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Калькуляція додаткових освітніх послуг станом на 01.09.2020 р.
Початкова школа(30 дітей)( 1 год.курси)

видатки вартість питома вага у загальній вартості
- Зароб ітна  плата з податками 11,0200 грн. 91,8333%
- Теплопостачання 0,2000 грн. 1,6667%
- В одопостачання 0,0040 грн. 0,0333%
- Водовідведення 0,0030 грн. 0,0250%
- Гаряча вода 0,0040 грн. 0,0333%
- Е лектроенергія 0 ,0360 грн. 0,3000%

Господарські та канцелярські витрати, вт.ч. на
придбання сировини, матеріалів, інструменту, пристроїв, спеціального 
одягу і взуття, захисних пристроїв; проведення поточного ремонту, 
технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що 
використовуються для надання послуг; службові відрядження, оплата 
послуг зв’язку, засобів сигналізації, і таке інше; амортизація основних 
фондів, що використовуються для надання послуг 0,3665 грн. 3,0542%

Н аВ Ч аЛ Ь Н І витрати ,вт.ч. придбання сировини і матеріалів, що 
використовуються в навчальному процесі, придбання і тиражування 
методичних матеріалів, навчальної документації, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, інструменту, витрати на придбання 
навчальної літератури для бібліотек, відновлення бібліотечного фонду, 
переплату періодичних видань, премія учням тощо 0,3665 грн. 3,0542%
Вартість д одаткових осв ітн іх  послуг 12,0000 грн. 100%

_________ В.М.Пивоваров

Ш Л У ;. Т.В.ДІдора



Калькуляція додаткових освітніх послуг станом на 01.09.2020 р.
Старша школа(25 дітей)( 1 год.курси )

видатки вартість питома вага у  загальній вартості
- Зароб ітна плата з податками 16,0100 грн. 53,3667%
- Теплопостачання 0,2040 грн. 0,6800%
- В одопостачання 0,0040 грн. 0,0133%
- Водовідведення 0,0030 грн. 0,0100%
- Гаряча вода грн. 0,0000%
- Електроенергія 0,0360 грн. 0,0000%

Господарські та канцелярські витрати, вт.ч. на
придбання сировини, матеріалів, інструменту, пристроїв, спеціального 
одягу і взуття, захисних пристроїв; проведення поточного ремонту, 
технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що 
використовуються для надання послуг; службові відрядження, оплата 
послуг зв’язку, засобів сигналізації, і таке інше; амортизація основних 
фондів, що використовуються для надання послуг 6,8715 грн. 22,9050%

НаВЧаЛЬНІ витрати ,вт.ч. придбання сировини і матеріалів, що 
використовуються в навчальному процесі, придбання і тиражування 
методичних матеріалів, навчальної документації, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, інструменту, витрати на придбання 
навчальної літератури для бібліотек, відновлення бібліотечного фонду, 
переплату періодичних видань, премія учням тощо 6,8715 грн. 22,9050%
Вартість д од аткових осв ітн іх  послуг 30 ,00^0  грн. 100%

УЖ &ЯХ т. В. Дідора



Калькуляція додаткових освітніх послуг станом нЬ 01.09.2020р.
Початкова школа(15 дітей)( 1 год. курси )

видатки вартість питома вага у загальній вартості
- Зароб ітна плата з податками 22,0500 грн. 91,8750%
- Теплопостачання 0,4000 грн. 1,6667%
- В одопостачання 0,0080 грн. 0,0333%
- Водовідведення 0,0060 грн. 0,0250%
- Електроенергія 0 ,0080 грн. 0,0333%
- Гаряча вода 0,0720 грн. 0,3000%

Господарські та канцелярські витрати, вт.ч. на
придбання сировини, матеріалів, інструменту, пристроїв, спеціального 
одягу і взуття, захисних пристроїв; проведення поточного ремонту, 
технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що 
використовуються для надання послуг; службові відрядження, оплата 
послуг зв’язку, засобів сигналізації, і таке інше; амортизація основних 
фондів, що використовуються для надання послуг 0,7280 грн. 3,0333%

НаВЧаЛЬНІ витрати ,вт.ч. придбання сировини і матеріалів, що 
використовуються в навчальному процесі, придбання і тиражування 
методичних матеріалів, навчальної документації, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, інструменту, витрати на придбання 
навчальної літератури для бібліотек, відновлення бібліотечного фонду, 
переплату періодичних видань, премія учням тощо 0,7280 грн. 3,0333%
Вартість д одаткових осв ітн іх  послуг 24 ,0000 грн. 100%

Директої

Голо

№31 В.М.Пивоваров

Ф /Ш М Х  Т. В. Дідора



1

Калькуляція додаткових освітніх послуг станом на 01.09.2020 р.
Старша школа(12 дітей)( 1 год. курси)

видатки вартість питома вага у  загальній вартості
- Зароб ітна плата з податками' 32 ,8900 грн. 68 ,5208%
- Теплопостачання 0,4080 грн. 0,8500%
- В одопостачання 0,0080 грн. 0 ,0167%
- Водовідведення 0,0060 грн. 0,0125%
- Електроенергія грн. 0,0000%
- Гаряча вода 0,0720 грн. 0,0000%

Господарські та канцелярські витрати, вт.ч. на
придбання сировини, матеріалів, інструменту, пристроїв, спеціального 
одягу і взуття, захисних пристроїв; проведення поточного ремонту, 
технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що 
використовуються для надання послуг; службові відрядження, оплата 
послуг зв’язку, засобів сигналізації, і таке інше; амортизація основних 
фондів, що використовуються для надання послуг 7,3080 грн.

і

15,2250%

Н аВ Ч аЛ Ь Н І витрати ,вт.ч. придбання сировини і матеріалів, що 
використовуються в навчальному процесі, придбання і тиражування 
методичних матеріалів, навчальної документації, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, інструменту, витрати на придбання 
навчальної літератури для бібліотек, відновлення бібліотечного фонду, 
переплату періодичних видань, премія учням тощо 7,3080 грн. 15,2250%
Вартість д одаткових осв ітн іх послуг 48 ,0000 грн. 100%

Директор Черка 

Головний бухга. Т.В.ДІдора


