
 

                                                                      
     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

         Запорізького району Запорізької області 

               дванадцята позачергова  сесія  восьмого скликання 

 

                                                   РІШЕННЯ  № 13 

03 вересня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про затвердження   калькуляції   та  її економічне обґрунтування  на 
утримання   комунальної  установи  «Інклюзивно – ресурсний центр» 
Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області  

 
 Керуючись пунктом 1 частини а статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, 

затвердженим    постановою    Кабінету     Міністрів  України    від 12.07.2017   

 № 545, постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 617 «Деякі 

питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та 

інклюзивно-ресурсних центрів», з метою забезпечення ефективного та 

цільового використання бюджетних коштів та оптимізації витрат на 

утримання комунальної  установи  «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області   

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити калькуляцію  та  її економічне обґрунтування  на утримання   

комунальної  установи  «Інклюзивно – ресурсний центр» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області (Додаток 1,2). 

 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області.  

 

 

Селищний голова                                             В.С.Сосуновський    

                

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення сесії 

 

від 03.09.2021 №13 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

             на утримання комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 1 

особу. 

 

 

 

ВИХІДНІ ДАННІ 

Кількість дітей                                                        1 дитина 

Вартість висновку                                                   410,00грн 

 

Вартість надання послуги                                   410грн.00коп 

 

 

 

Витрати по статтям 

 

 

КЕКВ 2111 35грн.  

КЕКВ 2120 8грн.  

КЕКВ 2210 30грн.  

КЕКВ 2240 86 грн. 

КЕКВ 2272 12 грн. 

КЕКВ 2273 71 грн. 

КЕКВ 2274 168 грн. 

 

 

 

 

Секретар ради                                             В.С.Кривенко 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

 

                                                                                             

                                                                                           Додаток 2 

                                                                                                                   до рішення сесії 
                                                                                                від 03.09.2021р. №13 

 

 

Економічне обґрунтування розрахунку утримання комунального 

установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

1. Витрати на придбання матеріальних запасів при формуванні висновку 

– 86,00грн.: 

Витрати на знос матеріальних запасів на одну дитину: Комп’ютерне 

обладнання (ноутбук, принтер, заправка картриджу 15800/36/8)= 55,00грн.; 

Дидактичне приладдя (комплексна програма корекційно-педагогічного 

процесу 2400/12/8)=25грн/дитину; 

Папір 30 арк.= 6 грн.; 

2. Витрати на комунальні послуги - 251,00грн.: 

Електропостачання 1671кВт/12*3,61/7=71,00грн; 

Газове постачання 8,42*140/7=168,00; 

Водопостачання та водовідведення:2,21+1,18*24,168/7=12,00; 

               0,015*21*7=2,21 

               0,0004*21*140=1,18 

3.Матеріальні витрати - 30,00грн.: 

Миючий засіб для прибирання приміщень 1152/8/7=20,00; 

Дезінфікуючі засоби 500/8/7=10,00грн; 

4.Витрати загальногосподарського призначення – 35,00грн: 

Оплата труда прибиральниці 1925,00/40/4=12,00грн; 

Оплата труда бухгалтерії 3644,25/40/4=23,00грн. 

 

*Розрахунок не є остаточним, протягом року ціна за одну годину надання 

послуги може змінюватися.  

 

 

Секретар ради                                                В.С.Кривенко 

 


