Управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної
державної адміністрації Рівненської області
Березнівська гімназія Березнівської районної ради Рівненської області
імені Миколи Буховича
НАКАЗ
22.12.2015

м. Березне

№ ___

Про встановлення вартості
платних послуг харчування
учнів 1(5)-7(11) класів
На підставі п. 2,3 Порядку надання платних послуг з виробництва та
реалізації продукції громадського харчування, організації її споживання
Березнівською гімназією Березнівської районної ради Рівненської області
імені Миколи Буховича, затвердженого наказом по Березнівській гімназії від
02.09.2015 № 101, в зв’язку із зміною вартості витрат на надання послуг з
харчування
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити калькуляцію вартості платних послуг з виробництва та
реалізації продукції громадського харчування , організації її споживання
станом на 01.01 2016 року (додаток 1).
1. Встановити з 11 січня 2016 року вартість харчування на день одного
учня 1(5)-7(11) класів в розмірі 13 гривень.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера гімназії
Данильчук Л.В.

Директор гімназії

З наказом ознайомлена:

С.В. Делідон

Л.В. Данильчук

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по Березніській
гімназії від 22.12.2015 № 146

Калькуляція вартості
платних послу з виробництва та реалізації продукції громадського
харчування, організації її споживання Березнівською гімназією
Березнівської районної ради Рівненської області імені Миколи Буховича
Станом на 01.01.2016 року

№
з/п

Показник витрат

Вартість
послуг грн.

Розрахунок

Примітки

1

Заробітна плата
працівників кухні

0,85

3500 грн,: 22 дні : 200
учнів=0.80 грн.
Розрахункові
3500 : 29.5 : 22 : 200 х
2=0,05 грн.
963 : 22дні : 250=0.18
Розрахункові
737 : 29.5 : 22 : 200 х
2= 0.01 грн.
-

Одна штатна
одиниця на 100
учнів:

(0.85+0.19)х22%=0.23
грн.

36.3% -розмір
єдиного
соціального внеску
в частині
нарахувань
-

Заробітна плата
0.19
працівників бухгалтерії

2.

3.

4.

Заробітна плата інших
працівників
Нарахування на
заробітну плату

0.23

Вартість продуктів
10,78
харчування та
продовольчої сировини
для приготування страв
Електроенергія
0.87

5.
6.

Опалення
Водопостачання,
водовідведення

0.08

7.
8.
9.

Дезінсекція,дератизація Вивезення сміття
Придбання інвентарю, За потреби
спецодягу, обладнаня,
посуду,мийних засобів
тощо

Відповідно до меню

2000кВт х 1.91=3820 :
22 : 200 дітей = 0.87
грн.
20м3 х 16.54 грн
=330.80грн. : 22 дня :
200 дітей =0.08 грн.
-

0.5-розмір
посадового окладу

-

-

-

10

11.
12.
13
14

Поточний ремонт
приміщення, ремонт
обладнання та
інвентарю
Оплата службових
відряджень
Оплата послуг зв'язку
Знос основних засобів
Усього

-

-

-

-

-

-

13.00

-

-

Склав головний бухгалтер Березнівської гімназії Л.В.Данильчук ______________
(підпис)

Перевірив відповідальний за організацію харчування Л.І.Черниш ________________
(підпис)

