 р., Постанова НКРЕКП «Про 
внесення змін до іюстанови 

Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних постут від 
16 червня 2016 року №1141» №1343 
від 02.11.2017.) Періодична іювірка 

водолічильника(ів) здійснюється 
відповідао до міжповірочнао 

інтертату, вказаного в пасиорті 
щжіаду(ів) обліку. Ііінова пропетящія 

2022 РОКУ’

2240

Послуги 3 ремонту і технічного 
обслуговування електричного і 
механічного устаткуваїшя будівель 
(Вимір опору ітоляції 
електрообладнання)

8411 щорічно за цінами 2022року - 
6470,00грн. * 1,3=8411,00ірн.

Дотримання правил технічно» 
експлуатації електроустановок, наказ 
Міністерства енергетики та палива 

України №258 від 25.07.2(Х)6р. 
Р.7ГЛ.1ІП.11.16ПП дог №153/1 від 

14.07.2022р.



2240

Постачання примірника та пакетів 
оновлень (компонент) комп5аіерної 
проірами "М.Е Г)ос" Модель 
"М.Е.Пос Звітність" та придбання 
ЕЦП

7995

для відправки звггносгі до Фіскальної служ&ї. 
Пенсійного фонду вартість продовження ліценліі 
на рік становить 3650 грн.; ключі ЕЦП = 2500,00 

гри.*1,3. Всього - 7995грн.

обов’язкове програмне забезпечення 
для здачі щомісячної фінансово! 

твгпюсті із урахуванням поноатення 
сертифікатів ключів ЕЦП ПП Цінова 
іфопозиція 2022 року ФОП Ко.лесаик 

В.Г.

2240 Діапюстування вогнегасників та їх 
перезарядка 23255 71пгг*251,95грн. *1,3 •! раз на рік = 

23255,00грн.

На балансі закладу' знаходипея 80 
вогнегасників.Щорічна планова 

персвіка вогнегасників Наказ МНС 
від.30.12.2014р. №1417 Тіро 

затверджешія Правил полаежноі 
безпеки в Україні" та Наказ МСЖ від 
15.08.2016р. №974 "Про затвердасення 

Правил пожежної безпеки в 
Україні"п. 14р.6

2240 Виготовлення плану евакуації 5000 1 посп. *5000,00грн

Наказ МНС відЗО. 12.2014р. №1417 
"Про затвердження Правнт пожежної 
безпеки в Україні" та Наказ МІЖ від 
15,08.2016р. №974 "Про затвердження 
Правнт пожежної безпеки в Україні" 

П.14 р.6

2240 Послуги по перевірщ коректора 
Тандем 14789 1 раз на рік * 11376,00 грн.*1,.3=14789,00,00грн

дтя забезпечення правнтьноі роботи 
котельні та вчасного провсдшня 

пемонтз Цінова поопозшіія 2022оок\

2240 Технічнеобсл>тов>вання 
газопроводів та газового обладнання 14592 11224,00грн.*1,3=14592,00грн.

дзя забезпечення правильної роботи 
котельні та вчасного проведення 

ремошл

2240 Послуги 3 техобслуговування 
газового обладнання ШПТМ 23790 3050,00* 1,3»6міс=23790,00грн. дтя забезпечення пртвильноі роботи 

коге.іьга.Цшова пропозиція 2022року

2240 Чистка димовентиляційних канатів 936 За цінами 2022р. -720,00 грн.* 1,3=936,00 грн. договір 149 від 22.09.2022р.

2240
Послуги 3 иадатпія пакетів оновлень 
програмного комплексу "КУРС" 
(1СУО)

2900 1шт*2900,00 грн. Лист №366 від 05,09.2022р ТСЖ 
"НОВІ ЗНАННЯ"

2240 Юридичні послуги 5000 5000грн. * 1 закупінля Для проведення тендера по ел енергії

2240
ОСіспутовування автоматичної 
пожежної сигналізації та мовного 
сповіщення їподей

7800 500,(Х)грн за1міс.*12міс=6(ХЮ*1,3=7800,(Югрн. Для роботи пожежної сигна.тізаціі. 
Цінова пропозиція 2022 року

2240
Ремонт катріджів та заправка 
картриджів та поточний ремонт 
принтерів

5320 ремонт 4 шт *680грн =2720,00грн. заправка 
4*650,00=2600,00грн

Дтя забезпечення роботи принтерів. 
Цінова пропозиція 2022року

2240 Профілактичний мед.огляд 
праїхівників 37294

60 огл (жін.)*446,17=26770Д0 грн.; 5 огд. 
(чол.)*383,49= 1917,45 грн. 

Всього28687.65* 1.3=37294.00
Проходження щорічного хкя.<иляду

2240 Послуги вишки 3 очищення 
водостійких жалобів 1200 ІГОД -12(Х),00 грн*1 рази в рік = 1200,00 і-рн. Цінова пропозиція 2022року

2240 Страхування ДПД 9720 9000* 12міс*0,3%=9720,00гри,
ВСЬОГО КЕКВ 2240 290009

2250 Відрядження працівників на курси 
підвипіення кваліфікації

4800
Відрядження за викликом депарггаменгу, наказу 
міськуо: добові 8чол*1добу*300,00=2400,00грн; 

8чол*проїзд 150*2білеги=2400,00грн.

Згідно ішану-1-рафіку відряджень на 
2022 рік

2282
Окремі заходи (навчання 
віщовідальних осіб з охорони праці 
та інше)

18ЇЮ

навчаїшя вітповідального за газове господарство 
та протипожежної безпеки 

Ілюд.=1000,(Юірн* 1=1000,ЇЮгрн.; Послуги з 
професійної підготовки у сфері безпеки 

(цивітьний захист) 4(Х),СХ)грн.*2прац.=800,(Х)грн

саи.мінім>іи

2730 Виплата дітям сиротам 16998 2833,00грн. *6міс=16998,00грн.

їтдно Ч.7 СТ.8 Закону № 2,>42-і \ ’ в ід  
13.01.2005р. "Про ’iaOeineMeHHa 
організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківсьісого 

гаклування" забезпечуються 
одноразовою грошовою допомопжі у 

розмірі не мешпе 6 прожипсових 
мінімумів -за рахунок навчального 
закладу або відповідної уетанови 

станом на 01 12 2022п
28(К) ІНШІ видатки 1100 екоподаток по котельні ітдно Податкового кодексу України

РАЗОМ по незакищенні статтях 390687

Директор

Головний бухгалтер

Наталія СОБЧУК 

Валетина ЗАБГГЧУК


