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0611020 Безм'ятежненський НВК  

КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 2604097 грн.
Фонд заробітної плати працівників закладів та установ освіти розраховувався виходячи з тарифікації 

педпрацівників та штатного розпису, на підставі Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти, затвердженої наказом М іністерства освіти України від 15.04.93 року №  102 зі змінами 
та постановою КМУ „Про оплату праці працівників на основі тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці” від 30.08.02 р. року №  1298 зі змінами і доповненнями, наказу М іністерства освіти і науки 
№732 від 20.12.2002 року «Про затвердження положення про індивідуальну форму навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах», Закону України «Про індексацію грошових доходів», постанови 
КМУ №643 від 20.04.2007 року «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів та додаткової 
оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 
26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», виходячи з мінімальної заробітної 
плати з 1 січня 2019 року -  4173 гривень.

Згідно штатного розпису кількість ставок працівників становить-3 1 .7 2  шт. од.
Фонд заробітної плати працівників в місяць станом на 01.01.2019 року становить -  197017,97 
грн.

по посадовим окладам -  114412,27 грн.
доплата за вислугу років -  22151,54 грн.
доплата за перевірку зошитів -  4264,53 грн.
доплата за класне керівництво -  5189,70 грн.
20% престижність педагогічної професії 19863,89 грн.
За старшинство (медсестра) 139,25 грн.
Доплата до мінімальної 16934,10грн.
За бібліотечний фонд і особливі умови праці 945 грн.
40 % нічні 1675,20 грн.

10 % туалет 470,60грн
10 % підвищення посадових окладів
(Пост. № 22 11.01.2018) 8055,41 грн.
10 % за завідування кабінетом 511,39 грн
12% шкідливість 470,34 гри.
20 % за інклюзивне навчання 1934,75 грн.

Крім того обов ’язкові виплати згідно Закону України «Про освіту»
Виплата допомоги на оздоровлення 100% - 70223 грн.
Винагорода 100 % - 70223 грн.
Оплата корекційних занять та інші види заробітної плати не враховані в ш татному розписі - 99435 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 588527 грн.

КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” - 4 2 0 0  грн.
Приладдя та матеріали для проведення корекційних занять - 4 2 0 0  грн.

КЕКВ 2230 -  «Продукти харчування» - 139840 грн.
Харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту, середня вартість харчування не менше 15 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 312999 грн.
Підвіз учнів та вчителів до місця навчання і додому - 308502 грн.
Послуги зв ’язку 1497 грн.
Висвітлення діяльності в ЗМІ 3000 грн.

КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання -627802  грн.
113 Гкал х 4982,60 грн. 627802 Грн.

КЕКВ 2273Рплата електроенергії-38755  г р н . .
6600 кВт/год х 2,8087 грн. = 38755 грн.
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