
Розрахунок до кошторису видатків загального фонду на 2019 рік по КПКВК 0611010 
"Надання дошкільної освіти" за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Жайворонок"

(назва закладу)

Напрямок витрат

Нормативні акти, на виконання 
яких планується навчання 

працівників (видавник, назва 
№ дата, пункт, стаття 

документу)

Кількість
осіб

Вартість
(грн.,

середня
вартість)

Сума (грн.)

Проведення навчальних занять з 
техніки безпеки з отриманням 
посвідчень

Типове положення з охорони 
праці від 15.02.2014 р. № 
231/105-11 "Типове положення 
про порядок проведення і 
перевірки знань з питань 
охорони праці" від 15.02.2005 
рю № 2310511

1 600,00 600,00

Проведення навчальних занять з 
цивільного захисту з отриманням 
посвідчень

Типове положення 3 
функціонального навчання 

цивільного захисту від 
05.11.2014 р. № 139826-175 

Наказ ДСНС України № 83 від 
19.02.2016 р.

2 350,00 700,00

Проведення навчань з теплового 
господарства з отриманням 
посвідчень

"Правила технічної 
експлуатації теплових установ і 
мереж " Наказ Міністерства 
енергетики та вугільної 
промисловості України від 
27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 
71 від 14.02.2007 р.

1 410,00 410,00

Підвищення кваліфікації__сестер
медичних__

Наказ Мініністерства охорони 
здоров'я України від 30.08.2005 
№432/496 п.2.2

1 1500,00 1 500,00

Разом . 5 3 210,00

Н. В. Литовченко



Розрахунок до кошторису видатків загального фонду на 2019 рік 
по КПКВК 0611010 КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Жайворонок"
(назва закладу)

Н айм енування
Одиниця

виміру
К-ть

Ціна,
грн.

Сума,
грн.

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 технічне 

обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, 
газопостачання та водовідведення, підготовку до опалювального сезону теплових господарств; оплата поточного ремонту доріг,

будівель, приміщень тощо
Обслуговування ІТП шт. 1 2 000,00 2 000,00
Перевірка опору заземлення шт. 1 800,00 800,00

Поточний ремонт водопроводу та каналізації раз/рік 1 700,00 700,00

Поточний ремонт компютерної техніки шт. 1 1 079,00 1 079,00

Поточний ремонт приміщень, прилеглої території та заміна 
дит.ігрового комплексу закладів освіти

шт. 1 36 200,00 36 200,00

Ремонт побутової техніки шт. 1 1 200,00 1 200,00

РАЗОМ 6 41 979,00

9.Оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи
зразків продукції

Повірка вимірювальної техніки шт. 2 400,00 800,00
Повірка манометрів, мановакумметрів шт. 2 100,00 200,00

РАЗОМ 4 1 000,00

10. Оплата послугз розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної 
документації на земельні ділянки; експертних висновків, рекомендацій, тощо; оплата послуг з проектно-кошторисної документації 
для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плата за містобудівне обгрунтування та інші передпректні роботи на 
проведення капітального ремонту( будівництва, реконструкції), якщо такі роботи включені до проектно-кошторискої документації.

Лабораторне дослідження питної води, піску, освітлення, 
мікроклімату

шт. 4 425,00 1 700,00

Розробка проекту відведення зем.ділянки шт. 1 14 000,00 14 000,00
РАЗОМ 5 15 700,00

11.Оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених
насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів

Вивіз листя м3 15 160,00 2 400,00
Вивіз сміття раз/рік 78 136,74 10 666,00

Обрізка дерев м3 10 600,00 6 000,00
Послуги санстанції (дератизація) раз/рік 4 380,00 1 520,00

РАЗОМ 107 20 586,00
12.Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та а/:і,міністрування програмного забезпечення

Програмне супроводження сайту деп.освіти, дошкільного 
закладу

раз/рік 12 70,00 840,00

РАЗОМ 12 840,00

Заправка вогнегасників шт. 15 100,00 1 500,00
РАЗОМ 15 1 500,00

15. Оплата 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

25.Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного 
(місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата 

за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів

Послуги зв'язку міс. 12 234,00 2 808,00
РАЗОМ 12 2 808,00

Разом: 161 84 413,00

Завідувач ДНЗ Н.В. Литовченко



Розрахунок до кошторису видатків загального фонду на 2019 рік 
за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

по КПКВК 0611010
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Жайворонок"

(назво закладу)

Найменування
Одиниця

виміру
К-ть

Ціна,
грн.

Сума на 2019 
рік (грн.)

Посилання на нормативний 
документ, обгрунтування потреби в 

натуральних одиницях

1.Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, 
вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо

Папір листовий для офісної
техніки

пачка 10,00 100,00 1 000,00

РАЗОМ 10,00 1000,00
2.Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, 

статистичних та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, макетів, плакатів,
медалей, нагрудних знаків, печаток і штампів, стендів тощо

Бланки меню шт. 600,00 1,00 600,00
РАЗОМ 600,00 600,00

5.Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської
діяльності, а також для благоустрою території

5.1 Миючі засоби
Відбілювач л 190,00 18,00 3420,00
Гірчиця кг 20,00 8,00 160,00
Дезактин, стериліум л 5,00 280,00 1400,00
Засіб для миття підлоги л 100,00 45,00 4500,00
Засіб для миття плит л 6,00 70,00 420,00
Засіб для миття посуду л 180,00 65,00 11700,00
Засіб для миття скла л 20,00 55,00 1100,00
Засіб для миття унітазів л 156,00 60,00 9360,00
Засіб для прочищення труб кг 5,00 65,00 325,00
Засіб для чистки килимів кг 5,00 105,00 525,00
Засіб для чищення посуду кг 100,00 45,00 4500,00
Мило господарче кг 30,00 35,00 1050,00
Мило господарче рідке л 50,00 38,00 1900,00
Мило рідке л 50,00 40,00 2000,00
Мило туалетне дитяче кг 50,00 70,00 3500,00
Порошок для прання 
(безфосфатний) автомат та 
ручне прання

кг 360,00 40,00 14 400,00 автомат

Сода кальцинована кг 20,00 5,00 100,00
Сода харчова кг 30,00 10,00 300,00
Хлоруручий засіб в таблетках шт. 120,00 4,00 480,00

РАЗОМ 1497,00 61140,00
5.2 Будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень закладу

Клей ( "Дракон", шпалерний) шт. 5,00 156,60 783,00 поточний ремонт в групах № 6,9

Пісок кг 7 000,00 0,54 3773,00

Фарба ( у т. ч. водоемульсійна) кг 67,00 55,20 3 699,00 25 кг - водоемульсійної; 42 кг - звичайної

Шпалери рулон 8,00 500,00 4000,00 поточний ремонтв групах № 6,9,10

РАЗОМ 7080,00 12255,00



Найменування
Одиниця

виміру
К-ть

Ціна,
грн.

Сума на 2019 
рік (грн.)

Посилання на нормативний 
документ, обгрунтування потреби в 

натуральних одиницях

5.3 Господарчий інвентар, матеріали

Картриджі для фільтру 
ощищення води

шт. 1,00 2 500,00 2 500,00

Набір інструментів для 
майстерні

шт. 1,00 3 773,00 3 773,00 набір інструментів ручних

Пакети для сміття рулон 50,00 35,00 1750,00
Папір туалетний рулон 300,00 6,00 1800,00
Серветки (вологі, паперові) шт. 90,00 5,00 450,00

РАЗОМ 442,00 10273,00
6. Придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів,

іграшок для дитячих установ тощо)
6.1 Спортивний інвентар

Батут шт. 1,00 5 497,00 5 497,00 батут пружинний

Сітка (баскетбольна, 
волейбольна, для м’ячів, 
настільного тенісу, футбольних 
воріт)

шт. 1,00 2 502,00 2 502,00 захисна сітка для батуту

Сухий басейн шт. 2,00 3 333,00 6 666,00 сухий басейн -1 шт.; пластикові кульки для 
сухого басейну - (500 шт. у комплекті)

РАЗОМ 4,00 14665,00
16. Придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту тощо

інвентар для кухні та їдальні шт. 1,00 3 773,00 3 773,00 каструля 40 л

РАЗОМ 1,00 3773,00
Разом:

— — -— -----------— ------- — ------------— — — — ----------------------
9634,00 103706,00

/
Завідувач

І \ й&й (піДпйс)

Н.В. Литовченко
П.І.Б.


