
витрат для професійної підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації безробітних громадян за професією

“Слюсар з ремонту автомобілів” ТК Луцького НТУ
термін навчання з 30.03. 15 р. по 04.09.15р.)дог.№ 030015031900 027 від 19.03.2015р.

ГС
ІР

Код-7231-2
•ллькість слухачів /чол./ - 12
7 гомін навчання /міс./ - 5
7ривалість навчання /год./ - 757
Ітретинне навчання /год./ - 269
Виробниче навчання /год./ - 460
Кваліфікаційний іспит /год./ - 4 год. х 3 чол. = 12 год.

: нсультації /год./ - 16

Вартість 1 год.: 852,00 х 2,85% = 24,28 грн.

Розрахунок з/плати:
1 .1. 3/плата викладачам теоретичного навчання:

285 год. х 24,28 грн. = 6919.80 грн..
1.2. Кваліфікаційний іспит.

12 год. х 24,28 грн. = 291,36 грн.
1.3. 3/плата майстрів виробничого навчання

12 розряд посадовий оклад станом на 01.03.2015 року 1806.00 грн.
18 06.00 грн. + (1806,00 грн. х 50%) : 167,00 х 460 год. х 1 майстра = 7461,92 грн.

1.4. 3/плата адміністративно-господарського персоналу - 15 %
(6919.80 + 291.36 + 7461.92) х 15 % = 2200,96 грн.

1.5. Всього з/пл.
(6919.80 + 291,36 + 7461,92) + 2200,96 = 16874.04 грн.

2. Нарахування на з/плату 36,3 % -
ЄСВ-36,3 %- 6125,28 грн.

3. Всього з/плата з нарахуванням:
16874,04 +6125.28 =22999.32 грн.

4. Навчальні витрати - 11214.05 грн.
- нормативи витрат - 8126.28 грн.
- додаток до кошторису - 3087.77 грн.



5. Комунальні послуги:
- водопостачання:
- Зідн.х 0,020м3 х 12 чол. х 4.308 грн.= 32.05грн.

водостоки:.
- Зідн .х 0,020м3х 12чол. х 4,212грн.= 31,34 грн.

електроенергія :10 ламп х 60 Вт.х 380 год.=228 кВт\ год.х 1.7166грн. = 391.38 грн.
Всього комунальних послуг: 454,77 грн.

6. капітальні витрати:
( 22999,32 грн.+ 454.77 грн.) х 10%= 2345,41 грн.

7. Всього витрат по кошторису
22999.32грн. + 11214.05 грн. + 454.77 грн.+ 2345,41 грн. = 37013,55 грн.

8. Вартість навчання одного слухача за за весь період:

37013,55 : 12 чол.= 3084,46 грн.

8. Вартість навчання одного слухача за місяць:

37013.55 грн.: 12 чол.: 5 міс.= 616.89 грн.

ГС
4р

Головний бухгалтер професійно - 
технічного училища Луцького національного 
технічного університету

Л.Г.Стецюк
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