
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної 

класифікації видатків за 2020 рік 
 

КЕКВ Найменування видатків Сума 

2111 Заробітна плата 15 430 422,67 грн. 

2120 
Нарахування на оплату 

праці 
3 415 645,19 грн. 

2230 Продукти харчування 1 034 958,10 грн 

 

 

 

Використання бюджетних коштів 

(2020 рік) 

 
Місяць Предмет закупівлі або види робіт, сума грн 

Січень Сковорода електрична сем-05, 40315,8грн. 

Екран декоративний фасадний метал, електроводонагрівач v-30л.-

13259,30 грн. 

Квітень 

Лист гіпсокартону -25000грн 

Профиль ud-28/3/0м. (толщ. -0.4мм) -15000грн 

Профіль cd-60/3.0м(до 0,40мм)-18000грн 

Профіль uw-75/3/0м -4000грн 

П-образний кронштейн 250мм супер (100шт) -0,160 

Саморіз tn 3.5*25 (1000) -1000грн 

Дюбель 6/40 (100) п (вус)- 1000грн 

Дюбель 6/60 (100) п (вус)-1000 грн 

Перфликс 30кг – 7000 грн 

Element economy грунт (10л) - 1000 

Ln 3.5*9.5 (1000) з буром (білі) -0,300грн 

Піна монтажна 750 мл -1000 грн 

Піщана суміш от 40 кг – 6000грн 

Цемент 400 25 кг хайдельберг – 2000грн 

Профіль cw-75/3 -6000грн 

Перевезення -1000 грн 

Клейова суміш для керамічної плитки - 11000 (25кг) 



Клей для керамічної плитки стандартний (25 кг)-12000 

Перевезення - 1000 

Плитка -23475,62 

Травень 

Доставка  1 сектор-2000, 

Дверн/пол. Сосна пг класик-економ (80)-4000 

Наличник дерев. 70*13*2200-20 рулонів-10000 

Коробка дерев'яна 120* 2080*25мм цельна - 5шт-10000 

Петля (бабочка) 100*75*2,5 - 8000 

Лист гіпсокартону -12,5*1,2*2,5 - 5000 

Профіль cd-60/0,3м (до 0,40мм) -10000 

Перевезення 1000 

Стяжка для підлоги армована(25кг) - 19000 

Клейова суміш для керам.плтки(25кг)-6000 

Піна монтажна  -4000 

Латексна фарба "фарбуємо інтер'єр" -14кг-1000 

Перевезення - 1000 

Емаль алкідна пф-266 червоно-коричнева (відро-10л) -24 шт -

13017,60 грн 

Емаль алкідна пф-115п(відро-10л) біла глянцева -24 шт -15638,40 

грн 

М'яч футбольний-10 шт-5700 

М'яч баскетбоьний-10 шт-8000 грн 

М'яч волейбольний -10 шт.-6900 грн 

Сітка футбольна - 680 грн, сітка футбольна 7.4*2.5 -2600, 

Сітка футбольна міні -1000грн 

Сітка волейбольна 950 грн, м'ячі для метання 450 грн. 

Канат -2550грн 

 Стілець пластиковий "емма"-206 шт -183340грн 

 4 ноутбуки acer tmp215-52p3lo-  63506.88 uhy 

Листопад Картоплечистка мок-300м- 18560,00 

Грудень Тістомісильна машина мт-30-57060,00грн 

Холодильна шафа 2х  дверна -67000,00 грн 

Холодильна шафа зі скляними дверцятами - 21750,00грн 

 


