
ЗАТВЕРДЖУЮ

frзiйЬ".-:i,

Графiк
робоmu KoMicii з пidmверduсення квалiфiкацil

за професiею кКухар>
в [ЕРЖАВНОМУ НАВЧАJIЪНОМУ 3АЮrАДI

кощЕсъкиЙ цЕнтр проовсtЙно-тпхнtчноi освIти
дпrжлвноi сJIvItБи злйнятос TI >

[оtуменmа, якi необхidнi dля пidmверduсення рвульmаmiв
н е формалльноzо проф есiйноzо н авчання з а пр оф есiею к Кухар > :

направлення центру зайнятостi;
паспорт;
iдентифiкацiйний код;
документ про ocBiTy;
трудова книжка (при наявностi);
медична довiдка 086/0, особиста медична книжка.
Пi d mв ер d uс ення р езул ь mаmiв н еф орм u. ьн о z о пр о ф е ci йн о ео н ав ч ання
провоdumься на ruлаmнiй ocHoBi.
Сuровuна mа Mamepialla за ражунок KoIamiB особu-канdudаmа.

Контакгнi телефони:

Заступник директора з методичноi роботи -
Назаренко Юлiя ОлексiiЪна

(048)705_44-0з
Секретар KoMicii -

Бриткова Тамiла Василiвна
тел. 097-169-22-89

.Щата Час

05.09.2022р. - 09.09. 2022р.
8 00_ 14 00

Вихiднi днi:

субота, недiля



lI. Розрахунок BapTocTi iнших платних послуг

ПЛаТНi пОсJryги З надання спецiально облаштованих примiщень ryртожиткiв навчtulьних зашlадiв для
проживаннrl осiб, якi навчаються або працюють у вiдповiдному закладi освiти

або
Платнi посJIуги з надання спецiально облаштованих будинкiв i примiщень, що перебувають на балансi

закпа,ry освlти, дJIя тимчасового проживаннJl
(залuшumu необхiOне)

вихiднi данi:
Часельнiсmь проэrcuваючuх на piK
Трuвал i с mь проэrсuв ання

BapTicTb проживання 1 особи за добу, грн 178,0

!ирекгор ЩПТО Роман САРЖИНсЬкиЙ
(прiзвище, iнiцiали)

Алiна сингАiвськд
(пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

осiб
diб

лъ
zll показники грн.

Доходи - всього 178,0
Видатки - всього 178,0

l Оппаmа працi 40,3
1.1 Заробiтна плата з3,0
1.2. Нарахування на оплату працi 7,з
2 Прелмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 0.9
J Оплата посJryг б8.1
4 видатки на вiдрядження

5
()ппаmа комунсuьнuх послуz mа eHepeoHociiB -

scboeo 52,5

5.1 оплата тегlпопостачання 0,0
5.2. Оплата водопостачання та водовiдведення 4,0
5.3. Оплата елекгроенергiТ l5,4
5.4. Оп.пата природного гirзу з2.6
5.5. Оплата iнших енергоносiiЪ та iнших комунtшьних 0.5

6 Iншi поточнi видатки
7 Придбання обладнання i предметiв довгострокового l6.2
8 Капiтальний ремонт автомобiлiв та обладнання

9 Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'сктiв

10 Капiта,тьний ремонт iнших об' eKTiB
1l Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'ектiв

Фю-ffi



I. Розрахунок BapTocTi поспуги у сферi освiтньоiдiяльностi

1. Професiйно-технiчне навчання за професiсю або пiдвищення квалiфiкацiТ на курсах
цlльового призначення за напрямом

Оцiнювання результатiв неформальноrо навчання за професiею "Кухар" 5; б розряд
(назва професii'або напряму КItП)

вшхiднi данi:
Код професiТ
Квалiфiкацiя
TepMiH навчання (мiсяцi, години)
мiсяцi (dля професii)/ zоduнu (dля КI!П)

Вид пhготовки та кiлькiсть годин вiдповiдно до
навчаJIьного плану:
Загально-професiйна пiдготовка, год
Професiйно-теоретична пiдготовка, год
Професiйно-практична пiдготовка, з них:
- виробниче навчання, год
- виробнича практика, год
КонсультацiТ, год

ffержавна ква.пiфiкацiйна атестацiя, год

Разом, годпн

Кiлькiсть слухачiв у групi (осiб)

2
8

l0 год.

10

1

2 д",

Всього витрат на одного сJIухача, грн

.Щиректор

Ф О, длiнасlдтгдiвськд
(пiлпис) (прiзвище,iнiцiми)

3947.00

J\t з/r показникп грн.

fоходш - всього 3947,00
Видаткп - всього 3947,00

1 оплаmа працi 3017,67
1.t Заробiтна плата 247з.50
1.2. Нарахування на оплату працi 544,17
2 Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTaD 33,00
3 Оплата послуг 433,62
4 видатки на вiдрядження 0,00

5
()frлаmа комунсиьнllх послуz mа eHepeoHocitB
всьо2о 281,07

5.1 оплата теплопостачання 0.00
5,2. Оплата водопостачання та водовiдведення 0,84
5.3. Оплата електроенергiТ 277,97
5.4. Оплата Ilриролного газy 0.00

5.5.
Uплата lнших енергоносitЪ та iнших
комчнаJIьних послчг

2,26

6 Iншi поточнi видатки

7
llридоання ооладнання l предметiв
довгостDокового коDистчвання 181,б4

8 Капiта.пьний ремонт автомобiлi в та обладнання

9
Капlтальне будiвництво (придбання) iнших
об'сктiв

l0 Капiтальний ремонт iнших об'ектiв
ll Реконструкцiя та реставрацiя iнших об]ектiв

ý};лЪ:,Ь

ЁtW#"{i

(пiдпис)

Головний

САРЖИНСЬКИЙ
iнiчiали)



I. Розрахунок BapTocTi посJIуги у сферi освiтньоiдiяльностi

l. Професiйно-технiчне навчання за професiсю або пiдвищення квалiфiкацii на курсах
цlльового призначення за напрямом

Оцiнювання результатiв пеформального павчання за професiсю "Кухар" 3; 4 розряд
(назва професii або напрlьl,ry КItП)

вихiднi данi:
Код професiТ
Квалiфiкацiя
TepMiH навчання (мiсяцi, години)
мiсяцi (dля професii)/ eoduHu (0ля Кl|П)

Вид пцготовки та кiлькiсть годин вhповИно до
навчального плану:
Загально-професiйна пiдготовка, год
Професiйно-теоретична пiдготовка, год
Професiйно-практична пiдготовка. з них:
- виробниче навчання, год
- виробнича практика, год
Консультацii, год

.Щержавна квалiфiкацiйна атестацiя, год

Разом, годин

Кiлькiсть слухачiв у групi (осiб)

2
6

8-гол

8

1

2 цl.

М з/l показники грн.

Доходп - всього 3284.00
Видаткп - всього 3284,00

l Ошаtпа працi 2414"!,4
1.1 3аробiтна плата l 978.80
1.2, Нарахування на оплатy працi 4з5.34
2 Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 33.00
_) Оплата послуг 433,62
4 Видатки на вiдрядження 0,00

5
()плаmа Koмyчculbчllx послу? па eHepzoHociiB -
всьо2о

260,|9

5.1 Dплата теплопостачання 0,00
5.2. Оплата водопостачання та водовiдведення 0,84
5.3. оплата електDоенергii 257.09
5.4. Оплата природного газy 0,00

5.5.
uплата lнших енергоносllв та lнших
KoMvHa пьних поспчг 2,26

6 Iншi поточнi видатки

7
tlридОання обладнання i предметiв
цовгострокового користчвання 143,05

8 Капiта,rьний ремонт автомобiлiв та обладнання

9
капlтtlльне оудlвництво (придОання) lнших
об'ектiп

10 Капiтальний ремонт iнших об'сктiв
l1 Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'ектiв

Всього витрат на одного сJrухача, грп

.Щиректор IШТО

G&г_ длi"асиrгдiвськд
(пiдпис) (прiзвище,iнiчiали)

3284.00

бi{^ъ
;g Ёllu}Mlla4#ЁъWкf,lу$jWГоловний


