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За 2021 рік баланс виконання кошторису установи складає – 15 275 437,00 грн. проти 

14 709 687,00 грн. на початок року. 

За 2021 рік балансові залишки в порівнянні з минулим роком змінились на суму 

565 751,00 грн.  

Фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків : 

за рахунок: 

1.Збільшення залишків по рахунках матеріальних запасів – 378 701,00 грн. 

2 Зменшення залишкової вартості по рахунках Основних засобів – (- 44 699,00 грн. ) за 

рахунок нарахованого зносу за 2021 рік в сумі 1 108 423, 00 грн. 

3. Збільшення первісної вартості +923 273,00 за рахунок надходження Основних засобів 

+1 063 424,00 грн. та списання на суму – 140 451,00 грн. ) 

в тому числі за рахунок: 

придбання Основних засобів – 940 472,00 грн. 

незавершені капітальні інвестиції за 2021 рік введені в експлуатацію – 88 822,00 грн. 

безкоштовне отримання за операціями внутрівідомчої передачі – 34 430,00 грн. 

4. За рахунок фінансового результату – (-400 258,00 грн.) 

5. Збільшення залишків грошових коштів на кінець року +188 914,00 грн. 

Рух грошових коштів: ( надходження) 40 378 268,00 грн.  

У рядку 2010 «Бюджетні асигнування» відображена сума 40 387 268,00 грн., складає: 

«Доходи загального фонду фінансування з бюджету» – 40 378 268,00 грн. за 

мінусом, вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму 

поточних витрат що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 

846 892,00 грн. 

«Освітня субвенції» (форма № 2м) – 2 730 400,00 грн. 

та інші надходження спеціального фонду (форма № 4,3м) – 1 664 687,00 грн.  

«Доходи спеціального фонду» – всього : 3 165 457,27 грн. 

Рахунок 7111 – «Спеціальні реєстраційні рахунки про надходження і використання 

коштів, отриманих як плата за послуги» (ф 4-1) – 1 328 250,27 грн.:  

в т.ч.  

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 

133 273,43 грн. 

Від додаткової (господарської) діяльності – 1 170 413,24 грн. 

Доходу від оренди майна – 13 339,32 грн. 

Доходи від продажу активів(металолом та макулатура) – 11 224,28 грн. 

Залишок коштів на кінець року на рахунку 235 243,72 грн. проти – 59 476,35 грн. на 

початок року. 

Збільшення залишків на суму 175 767,37 грн. в порівнянні з 2020 роком. 

Залишки коштів будуть використані згідно кошторису по спеціальному фонду на 

видатки установи згідно форми № 4-1 спеціального фонду в 2022 році та кошторису по 

спеціальному фонду. 



У формі 2 ДС «Інші доходи від необмінних операцій» (рахунок 7511) – відображена 

сума 172 420,00 грн., що відповідає (формі № 4-2д) «Звіту про надходження і використання 

коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень». Надійшло коштів за звітний 

період (рік) за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на 

суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 

93 480,00 грн. (придбання Основних засобів – меблі для гуртожитку) 

В тому числі, в натуральній формі-24 509,79 грн. 
 

Залишок на рахунку на початок року – 9501,73 грн. 

Надійшло коштів – 65899,79 грн. 

Касові видатки за рік – 253753,68 грн. 

На кінець звітного періоду – 22 647,84 грн., залишки збільшились на суму 

13 146,11 грн.  

Отримані благодійні внески, використані згідно кошторису по спеціальному фонду 

на видатки установи згідно форми № 4-2. 

Рахунок 7112 «Про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду» (ф 4-3) надійшло – 1 664 787,00 грн. 

Фактично використано – 1 664 787,00 грн.  

Ремонт приміщень «Офіс Спейс» – 1 203 460,00 грн. 

Придбання КЕВК 3110 придбано в поточному періоді ОЗ  

по рахунку 1014 «Машини і обладнання»: – 461 327,00 грн. 

в т.ч. 

Ювелірне обладнання – 128 327,00 грн. 

Системні блоки – 17 шт., багатофункціональні пристрої 2 шт. на суму 333 000,00 грн.  

По рахунку «Основні засоби»: 

Залишок на 01.01.2022 року – 23 614 650,00 грн. проти 22 691 377,00 грн. на початок 

року.  

Надійшло на протязі року. 

Придбання + 4 272 233,00 грн. 

 в т. числі за рахунок : 

КЕВК 3110 461 327,00 ( за рахунок інших коштів спеціального фонду). 

По рахунку 1113 (малоцiннi необоротнi матерiальнi активи) надійшло – 596 997,00 грн. 

За рахунок загального фонду) 

КЕВК 2210 придбано в поточному році на суму – 362 513,00 грн.  

КЕВК 2220 придбано в поточному році на суму – 23 152,00 грн. 

За рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 

93480,00 грн. 

По рахунку 1116 (інші малоцiннi необоротнi матерiальнi активи) – надходження 

складають 5 400,00 грн. 

Вибуло на протязі року на суму всього на суму: – 140 451,00 грн. (наказ ДПТНЗ 

«МЦЮМ м. Києва» № 49 від 22.02.2021 «Про списання матеріальних цінностей по ДПТНЗ 

«МЦЮМ м. Києва») у відповідності до Рішення Київської міської ради від 27.09.2018 р. 

№ 1536/5600 «Про затвердження порядку списання об’єктів комунальної власності 

територіальної  громади міста Києва». 

Рахунок № 1014 «Машини та обладнання» – списано оргтехніка на суму 

105 502,00 грн., як непридатні для подальшого використання.  

Рахунок № 1017 «Багаторічні насадження» на суму 839,00 грн. 

Рахунок № 1113 (стільці, столи інше) – на суму 21154,00 грн. 

Рахунок № 1114 ( білизна, постільні речі, одяг та взуття) – списано на суму 

12 956,00 грн. 



Видано сиротам і списано з балансу м’який інвентар гуртожитку, як непридатний для 

подальшого використання (наказ ДПТНЗ «МЦЮМ м. Києва» № 195 від 22.03.2021 та 

№ 336 від17.12.2021 року «Про списання матеріальних цінностей». 

Рахунок «Виробничі запаси»: 

Залишок на початок року – 1 828 717,00 грн. 

Залишок на кінець року – 2 207 717,00 грн. 

Залишки збільшились на суму – 49 360,00 (за рахунок придбання на суму 378 701,00 

грн. та використання на потреби установи на протязі року на суму 1 474 688,00 грн.) 

Залишки по рахунку № 6211. 

«Розрахунки з дебіторами і кредиторами»: 

«Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги» 

Д-т – на початок року 0,00 грн. 

Д-т – на кінець року 0,00 грн. 

Дебіторська заборгованість відсутня.  

Розрахунки із страхування – залишок на початок звітного періоду 47 274,40 грн.  

Заборгованість на кінець року – 178 930,92 грн. – не перераховані лікарняні за 

рахунок соцстраху за грудень 2021 року 145 661,36 грн. та кошти на податки в сумі 

33 269,56 грн. будуть виплачені по мірі надходження на рахунок в Казначействі. 

Заборгованості по рахунку 6511 (розрахунки по зарплаті) немає.  

Нараховано за рік: 

Всього: 22 256 200,00 грн. – за рахунок бюджетних коштів 

0,00 грн. – за рахунок спецфонду 

в т.ч. 

Матеріальної допомоги – 596 900,00 грн. 

Щорічна винагорода – 584 000,00 грн. 

Відпускних – 1 554 300,00 грн. 

За вислугу років – 1 206 300,00грн. 

Премія – 3 698 200,00 грн. 

Стимулюючі надбавки – 7 688 200,00 грн. 

Індексація – 202 300,00 грн. 

Лікарняних за рахунок установи – 160 100,00 грн. 

Лікарняних за рахунок соцстраху – 160 100,00 грн. 

Відпускних ЧАЕС – 3 212,00 грн. 

Середня зарплата – керівники – 38 800,00грн. 

Середня зарплата старшого майстра – 36 000,00 грн. 

Середня зарплата головного бухгалтера – 27 000,00 грн. 

Середня зарплата викладача – 21 600,00 грн. 

Середня зарплата майстра – 21 900,00 грн. 

Середня зарплата спеціалісти – 19 800,00 грн. 

Середня зарплата – інші робітники – 9 000,00 

Середня зарплата – керівники гуртків – 13 600,00 грн. 

Код 1120: (нарахування на зарплату 22 % – 4 896 400,00 грн. 

По коду 2210-2240 (матеріали, харчування, послуги, крім комунальних). 

Загальна сума відкритих асигнувань – 6 312 200,00 грн. 

Загальний фонд: (Бюджет ) – витрачено 6 228 801,00 грн. 



 

Спеціальний фонд витрачено всього: (грн.) – 1 135 496,40 грн. 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар КЕКВ 2210 – 134 103,27 грн. 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали КЕКВ 2220 – 12 717,85 грн. 

Продукти харчування – 0,00 грн. 

Оплата послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 – 565 276,98 грн. 

Оплата теплопостачання КЕКВ 2271 – 811,51 грн. 

Оплата водопостачання та водовідведення КЕКВ 2272 – 8298,75 грн. 

Оплата електроенергії КЕКВ 2273 – 0,00 грн. 

Оплата інших енергоносіїв КЕКВ 2275 – 17 816,00 грн. 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (за курси) КЕКВ 2282 – 

4 798,00 грн. 

Інші поточні видатки – по судовому наказу КЕКВ 2800 – 321 150,36 грн. 

 

N 

з/п 

КПКВК/  

КЕКВ 

 

Відкрито 

асигнувань в 

звітному 

періоді (грн.) 

(ПЛАН) 

Касові 

видатки за 

звітний 

період (грн.) 

 

Залишок 

невикористаних 

відкритих асигнувань 

на кінець звітного 

періоду(грн.) 

%використання / 

причини 

невикористання  

відкритих 

асигнувань 

1 0611110. 31 625 400,00 28 994 596,00 991 926,99 97,5 

2 2111 

зарплата 
22 256 200,00 22 256 200,00 

0,00 100 

3 2120  22 % 

Нарахування 

на оплату 

праці 

4 896 400,00 

- 

4 896 400,00 

- 

0,00 100 

4 2210  

Предмети, 

матеріали, 

обладнання 

та інвентар 

575 200,00 575 200,00 

0,00 100 

 2220 

медикамент

и 

283 900,00 283 900,00 

  

5 2230 

харчування 
1 252 700,00 1 169 401,57 

83 298,43 

 

93,3 

6 2240 

послуги 
4 200 400,00 4 200 400,00 

0,00 100 

7 2270 

Оплата 

комунальни

х послуг та 

енергоносіїв  

2 399 600,00 
1 996 875,94 

 

 

402 724,06 

 

95,4 економія за 

рахунок 

енергозбереження 

та вплив 

кліматичних умов 

8 2720 

стипендія 

4 213 500,00 3 907 672,00 

305 828,00 

92,7 

(зменшення 

контингенту 

сиріт) та 

позбавлення 

стипендії 

невстигаючих 

учнів 

9 2730  

виплати 

сиротам 

483 200,00 283 423,50 

199 776,50 

58,6(зменш 

контингенту 

сиріт) 



Придбання обладнання і предметів довгострокового користування КЕКВ 3110 – 0,00 грн. 

Капітальні видатки КЕКВ 3132 – 70 523,18 грн. 

Суми за дорученнями 

(Форма 4-2) кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень 

Всього (касові видатки): – 252 753,68 грн. 

КЕВК 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 171 507,38 грн. 

КЕВК 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 057,34 грн. 

КЕВК 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 81 246,30 грн. 

КЕВК 2275 Оплата інших енергоносіїв – 0,00 грн. 

КЕВК 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 0,00 грн. 

В т . числі по кодам витрат відомості прикладаються по загальному та спеціальному 

фонду. 

По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»:  

КЕКВ 2271 ( Оплата теплопостачання) 

                                          бюджет               спец кошти 

Фактично  

Нараховано                    1 432 077,25 грн.    811,51 грн.   

Сплачено                        1 432 077,25 грн.    811,51 грн.  

Борг                                 0,00 грн. 

КЕКВ 2272 (Оплата водопостачання  та водовідведення)   

 Фактично нараховано   136 718,16 грн.       8 298,75 грн.   

Сплачено                         136 718,16 грн.      8 298,75 грн.  

Борг                                  0,00 

КЕКВ 2273( Оплата електроенергії)   

Фактично нараховано    402 980,53                0,00 грн. 

Сплачено                         402 980,53               0,00 грн. 

Борг                                  0,00 

КЕКВ 2275   (Оплата інших енергоносіїв)   

Фактично нараховано     25 100,00                    17 816,50 грн. 

Сплачено                          25 100,00                    17 816,50 грн. 

Кредиторська заборгованість – на 01.01.2021 по рахунку № 6211 «Розрахунки з 

постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги» – яка відображається у 

форми № 7, відсутня , всі видатки покриті на протязі року за рахунок кошторисних 

призначень. 

КЕКВ 2720 Стипендія  

Фактично нараховано та сплачено – 3 907 672,00 грн. 

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню 

Фактично нараховано та сплачено:  

допомога сиротам – 283 423,50 грн. 

Капітальні видатки:  

КЕКВ 2210, 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

всього : 923 273,00 

В т. числі за рахунок: 

1. Загального фонду бюджету коштів сплачено в 2021 році – 385 665,00 грн. 

2. Спеціального фонду, як плата за послуги – 0,00 грн. 

3.За рахунок благодійних внесків – 93 480,00 грн. 

4. За рахунок інших коштів спеціального фонду – 461 327,00 грн. 

5. КЕКВ 3132 – капітальний ремонт інших об’єктів всього:1 273 983,00 грн. 



Капітальний ремонт інших об’єктів за рахунок інших коштів спеціального фонду 

м. Києва – 1 203 460,00 грн. 

Капітальний ремонт інших об’єктів рахунок коштів, отриманих, як плата за послуги – 

70 523,18 грн. 

Виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 2021 

рік – 3 212,00 грн. 

 



Форма № 2 м-про надходження та використання загального фонду 

(Субвенція з державного бюджету «Освітня субвенція») 

КАСОВІ ВИДАТКИ 2021 рік 

КЕКВ 2111-заробітна плата-223 8000,00  

КЕКВ 2120-нарахування на оплату праці-492 400,00 

Всього:2 730 400,00 (два мільйони сімсот тридцять тисяч чотириста грн.00 коп.) 



Форма № 2 м – про надходження та використання загального фонду 

КАСОВІ ВИДАТКИ 2021 рік 

КЕКВ 2111-заробітна плата – 20 018 200,00 гривень 

КЕКВ 2120-нарахування на оплату праці – 4 404 000,00 гривень 

КЕКВ 2210-предмети,матеріали,обладнання та інвентар-575 200,00 гривень, а 

саме: 

1. Спецодяг – 33 984,00 гривень 

2. Меблі – стільці учнівські, промислові СВК, крісла офісні, столи учнівські, 

вчителя, шафи для одягу, книжкові, чарункові, рецепція – 24 8085,00 гривень 

3. Лампи настільні – 17 100,00 гривень 

4. Інструменти для виготовлення та обробки ювелірних виробів – 118 480,49 

гривень 

5. Компенсація на придбання м’якого інвентарю здобувачам освіти дітям сиротам, 

дітям позбавлених батьківського піклування – 14 296,00 гривень 

6. Ювелірне обладнання, інструмент для виготовлення та обробки ювелірних 

виробів – 99 420,0 гривень  

7. Шведська стінка – 4 750,00 гривень 

8. Телевізори – 29 800,00 гривень 

9. Фліпчарт мобільний – 3 061,01 гривень 

10. Радіатори сталеві – 6 223,50 гривень 

КЕКВ 2220 – медикаменти та перев’язувальні матеріали – 283 900,00гривень, а 

саме: 

1. Коврики антибактеріальні дезінфікуючі – 22 225,20 гривень 

2. Маски захисні, медичні для обличчя – 129 435,00 гривень 

3. Дозатори рідкого антисептика і дезінфікуючих засобів – 40 152,20 гривень 

4. Пірометри – 1 754,00 гривень 

5. Рукавички захисні медичні – 3 000,00 гривень 

6. Засоби для дезінфекції рук, поверхонь – 84 043,60 гривень 

7. Щитки захисні – 3 290,00 гривень 

КЕКВ 2230 – продукти харчування – 1 169 401,57 гривень 

1. Грошова компенсація за харчування здобувачам освіти дітям-сиротам, дітям 

позбавлених батьківського піклування 

 КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 4 200 400,00 гривень, а саме: 

1. Технічне обслуговування пожежної сигналізації – 72 000,00 гривень 

2. Послуги дератизації – 7 180,00 гривень 

3. Реклама – 5 210,00 гривень 

4. Програмне забезпечення – 50 000,08 гривень 

5. Розміщення та просування компанії на сайті – 4 790,00 гривень 

6. Зрізання аварійних, сухих дерев, санітарна обробка – 188 478,12 гривень 

7. Поточний ремонт приміщень гуртожитку – 2 365 229,86 гривень  

8. Поточний ремонт місць загального користування – 307 258,86 гривень 

9. Створення сайту закладу – 7 298,00 гривень 

10. Монтаж пожежної сигналізації – 1 192 955,08 гривень 



КЕКВ 2271 – оплата теплопостачання – 1 432 077,25 гривень 

КЕКВ 2272 – оплата водопостачання та водовідведення – 136 718,16 гривень 

КЕКВ 2273 – оплата електроенергії – 402 980,53 гривень 

КЕКВ 2275 – оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 

25 100,00  гривень (вивіз сміття) 

КЕКВ 2720 – стипендії – 3 907 672,00 гривень 

КЕКВ 2730 – інші виплати населенню - (матеріальна допомога здобувачам 

освіти дітям сиротам при працевлаштуванні та на придбання навчальної 

літератури) – 283 423,50 гривень 

ВСЬОГО: 36 839 073,01 гривень (тридцять шість мільйонів вісімсот тридцять 

дев’ять тисяч сімдесят три грн. 01 коп. ).  

 



Форма №4-1 м-про надходження і використання коштів,отриманих, як плата за 

послуги бюджетних установ 

КАСОВІ ВИДАТКИ 2021 рік 

1.КЕКВ 2210 – предмети,матеріали,обладнання та інвентар – 134 103,27 грн., а 

саме: 

1.1. Господарчі товари, миючі, дезінфікуючі засоби, буд. матеріали, електротовари-

72 464,27 грн. 

1.2. Канцелярські товари, папір – 21 703,30 грн. 

1.3. Лавки гімнастичні – 6 960,00 грн. 

1.4. Банер – 5 400,00 грн. 

1.5. Веб камери, гарнітура (6 шт.) – 5 700,00 грн. 

1.6. Ювелірний інструмент – 1 519,50 грн. 

1.7. Журнал теоретичного, практичного навчання, гурткової роботи – 11 575,00 грн. 

1.8. Куток з охорони праці – 2 736,00 грн. 

1.9. Документи про освіту – 2 215,20 грн. 

1.10. Є-журнал – 3 830,00 грн. 

2.КЕКВ 2220 – медикаменти та перев’язувальні матеріали – 12 717,85 грн., а 

саме: 

2.1. Засоби для дезінфекції – 3 685,00 грн. 

2.2. Лікувальні засоби – 6 999,25 грн. 

2.3. Апарат для вимірювання тиску – 1 153,60 грн. 

2.4. Пульсоксиметр – 880,00 грн. 

3.КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 565 276,98 грн., а саме: 

3.1. Зв’язок – 32 511,73 грн. 

3.2. Доступ до інтернету – 6 480,00 грн. 

3.3. Навчання працівників – 3 600,00 грн. 

3.4. Заправка картриджів – 7 190,00 грн. 

3.5. Охорона приміщень – 50 996,00 грн. 

3.6. Реклама – 7 853,96 грн. 

3.7. Веб. хостинг розміщення та просування компанії на сайті – 7 202,00 грн. 

3.8. Вивіз сміття – 38 320,00 грн. 

3.9. Послуги дезінфекції – 0,80 грн. 

3.10. Доступ до ЄДБО – 12 989,52 грн. 

3.11. Участь у виставці – 6 620,00 грн. 

3.12. Послуги експертизи – 16 344,00 грн. 

3.13. Виготовлення віконних конструкцій – 76 950,00 грн. 

3.14. Правова допомога – 7 000,00 грн. 

3.15. Страхування співробітників – 6 995,89 грн. 

3.16. Технічний нагляд за будівельними роботами, складання дефектного акту – 

21 588,00 грн. 

3.17. Технічне обслуговування вогнегасників – 2 340,00 грн. 

3.18. Перевірка наявності ізоляції кола, випробовування рукавів,бот – 7 805,91 грн. 

3.19. Програмне забезпечення – 3 401,92 грн. 

3.20. Обслуговування пожежної сигналізації – 12 884,00 грн. 

3.21. Консультаційні послуги – 560,00 грн. 

3.22. Улаштування кабельної мережі Інтернет – 30 000,00 грн. 

3.23. Заміна клапану системи опалення – 46 012,80 грн. 



3.24. Поточний ремонт місць загального користування – 131 630,45 грн. 

3.25. Технічне обслуговування, ремонт комп’ютерної техніки – 28 000,00 грн. 

4.КЕКВ 2271 – оплата теплопостачання – 811,51 грн. 

5.КЕКВ 2272 – оплата водопостачання та водовідведення – 8 298,75 грн. 

6.КЕКВ 2275 – оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) – 17 816,50 грн.  

7.КЕКВ 2282 – заходи по реалізації державної програми (підвищення 

кваліфікації співробітників) – 4 798,00 грн.  

8.КЕКВ 2800 – інші поточні видатки – 321 150,36 грн., а саме: 

8.1. Виконання Наказу Господарського суду м. Києва за позовом ТОВ 

«Вишукувально-інжирингової компанії «Трансбуд Технолоджі» – 320 098,32 грн. 

8.2. Земельний податок – 1 041,48 грн. 

8.3. Пеня Укртелеком – 10,56 грн. 

9.КЕКВ 3132 – капітальний ремонт інших об’єктів-70 523,18 грн, а саме: 

9.1. Капітальний ремонт приміщень майстерні «Офіс-спейс» – 70 523,18 грн. 

Всього:1 135 496,40 (один мільйон сто тридцять п’ять тисяч чотириста дев’яносто 

шість грн.40 коп.) 
 

     

 



Форма №4-2 м-інші джерела власних надходжень 

КАСОВІ ВИДАТКИ 2021 рік 

1. КЕКВ 2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 

171 507,38 грн., а саме: 

1.1. Труби, радіатори, крани, трійники – 13 994,50 грн. 

1.2. Господарські товари (мітли, корзини, серветки, мішки для сміття, розчинник, 

круги відрізні – 21 380,91 грн. 

1.3. Канцелярські товари, папір – 6 988,34 грн. 

1.4. Квитки учнівські, студентські – 2 031,84 грн. 

1.5. Блоки живлення, мишки, клавіатура – 1 940,00 грн. 

1.6. Вогнегасники – 7 182,00 грн. 

1.7. Меблі (шафи, столи письмові) – 93 480,00 грн. 

1.8. Надходження в натуральній формі: плитка керамограніт ТОВ «Атем Груп» – 

24 310,89 грн. 

1.9. Додатки до свідоцтва про здобуття повної середньої освіти – 198,90 грн. 

2. КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 81 246,30 грн, а саме: 

2.1. Поточний ремонт – 8 040,00 грн. 

2.2. Заправка картриджів – 14 380,00 грн. 

2.3. Монтаж, демонтаж приладів обліку – 7 100,00 грн. 

2.4. Зв’язок – 9 197,30 грн. 

2.5. Дезінсекція – 7 176,00 грн. 

2.6. Оновлення комп’ютерної програми – 1 700,00 грн. 

2.7. Технічне обслуговування комп’ютерної техніки – 7 000,00 грн. 

2.8. Страхування сиріт – 3 600,00 грн. 

2.9. Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт – 12 389,00 грн. 

2.10. Надання доступу до мережі інтернет – 7 164,00 грн. 

2.11. Реклама – 3 500,00 грн. 

Всього:252 753,68 грн. (двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят три грн.68 коп.) 

 

     

 



Форма №4-3 м – інші надходження спеціального фонду 

КАСОВІ ВИДАТКИ 2021 рік 

1.КЕКВ 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування – 461 327,00 грн., а саме: 

1.1. Системні блоки – 17шт., багатофункціональні пристрої – 2 шт. – 

333 000,00 грн. 

1.2. Ювелірне обладнання (апарат для нанесення гальванічного покриття 1 шт., 

прес ексцентриковий 1 шт., розтяжка каблучок 1 шт., лещата шарові-штрабкугель 

2 шт., набори для ковки 3 шт.) – 128 327,00 грн. 

2. КЕКВ 3132 – капітальний ремонт інших об’єктів – 1 203 460,00 грн.,а саме: 

2.1. Капітальний ремонт приміщень майстерні «Офіс-спейс» – 1 203 460,00 грн 

Всього: 1 664 787,00 грн. (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі сімсот  

вісімдесят сім грн.00 коп.) 

 

     

 


