
комунАльний поздшкIльний ндвчАльнийзлклад
(СПЕЦIАЛIЗОВАНА ДИТЯtIО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА

олIмпIЙського рЕзЕрву ль б> днIпровськоi MIcbKoi рдди
(КПНЗ (СДЮСШОР NЬ б) ДМР)

нАкАз

м. Щнiпро м 6/4-#r2ayZ
Про затвердження Положення
про надання платних послуг

Вiдповiдно до Статуту СДЮСШОР Jф б, Бюджетного кодексу Украiни,
Податкового кодексу Украiни, нормативно-правових aKTiB, що регулюють
дiяльнiсть СДЮСШОР М 6, методичних рекомендацiй щодо порядку
ОРганiзацii платних послуг у закладах, пiдпорядкованих департаменту
гУманiтарноi полiтики ,Щнiпровськоi MicbKoi ради, Наказу !епартаменту
гуманiтарноI полiтики ,ЩнiпровськоТ MicbKoi ради вiд 05.|0.2021 Jф 231 кПро
затвердження методичних рекомендацiй з органiзацiТ платних ocBiTHix послуп>
Та З метою з€шучення бiльшоi кiлькостi населення та створення сприятливих
умов для занять фiзичною культурою i спортом,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про надання платних послуг комунЕ}льним
ПОЗашкiлЬним навч€uIьним закладом <Спецiалiзована дитячо-юнацька
сПортивна школа олiмпiйського резерву J\b 6) Щнiпровськоi MicbKoi ради та
ознайомити з ним Bcix тренерiв-викладачiв.

2. ,.Щозволити проведення навч€Lпьно-тренув€uIьних занять за платними
Послугами з групами початковоi пiдготовки I р.н. на спортивнiй базi
СДЮСШОР J\Ъ б з25.|0.202|р.
2.|. БIЛIЧЕНКО Щенису Олександровичу, тренеру-сумiснику з дзюдо

вищоi категорiТ, у складi 12 чол., у нижнiй борцiвськiй залi, б годин
за розкладом:

понедiлок BiBTopoK середа четвер п'ятниця субота

lза5 _1430 1за5 _1430 1за5 _1430

2.2. КОХАНОВСЬКОМУ Родiону Анатолiйовичу, тренеру з дзюдо вищоI
Категорii, у складi |2 чол., у нижнiй борцiвськiй залi, б годин
за розкладом:

понедiлок BiBTopoK середа четвер п'ятниця субота
1з00 _1за5 1з00 _1за5 1з00 _1за5

2.З. БОРИСОВУ Костянтину Юрiйовичу, тренеру з фехтування другоi
категорii, у складi 10 чол., у верхнiй залi з фехтування, б годин
за розкладом:

понедiлок BiBTopoK середа четвер п'ятниця субота

1530_1615 1530_1б15 1зt0_1зss



aJ. Надавати платнi послуги з проведення спортивних заходiв з використанням
спортивних залiв та вуличних майданчикiв СДЮСШОР Jф б на пiдставi
договору.
Головному бухгалтеру школи Щиганок Т.О. зробити розрахунок BapTocTi
платних послуг, якi будуть надаватись, згiдно чинного законодавства.
Контроль за виконанням цього нак€Lзу з€tлишаю за собою.

Щиректор СДЮСШО Григорiй КОРОЛЬ

з наказом ознайомл льга ТАБАЛАеВА

Тетяна ЦИГАНОК

Щенис БIЛIЧЕНКО

Родiон KOXAHOBCЬKIЙ

КОСТЯНТИН БОРИСОВ
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,Щиректор нального позашкiльного
пецiалiзована дитячо-

а олlмпlиського
i MicbKoT ради

Г.С. Король

-/2 zozt року

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг комунальним позашкiльним наВчаЛьНИМ

закладом <<Спецiалiзована дитячо_юнацька спортивна школа
олiмпiйського резерву }{Ь б> ЩнiпровськоI MicbKoi ради

1. зАгАльнI положЕння
1.1 Це положення визначас базовий перелiк платних послуг, порядок ix надання, порядок

облiкУ i розрахункiв за послуги, якi надаються комУнальним позашкiльним навчаJIьним

закладом кСпецiалiзована дитячо-юнацька спортивна школа олiмпiйського резервУ Jt бD

,,Щнiпровськоi мiськоi рали (далi - СДЮСШОР ]ф 6).

1.2. Положення розроблено вiдповiдно до Законiв УкраТни кПро мiсцеве самоврядування

в YKpaiHi>, <ПрО позашкiльну ocBiTy>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд27 серпня

2010 рокУ ]ф 796 кПро затвердження перелiку платних послуг, якi можуть надавulися
закладами освiти, iншими установами та закладами системи освiти, що наJIежать до

державноi i комунальноi форми власностi> (зi змiнами), Постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 14.04.2009 року М 356 кПро затвердження перелiку платних послуг, якi можуть
надаватисЯ закладами фiзичноi культури i спорту, що утримуються за рахунок бюджетних
коштiв> (iз змiнами), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 лютого 2002 роКУ JЮ 228

кПро затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимоГ ДО

виконаннЯ кошторисiв бюджетНих устанОв>>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01

березня 2017 року Jt 115 к Про затвердження,Щерхtавноi цiльовоi соцiа_пьноi програМи

розвитку фiзичноi культури i спорту на перiод да 2024 року) (зi змiнами), ПостаНОВИ

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05 листопада 2008 року N9 99З кПро заТВердження

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школуD (зi змiнами), НаказУ MiHicTepcTBa
Украiни у справах молодi та спорту вiд2З.09.2005 ]ф 2097 кПро впорядкування умов оплаТи
працi працiвникiв бюджетних установ, закладiв та органiзацiй галузi фiзичноi КУльтУРИ i
спорту), Наказу MiHicTepcTBa Украiни у справах ciM'i, молодi та спорту, MiHicTepcTBa

економiки Украiни, MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 28.08.2009 року JфЗ042/1030l9Зб <ПРО

затвердження tIоряДку та умов надання платНих послуГ закладами фiзичноi культури i
спорту, що утримуються за рахунок бюдrкетних коштiв>, Наказу MiHicTepcTBa освiти i наУКИ

Украiни, MiHicTepcTBa економiки Украiни, MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 2З.07.20|0

року Nч736l902l758 кПро затвердження порядкiв надання платних послуг державними та

комунаIьними навчальними закладами>, Рiшення ,Щнiпровськоi MicbKoi ради вiд21'.l0.2020
Ns 12162 <Програма розвитку фiзичноi культури i спорту у MicTi на2021-2025 роки> з МеТОЮ

зirлученнЯ бiльшоi кiлькостi насеJIення та створення сприятливих умов для занять фiзичною
культурою та спортом, Наказу ,Щепартаменту гуманiтарноi полiтики Щнiпровськоi MicbKoi

ради вiд 05.10.2021 Jф 231 кПро затвердження методичних рекомендацiй з органiзацii

(-_.



платних ocBiTgix послуг), методичних рекомендацiй щодо порядку органiзацii платних

послуг у закладах, пiдпорядкованих департаменту гуманiтарноi полiтики ,щнiпровськоi

MicbKoi ради.

1.3. Це положення вводиться з метою впорядкування дiяльностi сдюсшоР Ns б в

частинi надання платних поспуг.

1.4. Платнi послуги е частиною фiнансово-господарськоi дiяльностi сдюсшОР Nч 6,

вiдповiдно до Статуту i регулюються Бюджетним кодексом Украiни, Податковим кодексом

Украiни, а такоЖ нормативно-правовими аКТаI\,IИ, що регулюють дiяльнiсть

СДЮСШОР Ns б згiдно чинного законодавства.

1.5. Платнi послуги надаються як пiдприемств€llu, установам, органiзацiям, так i

фiзичним особам. Bci види платних послуг юридичним та фiзичним особам надаються тiльки

на добровiльних засадах.

1.б. Надання платних послуг не може завдавати шкоди або погiршувати якiсть

основних навчаJIьно-треЕувальних послуг, якi СДЮСШОР Jф б наДае беЗКОШТОВНО. НаДаННЯ

платних послуг здiйснюеться у поза-урочний час.

2. ОРГАНIЗАЦIЯ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1. сдюСШоР Ns б надае юридичнИм та фiзиЧним особам безкоштовну, достовiрну

та доступну iнформацiю щодо надаЕня платних послуг, яка включае вiдомостi про

мiсцезнаходження та режим роботи закпаду, порядок надання цих послуг, способах i

розмiрах ix оплати.

2.2. Платнi послуги надаються протягом календарного року з використанням

матерiально- технiчноi бази сдюсшор Jф б поза межами навчального плану.

2,3. Надання платних послуг проводиться вiдповiдно Haкilзy

сдюсшор J\ъ 6.

2,4. Види платних послуг:

директора

1) проведення групових та iндивiдуальних занять з дзюдо та фехтування вiдповiдно

кнавчальних програм для дитячо-юнацьких сrrортивних шкiл, спецiалiзованих дитячо-

юнацьких шкiл олiмпiйського резерву, шкiл вищоi спортивноi майстерностi та училищ

олiмпiйсьКого резерву) з дзюдо та фехтування з використанням вiдповiдноi матерiально-

технiчноi бази С,ЩЮсшоР Ns б згiдно з укладеними договорами, якщо це не передбачено

навчальними планами та не наJIежить до дiяльностi, що фiнансуеться за рахунок коштiв

загального фонду бюджету територiальноi громади MicTa Щнiпра;

2) надання у тимчасове користування (послуги прокату) спортивного спорядження,

iнвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планап{и та не належить до

дiяльностi, що фiнансу€ться за рахунок коштiв загального фонду бюджету територiальноТ

громади мiста,Щнiпра;
3) органiзацiя, проведення спортивних, фiзкультурно-оздоровчих заходiв (у тому числi

мiжнародних) з використанням вiдповiдноi матерiально-технiчноi бази

сдюaшОр J\b б (спортивнi зали та спортивнi майданчики), якщо це не передбачено

навчальними планами та не належить до дiяльностi, що фiнансусться за рахунок загаJIьного

фонду бюджету територiальноi громади MicTa Щнiпра;

4) органiзацiя i проведення фiзкультурно-спортивних та спортивнО-видовищниХ

заходiв, реалiзацiя абонементiв на ix вiдвiдування;

5) проведення ceMiHapiB з питань фiзичноi культури i спорту;

6) надання послуг з прокату спортивного спорядження, обладнання та iнвентарю;

\



/ 7) органiзацiя i проведення навчання та пiдвищення ква"пiфiкацii фахiвцiв з питань

фiзи.пrоi культури i спорту.
2.5. Перелiк платних посJIуг може бути змiнений вiдповiдно до попиту населення на

додатковi види платних посJryг i наявностi вiдповiдноi матерiально-технiчноi бази.

2.б. Право на безкоштовнi заняття мають (пiсля надання довiдки, або пiдтверджуючого

документу):

l) дiти-сироти;
2) iнвалiди (при наявностi вiдповiдних умов у закладi);
3) учасники АТО;
4) соцiально-незахищенi категорii (багатодiтнi, напiвсироти).
2.7. Вихованцi та учасники навчально-тренувального процесу без присутностi

тренерсько-викJIадацького складу до участi у навчально-тренувальному процесi не

допускаються.

2.8. При першому вiдвiдуваннi спортивноi бази СДЮСШОР Ns б особа ознайомлюеться
з правилаIvrи поведiнки та перiодично проходить iнструктажi з технiки безпеки з

обов'язковим розписом у журналi з технiки безпеки. Наявнiсть медиtшого страхового полiсу
обов'язкова. Адмiнiстрацiя закJIаду за отримання травм вiдповiдальностi не несе.

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ПЛАТНI ПОСЛУГИ

3.1. Пiдставою для надання конкретного виду платних послуг с договiр (контракт) або

документ, що пiдтверджуе оплату послуги (абонемент, квиток тощо).

3.2. ,Щля надання платних послуг з проведення групових та iндивiдуальних занять з

дзюдо та фехryвання дJIя дiтей необхiдна заJIва батькiв.

3.3. Розмiр плати за кожний вид послуг СДЮСШОР J\Ъ б встановлюе саллостiйно.

3.4. Розмiр плати за кожний вид платноi пос;ryги визначаеться на пiдставi економiчно
обгрунтованих витрат, пов'язаних безпосередньо з наданням вiдповiдноi платноi посJryги.

3.5. Що складу витрат на надання платних посJryг нЕtложать:

l) витрати на оплату працi працiвникiв закпаду;
2) податки, збори, обов'язковi платежi до бюджету та iншi вiдрахування вiдповiдно до

законодавства;
3) господарськi витрати;
4) MaTepia-rrbHi витрати;
5) iншi витрати.
3.5.1. Витрати на оплату працi.

Зазначенi витрати складаються з вiдповiдних витрат на заробiтну плату працiвникiв,
зЕIлучених до надання платноi послуги.

Витрати на оплату прачi обраховуються вiдповiдно до затверджених в установленому
порядку умов оплати працi для працiвникiв бюджетних установ, закладiв i органiзацiй галузi

фiзичноi культури та спорту або вiдповiдних галузей.

3.5,2. Нарахування на заробiтну плату.

3.5.3. Господарськi витрати.

,Що господарських витрат при наданнi платних послуг нЕIлежать витрати на оренду та
експлуатацiю примiщень, оплату комунальних послуг та енергоносiiЪ .Що складу



господарських витрат можуть зараховуватись витрати на поточний ремонт примiщень,

тохнiчне обслуговування та ремонт обладнання та iнвентарю (включаючи ремонт м'якого

спортивного iнвентарю та спецодяry), проведення санiтарно-гiгiенiчних заходiв та

охорону.
BapTicTb господарських витрат обчислюеться прямим розрахунком виходячи lз

встановлених законодавством ставок орендноi плати за використання державного

(комунального) майна, фактичного часу (тривалостi) надання ПОСЛУГ, ПЛОЩ, ЩО

використовуються для проведення iндивiдуальних та групових занять, спортивних заходiв,

а також iнших потреб осiб, яким надаються посJIуги, затверджених норм та нормативiв

витрат, дiючих цiн i тарифiв, обсягiв спожитих комунальних послуг та енергоносiiв.

3.5.4. Матерiальнi витрати.

складовими матерiальних витрат е BapTicTb малоцiнних та швидкозношуваних

предметiв i матерiалiв (канцелярських ToBapiB, бланкiв дипломiв, що надаються

учасникам спортивних заходiв, свiдоцтв, посвiдчень, грамот, медалей, малоцiнного

обладнанНя, iнвентарю (В тому числi м'якого iнвентарю), комплектувальних i дрiбних

деталей для ремонту обладнання, запчастин до транспортних засобiв, витратних та iнших

матерiалiв (у тому числi до комп'ютерноi технiки та оргтехнiки), постiльноi бiлизни,

рушникiв, спецодягу, посуду), медикаментiв та медичних матерiалiв, методичних

матерiалiв, навчальноi документацii, паливно-мастильних матерiалiв, якi використовуються

безпосередньо для надання платних послуг.
Витрати на придбання малоцiнних та швидкозношуваних предметiв i матерiалiв,

медикаментiв та медичних матерiалiв розраховуються по кожному виду платноi послуги

вiдповiдно до затверджених у встановленому порядку норм iх витрат (використання) та

кiлькостi осiб.
Витрати на придбання або оплату тиражування методичних матерiалiв, навчальноi

документацii, посiбникiв повиннi вiдповiдати потребам у забезпеченнi навчально-

тренувtшIьноi роботи виходячи з кiлькостi осiб, яким надаються вiдповiднi платнi

послуги, та враховувати профiль закладу, специфiку виду спорту.

BapTicTb паливно-мастильних матерiалiв, якi використовуються для проведення

iндивiдуальних та групових занять, заходiв, а також для надання платних послуг з

перевезення, обчислюеться виходячи з технiчних характеристик транспортних засобiв та

iншого обладнання i тривалостi ix роботи (пробiгу автотранспортного засобу),

пов'язаноi з наданням вiдповiдноi платноi посJryги.

3.5.5.Iншi витрати.

,Що складу iнших витрат включаються витрати, якi безпосередньо пов'язанi з наданням

платноi послуги, KpiM визначених у пiдпунктах 3.5.1-3.5.4 пункту 3.2 цього Порядку.

BapTicTb iнших витрат розраховуеться прямим розрахунком з розшифровкою витрат

на конкретну послугу або виходячи з фактичних витрат на одну особу (групу осiб), якiй

надаетьсЯ платна послуга, що склалИся у закладi за минулий звiтний перiод.

3.б. При визначенi BapTocTi платних послуг прибуток но плануеться.



4. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ, ОТРИМАНИХ
ВЦ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

4.1. Кошти, отриманi вiд надання платних послуг, включаються до складу спецiального

фо"ду.

4.2. Планування доходiв, що буде одержано вiд надання платних послуг, проводять за
кожним видом послуг вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 лютого
2002 року No 228 кПро затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ).

4.3. Кошти, отриманi за надання платних послуг, зараховуються на вiдповiднi рахунки,
вiдкритi в органах .Щержавноi казначейськоi служби, та використовуються згiдно iз
затвердженим кошторисом закладу з урахуванням вимог чинного законодавства.

Оплата за платнi послуги здiйснюеться за безготiвковим розрахунком шляхом
перерахування замовником грошових коштiв на розрахунковий рахунок СДЮСШОР Jф 6.

4.4. Кошти, отриманi за надання платних послуг, спрямовуються на вiдшкодування
витрат, пов'язаних з iх органiзацiею та наданням, вiдповiдно до законодавства.

4.5. Щокументitльне оформлення операцiй з надання платних послуг, ведення облiку та
складання звiтностi здiйснюеться призначеною директором СЩЮСШОР М б особою з числа
штатних робiтникiв.

5. КОНТРОЛЬ ТА ВЦПОВIДАЛЬНIСТЬ

ЗА НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
5.1. !иректор С!ЮСШОР J\b б та працiвники, якi беруть безпосередньо участь у

прочесi надання платних послуг, несуть матерiальну та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть за
органiзацiю та якiсть надання платних посJIуг, а також за використання та збереження
отриманих коштiв згiдно з чинним законодавством.

5.2. Заняття проходять вiдповiдно до складеного адмiнiстрацiсю розкладом пiд тренера-
викладача або вiдповiдального, обраного з групи особи.

5.3. Bci категорii користувачiв несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за псування майна
СДЮСШОР М 6. Вiдвiдувачi зобов'язанi зберiгати майно, яке знаходиться у примiщеннi. За
втрату або умисне/неумисне пошкодження матерiального обладнання та iнвентаря
вiдвiдувачi несуть повну матерiальну вiдповiдальнiсть.

5.4. Особи, якi знаходяться у cTaHi або з ознаками алкогольного чи наркотичного
сп'янiння, до примiщення та спортивних майданчикiв С.ЩЮСШОР Ns б не допускаються.

5.5. Вiдвiдувачi СДЮСШОР J\Ъ б повиннi мати змiнне взуття, спортивну фор*у.



Калькуляцiя BapTocTi
платноi ocBiTHboi послуги (вiддiлення дзюдо) група початковоi пiдготовки l р.н,

лъ Стапя витрат Сума. гrrн
Витрати tla оплату працi працiвникiв 7 769,з

З д*
Е я,Е ,=

Е.5;:ЁЕ!Её: ЁаE=aFd.>ФlЕdt ф QФ

2 Нарахування на оплаry працi (22%) l709,2(
3 Безпосереднi витрати 1l0,з,
4 Капiтальнi витрати ( l 0Оlо) 71,0:

Всього витрат l0 259.9(
6 Кiлькiсгь yrHi в у групi, l^lHiB 1,

7 Всього мiсяцiв надання ocBiTHboi посlryги, мiсяцiв 1

8 Всього за одного ччня в мiсяць. гDн 855.0(

яа

Прiзвище, iм'я, по батьковi
Бiлiченко.Щенис
олександрович

ё
ý
6

ч

Е

ф

Посца
(ацlина вища

-портивне звання мсу
Гарифний розряд l4
(iлькiиь годин на тиждеяь з

]тавка на мiсяць, грн з 230,5с

liдвишення ставки за категорiю 170Ио), грн 2261,з5
Пiдвищення ставки за спецiщiзацiю (l 5oZ), грн 484,58

Надбавка за спортивне звання (100/о), грн. 59,1,64

Надбавка за вишчгу (20%), mп, I 195,29

lаробiтна плата на мiсяць, грн
,1 ,l69,з5 заповяюrься

разом з

бухгялтерiсю3аробiтна ллата за годилу, фli 64,1.45

Перiод надання послуг 1 2 годип па мiояц
зяповtrюоься

Всього заробiтва платп за весь перiод IадпI|пя послуг, грrl 7 769J5
ЗяповrrюФься
зякладом рдзом з

бухгалтерiею

2, Безпосереднi витратя
2.1. Розрахунок BapTocTi водопостачаrrrrя т8 водовiдведелня

чх = K*Hl *т*ро, чп =s]

Вартость водопостачаппя тп водовiдведення водtl для мптя пhлоги Vп грп 57,1б

Iлоща, що використовуФься шя ншанвя поФуг s лt2 з76,8с
}аповшюФься

витрат холодноi води на митя 1 м2 н2 мз 0,0005

iанять за навчФьноlо програмою Кз занять l2 lаповнюФься

Jумарний тариф на холодне водопостачання та водовiдведення на дату
>шцання кшькуляцii Рс грн/м3 25,284

2.2, Розрахунок BapTocTi тспловоi епергii у парi тя гарячiй волi

Bп;rTicTb тепловоi с грtr 280,32

зього плановий обсяг теплово'i енергii, що припадае на час яадавня о Гкш 77.tOc

р грнЛкш з бl6,1з

lагшьна площа булiвлi sl м2 2 495,2с

Iлоща, що використовуФься шя нilання поФуг s2 м2 ]76,8с

Jсього кiлькlсть годин опшеliпя будiвлi пiд час опшювшьного сезону, що
lDипщае на час нмаявя освiтльоi послчги

TI годи в 4 l4c

3сьоло кiлькiоь годив надання ocBiTHboi послуги, що припадають на
lпмювшьний сезоп

Tz годин 1z

2.3 Розрахувок BapTocTi шектрпчноi еяергii



пот)DкнlФь ламп освlтлеявя якl викорийувуютьсчя пlд час надання
w1 кВт l 500,0с

здповвюmься

w2 квт 0,0(
Злповлюоься

за навчuьною програмою т годи н 12
заповпюrься

'ариф на елеприllну eнepl llo на дату смадання кшькуляцii р 4;12зс

2.4. Розрsхупок впртоmi послуг з утллiзяцii смimя тп поводжслля зi спriтям

послYг з чтплt]ацll смlпя т8 поводженfiя з| смImям с 5.8i

'агшьна 
кlлькlФь учнlв у зашц| у учнi в 65Е

заповнються

lашад викорииовус булiвлю за перiол надання поалуг Зг робочих годин 20,8з
заповнюmься

заклпдом

Ьдин за навчшьною програмою т годин ]
заповлються

дlтси та вишщачlа к чоловlк l з,0(
Здповиються

Кiлькiоь воановлеrих контейнерiв у замадi Б контейнер 1
Зпповпються

KpaTHicTb вивезеняя контейнерiв в рш|в на 4
заповнюоься

зпкладом

Всього мiсяцiв нщання ocBiTHboi послуги, мiсяцiв Тм мIсяцlв l заповнюоься

Гариф на послуги з угилiзацii смimя та поводження зi смiпям на дату р грн/контейнер 128,9з

2.5. Розрахунок BapTocTi витрлт шп утршмпнrrя перухомого MariHa

BnDTicTb витDят пп утDrlмаllЕя liеDухомоrо майна 40.5з

Планова сума витрат ва }тримання примiщення за piK (фонл заробiтньоi
1лати: прибиршьницi - 2,5, двiрника - l, робiтник з ремонту булiвлi - l,
зартiвник - l )

z грн зз 000,0(

lra оллату прачi (22Yо), грв нD 7 260.0(

]агмьна площа будiвлi Sl м2 2 495,2(
Зпповнються

заклiдом

'lлоща, 
що викориqовуФься дя надання послуг S2 м2 з76,8(

Зпповяються

одии за навчilьною програмою т годип 1,i
здповнюmься

2.б. Розрпхунок BapTocTi iнutпх безпосередпiх вптрат

BapTicTb iнших безпосереднiх витрат

3. Капiтдльнi
Капiтальнi витрпти в розлriрi 10 вiдсоткiв в межsх Bпpтocтi платвоi
пrriтILлi пллпUгш

х грн 71,0з
заповнюmься

вихiднi данi;

графiк нцанвя послуг вт. l4.00-15,00 чт, l4.00-15,30 сб. l0,00-1 l,з0 -
Е{

у

Е
д
Б

Ф

Кiлькiсть ччнi в у грчпi. учнiв l2 учнiв
Iривмiсть одного заIlяпя, годип 1 год, З0 хв,

Годин за навчшьною програмою, годиil 24 годин

Занять за навчшьвою програмою, занять l2 заяять

Всього мiсяцiв надання ocвiTлboi послуги, мlсяцlв l мiсяць

Площа що викоDистовчФься дtя надання послуг, м2 З'l6,8 м2

Загшьна площа будiвлi, м2 2495,2 м2

Загшьна кiлькiсть учнiв у замцi. учнlв 658 учнiв

Сумарний тариф на холодне водопостачання та
водовiдведення на дату сuадання кшькуляuii, гря/м3

25,284 грн.

Тариф теплопооачання на дату сшцання кшькуляцii,
грнГкш

1 780,20 грн

Тариф на шепричну енергiю на дату сшцання кшькуляцii,
грн/кВт.гол

4,'12З rрi

Тариф на послуги з }тилiзацi'i смiпя та поводжевня зl смlmям
на даlу сшшання кшькуляцii. грн/контейнер

l28,93 грн

Загшьна потркнiоь ламп освiтлення якi викориmувуютьсчя
пiд час надання послуги, кВт

l 500 кВт
6

у

Е
д,
д

с{

Загшьпа поryжнiсть iнших приладiв, що Qпоживають
елепричну енергiю. якi викорисI овуються пiд час надання

послуги, кВт
0,00

Кiлькiсть воановлених коЕтейнерiв у зашадi, l контейнер

KpaTHiob вивезення контейнерiв на мiсяць, ршiв на мiсяць 4 рши

Всього мiсяцiв надання ocвiTBboi послуги, що припщають на
опФювшьниЙ сезон, мiсяцiв

l мiсяць

0ля розрахуil ку п рчl1 н я п о :

вliliсяцi-30кq!елtdарлttхdпiв,25робочulldеilь,4пuжнi;аlробочопlуdнi-6zоdхil

* заповню€ться спецiалiстами вiллiлiв централiзовано[ бухгалтерii

lI
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Калькуляцiя BapTocTi
платноi ocBiTHboi послуги (вiддiлення дзюдо) група початковоI пiдготовки 1 р.н.

л} Стаrя витllат Счма. гпн
1

,1 769,з5

i .еЁ
!aЕ:Ё:Е.5*:iфхЕо: Ёа
(Y1 ф Qф

2 арахування на оплаry прачi (22О%) l109,26
3 Безпосереднi витрати 7l0,32
4 Капiтальнi витрати (10оlо) 71,0з
5 Всього вит]rат l0 259.96
6 Кiлькimь учнi в у групi, учнiв l2
,7 Всього мiсяцiв надання ocBiTHboi послуги, мiсяцiв l
8 Всього за одного учня в мiсяць, грн 855.00

шц

Прiзвище, iм'я, по батьковi
Кохановський Родiон

Анатолiйович

а
Е

tr
л
Lь

Посада

Квшiфiкацiйна категорiя вища

Спортивне звання мсу
ТаDифний розряд l4
кiлькimь годин на тиждень 3

Ставка на мiсяць, грн з 2]0,5(
Пiдвищення mавки за категорiю (700Z). mн, 2 26l.,з

Пiдвищення ставки за спецiмiзацiю (l 5%), грн. 484,5t

Нцбавка за спортивне звання ( I 07о), грн, 59,7,64

Нцбавка за вислyro (20%). грн l 195,29

Заробiтна плата на мiсячь, грн 1 
,169,з:

заповпюmься

рпзом ]
бухгплтсрiеюЗаробiтна плата за голину, грн 647,4

Перiод надання послуг l2 годин на мiсяц Зпповнюпься
зякллдом

Всього заробiтпа плата за весь псрiод падашвя поФуг, гр[| 7 769,3a
]аповшюФься
tаклддом рязопl ]
бухгплтерiсю

2. Безпосереднi витратн
2,1. Розрлхувок впртостi водопостачаltня та водовiдведевшя

гDll l36.0a
Bapriob вололосга,tаttttя ra водовiдвсдсllllя холодноi води грн 78,8s

Вартimь водопооачашня та водовiдведення води дя миmя пlдlоги грI{ 57,1(

BapTicTb водопостачаяня та водовiдведепяя холодноi води грн 78,8l

Кiлькiqь дiтей та вимцачiв к чоловlк l
заповпються

lоDма витрат холодsоi води на однY особч за Dобочч годиву н м3 0.0200(

Годин за навчшьною прогршою т годин l
заповнюmься

Рс грн/м3 25,28Z

Впртость водопостячавпя тп водовiдведення водll для мшпя пiдлоги Vп грн 57,1(

ГIлощ4 що викорииовуФься шя нцання послуг S м2 з76,8(
lRповнюmься

Норма витрат холодно'i води на миmя l м2 н2 мз 0,000:

за наачшьною програмою Кз занять I
}ДПОВШЮФЬСЯ

Сумарний тариф на холодне водопоатачання та водовiдведення на дату
0шаданпя кшькуляцii Рс грн/м3 25,28l

2.2. Розрахунок BapTocTi тепловоi епергii у ппрi тп гярячiir водi

ь теплово| евеDгп грн 280,3j

Вього плавовий обсяг тепловоi енергii, що припадас на час надання послуги а Гкш 1,1,1,10(

р грнЛкм 3 бl6,1

Загшьна плоца будiвлi Sl м2 2 495,2(
Здповвються

ГIлоца, що викорииовуfrьая для надання пойуг s2 м2 з76,8(
заповнюmься

tsсього кlлькlсть годип опмення будlвлl пlд час опшювшьного сезону, що
припадас на час нцання ocBiTHboi послуги

Tl годин 4 14(
Зяповнються

Всього кiлькiсть годин нцання ocBiTHboi послуги, що припцають на ,г2
lодин l

заповяюmься

2.3 Розрахуtrок вяртостi шектричноi евергii

пот}Dкнlсть ламп освlтлення якl викорвФувуютьсчя пlд час надання

{тDати на оплатч пDацl пDацlвникlв



W2 квт 0,0(
Здповхюоься

один за навчuьною програмою т годия l 3дповпюпься

на елеmричну енергiю на дату сшцання кmькуляцii р rcн/квт.год 4.,12з(

2.4. Розрахуяок Bnpтocтi послуг з утилiзацii смiпя тfl поводженяя зi смimям
за
BnpTicTb послуг з утшлiз!цii сýrimя та поводжепшя ]i смiпям с 5.8]

Jагмьна кiлькiсть учлiв у закладi у учнlв 65t
заповнюоься

ц використовус булiвлю за перiод надання послуг Зг 20,8a
заповнюоься

заклпдом
годин

один за навчilьноlо програмоlо т годин l, 3дповнюлься

Кiлькiсть дiтей та вишадачiв к чоловlк l з,0(
заповяюqься

Кiлькiсть виановлених контейнерiв у зацадi Б контелнер 1
заповяються

KpaTHiob вивезення контейнерiв в ]азlв на мlсяцI
Зпповпюоься

зпклддом

Всього мiсяцiв нманвя ocBiTBboi пошуги, мiсяцiв Тм м|сяцlв l
зпповнюqься

Тариф на послуги з угилiзачii смimя та поводження зi смiтям на дату
р грн/контеинер l28,9j

2,5. Ро]р!хуilок B{pтocтi вштрат пп утримаsвя l|ерухомого мдйilп
за

BnpTicTb витппт на чтпим апня неDyхомого маrlпя U гDrt 40.5:

Планова сума витрат на }тримання примiщення за piK (фовд заробiтвьоi
плати: прибирмьницi - 2,5, двiрника - l, робiтник з ремонту будiвлi - l,
вартiвник - l)

z грн зз 000,00

[.Iарахування на оплату пDацl (22ulo), грп нD mH 7 260,00

3агшьна площа будiвлi Sl м2 ,1оý,п заповпюоься
закладом

Гlлоща, що використовуmься шя нцання послуг S2 м2 376,80
заповнюоься

Годин за навчшьно,о програмою т годин |2
ЗаповшюФься

2.6. Розрахуffок Bnpтocтi iншпх бе]посереднiх вцтрпт

3. Капiтпльнi
вптрптп в розмiрi l0 вiдсоткiв в межпх BapTocтi плдтвоi заповнються

х грн

вихiднi данi:

рафiк нцання послуг пв, l3.00.14.30 ср,lЗ,00-14.30 пт.l3.00-14,30
Е

у

ц

Б

ц

Ф

Кiлькiсть учнi в у групi, учнiв l2
Тривмiсть одного заняmя, годиII 1 год, 30 хв,

один за навчilьною п|]ограмою, годин 24 годлн

lанять за навчшьною програмою, заl!ять 12 занять

3сього мiсяцiв надання ocвiTHboi послуги, мiсяцiв l мiсяць

]лоща, що використовуФься дя нцання послуг, м2 376,8 м2

]аrмьпа плоцtа будiвлi, м2 2495,2 м2

Jагшьна кtлькlсть учн!в у замцl, учиlа 658

Эумарний тариф на холодяе водопостачавня та
]одовiдведення на дату сшадання кшькуляцii, грн/м3

25,284 rрн.

Гариф теплопооачання на дату сшщання кшькуляцii,
тнЛкш

1780,20 грн

fариф на елеmричну евергiю на дату сшцання кшькуляцii,
рн/кВт.год

4,123 грн.

Гариф на послуги з угилiзацii смimя та поводження зi смiтям
la дату сшuання кшькулячii, грн/контейнер

l28,93 грн

1 500 кВт о
6'

у

ь

Ф
d]

]iд час нщання послуги, кВт

}агмьна потужнiсть iнших прилцiв, що споживають

lлеmричну енергiю, якi використовуються пiд час нщанн
]ослуги, кВт

0,00

Кiлькiсть встановлених контейнерiв у замадi, коятейнер l контейнер

KpaTHicTb вивезення контейнерiв на мiсяць, pmiB на мiсяць 4 р8и

Всього мiсяцiв надання ocвiTHboi послуги, цо припадають на
)пшювшьний сезон, мiсяцiв

l мiсяць

dля розрахушу прчйmmо:
l пliсяцi - 30 кqлеш)арtпtх dttiB, 25 робочttt"t dель, 4 muжilt в l робочолlу dui " б zоdлп

* заповню€ться спецiалiстами вiддiлiв централiзованоi бчхгалтерii



Калькуляцiя BapTocTi
платноi ocBiTHboi послуги (вiддiлеrrrlя дзюдо) група лочатковоi пiдготоRки l р,н

лi Стаmя витрат CvMa.
l виmати на оплатч ппацi поацiвникtв 4 l0з.5(

З о*
F o'i .fчЕ:tr
=.э>:Фхtrё 9 3&Е =.аF
Ёl ф аФ

Нарахуваtrня на оплату працi (22%) 902.,li
Безпосеоеднi виmати 6,7 6.1

Капiтмьнi виmати (l 0оlо) 67.6

5 Всього витрат 5 749.9,j

6 Кiлькiсть 1^lHi в у групi, 1"lHiB
,l Всього мiсяцiв надання ocBiTHboi посrryги, мiсяцiв
8 Всього за одного учня в мiсяць, грн 575,0(

llIl

lрiзвище, iм'я, по батьковi Борисов Костянтин Юрiйович

эЕ
!,
G

Е
д
ь

lосада тренер-вишuач з фехтування

вшiфiкачiйна категорiя друга
портивне звання

[арифний розряд l2
Кiлькimь годин на тиждень 3

-тавка на мlсяць, грн 2 8з0,0(

Пiдвицення mавки за спецiшiзацiю (I50lo), грн. 424,5(

llдвищення qавки за каrеrорlю (]0%), грн, 849

Цадбавка за спортивне званвя (09/о), грн,

Нщбавка за вислуry (0Чlо). гDп, 0,0

}аробiтяа плата на мiсячь, грн 4 l03,5( здповrrюflься

рп]ом ]
бухгллтсрiсlоJаробiтна плата за годину, грн 34 I ,96

Перiод надання послуг l2 годин на мiсяц здповпюmься

Всього заробiтша плата за весь перiод sпдапшя послуг, грн 4 103,50
заповнюqься
закладом разом 3

бухгплтерiсю

2. Безпосерелнi витратп
2.1. Розряхувок BapTocTi водопостпчпння та водовiдведення

водопостачання та водовiдведення холодноi води

водопостачання та водовiдведення води для митя пiдлоги

водопостдчаilIlя тя водовlдвсдсшпя холодfi or водrl

Вартость вtlдопостл,lttllllя тл водовiдвсдеlItiя водп для пrппя пiдлогш Vп грп 57,1б

Iлощ4 що викориmовуФься шя нцання поалуг S м2 376,8с
lпповнюФься
lпкладом

:lopMa витрат холодноi води на миmя I м2 н2 м3 0,000J

iанять за навчщьною програмою кз занять l2 'flповпюfrьсяlffклддом

Эумарний тариф на холодне водопостачання та водовiдведевня на даry
;мадання кшькуляцii Рс грн/м3 25,284

2.2. Розрпхунок впртостi тепловоТ енергii у ппрi та гарячiir волi

вдDтiсть тепловоi евепгii гDIl 213,62

Вього плановий обсяг тепловоi енергii, що припадае на час надання послчги о Гкш | 77.1 0(

р гряЛка 3 бl6.1з

]агщьна ллоща будiвлi Sl м2 z 495,2с
зпповнюqься

4 що викориатовуФьая шя надання послуг s2 Mz 367,8(
Здповнюоься

т1 годин 4 14(
3пповвюоься

Всього кiлькiqь годив нщання ocBiTHboi поалуги, що припадають на
1пяппп^п(яий.ёlля т2 годин 12

здповнюmься
зпклялом

2,3 Розрпхушок BapTocTi шектрпчноi енергii

(-

?
]
4

l(

rrз ql l*
66 7|

57 l(

66.7!

(lлькlqь дlт9и та вицадачlв чоловlк l
ЗаповнюФься

н1 м3

'один за навчilьною прогрщою т годин 1l
заповпюqься

'марний 
тариф на холодне водопоФачання та водовtдведення ва дату

,--о-а--_ -.-, _,--,,;i Рс грн/м3 25,28,



3агшьна потуэкнiсть ламп освiтлення якi викориоувуютьсчя пiд час наданяя wl кВт l 500,0(
заповяються

jагшьна потужн|Фь lнших приладlв, що спожившть елеmричну енергlю, 
'KlвикоDистовчються лiд час нщання послYги

w2 кВт 0,0(
зпповпюmься

Годин за навчшьною програмою т годин l зtповнюmься

ариф на елеюричну енергiю на дату сшадання кшькуляцii р грн/кВт.год 4"72з(

2.4. РозрRхунок Bapтocтi послуг з утшлiзацii смiтя та поводження зi смiтям

lпDTicTb пошчг з чтплiздцii смimя тп поводже!|l|я зi смimям с гDII 5,8:

Загшьна кiлькiоь учнiв у зашадi у учвlв 65{
заповrrюоься

Зашад викориоовуе булiвлю за перiол нщння послуг Зг робочих годин 20,8:
заповвюоься

здкладом

Годин за навчшьною профамою т годин I
зпповхюflься

Кiлькiсть дiтей та вишадачiв к чолоаtк lз,Oс
заповнюrься

(iлькimь встановлених контейнерiв у замui Б контеинер l заповнюmься

(paTHiиb вивезення контейверiв в DalB на мlсяць 4
заповнюmься

зпклпдом

Jсього лtiсяцiв надапня ocBiтliboi лослуги, мiсяцiв Тм мlсяцlв l
зяповнюmься

Гариф на послугя з угилiзацii смimя та поводження зi смiтям на дату
р грн/контейнер 1 28,9з

2.5. Розрflхунок впртостi витрпт на утршмання нерухомого мпйЕа
U=(Z+Ho)/l 2/2516/5 l *52*T

сума витрат !а }тримаilня примiщення за pik (фонд заробiтньоi
прибиршьпицi - 2,5, двiрника - l, робiтник з ремонту булiвлi - l,

що викориФовуmься шя надання послуг

2.6. Розрахуrrок впртостi iпших безпосередвiх вятрат
за

BnpTicTb iншпх безпосерсдпiх вптрат грц 24,2{ 'Зпповпються

закладом разом
санiтарно-гiг€нйчних норм та прибирання прим|щення z 1 6 455,4l бухгялтерiею

iмортизаIllя l н веilтаl)я с 2,1 112"l,

вихiднi данi
'рафiк яадання послуг вт, l4,30-16,00 чт.l4.30-16.00 c6,14,30-16.00

l{

Е

ц

Е

Ф

Кiлькiсть учнi в у групi, учнiв l0 учнiв

Iрившiqь одного заняmя, годин l год. 30 хв,

Годин за навчшьною програмою, годнн 24 годин

]анять за навчшьною програмою, занять l2 занять

Всього мiсяцiв надання освiтпьоi послуги, мiсяцiв l мiсяць

Ьоща, що викориФовуФься шя надання послуг, м2 З6'l,8 м2

Загшьна площа будiвлi, м2 2495,2 м2

Загыьна кiлькiсть учнiв у зашщi, учнlв 658

Сумаряий тариф ва холодне водопоQтачання та

водовiдведення ilа даry сшцання кшькуляui'i, rрн/м3
25,284 грн,

Тариф теплопостачання на дату сuадання кшькуляцii,
rрн/Гкш

l780,20 грн

Тариф на елеюричну енергiю на даry сuадання кшькуляцii,
грн/кВт.год

4,'12З грв.

Тариф на послуги з угилiзацii смimя та поводження зi смiтям
на даry ошilання кшькулячii, грн/контейнер

128,9З грн.

3агшьва потужнimь ламп освiтлення якi використувуютьсчя

пiд час надаяня поOлуги, кВт
l 500 кВт {

Ё
a!

El

Ф

ф

Cl
ё)

Загшьна поryжнimь iнших приладiв, що споr(ивають
Фепричilу енергlю. якi використовуються пiд час нцання
послуги, кВт

0,00

Кiлькiоь встановлених контейнерiв у замцi, контейнер l контейнеD

KpaTHicTb вивезення контейнерiв на мiсяць, paiB ва мiсяць 4 рши

Всього мiсяцiв надання ocBiTHboi послуги, що припадають на

опшювшьвиЙ сезон, мiсяцiв
l мiсяць

dл я рврqхун ку прuli нrm о :

в]iliсяцi-30кqлелiqрнuхd|iв,25робочutldень,4muжнi:вlробочоilуdхi-6?оOuл

* заповнюеться спецiалiстами вiддiлiв централiзованоi бухгалтерii

::::i!::!:!Х:У:;Z""",л""_

:ть BltтDaT на чтDltпtдвня неDYхомого мдйна II зg.ýl

z грн 33 000,0l

нD

}агшьна площа будiвлi sl м2 2 495,2l
заповшються

s2 м2 367,8r
заповнюоься

один за яавчФьною програмою т годин l JаповпюФься

Bl|Tpaтll в
грн


