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РОЗРАХУНОК  

собівартості заходів на платні соціальні  послуги 

 

 Розрахунок прямих витрат на надання соціальної послуги. 

       Визначення розміру заробітної плати та ЄСВ основного та допоміжного персоналу, 

залученого до надання платної соціальної послуги; витрати на придбання товарів, робіт і 

послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги; інші прямі витрати. 

 Розрахунок витрат на заробітну плату і ЄСВ залученого до надання послуги 

соціального  робітника. 

 

   Витрати на оплату праці основного та допоміжного персоналу складають: 

                          ЗПЄВ = ЗП + ЄВ =84595 грн.+18610,90 грн. = 103205,90 грн. 

 

    Розрахунок витрат на придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із 

наданням платної соціальної послуги. 

№ 

з/п 

Назва придбаних 

засобів та 

матеріалів 

Термін 

використання 

(місяців) 

Кількість Ціна, грн. 
Вартість, 

грн. 

1 Халат бавовняний 12 1 штука 300,00 300,00 

2 Фартух 12 1 штука 100,00 100,00 

3 Рукавиці господ. 3 4 пари 20,00 80,00 

4 Хустка 12 1 штука 50,00 50,00 

4 Рукавиці 

одноразові 

0 14 пари 4,50 63,00 

5 Сумка господ. 12 1 штука 55,00 55,00 

6  Чоботи гумові 12 1 пара 150,00 150,00 

7 Зошит 3 4 штуки 30,00 120,00 

8 Ручка кулькова 2 6 штук 12,00 72,00 

9 Маски медичні  0 6 штуки 1,50 9,00 

Разом: 999,00 

№ 

з/п 
Назва показника Розмір 

Витрати на 12 місяців, 

грн. 

1 Заробітна плата соціального 

робітника 

6700,00 6700*12 міс.=80400,00 

    

2 Щорічна матеріальна 

допомога на оздоровлення у 

розмірі посадового окладу  

4195,00 4195,00 

3 Усього заробітна плата 84595,00 

4 Єдиний соціальний внесок 22% від 3 ряд. 18610,90 

Разом: 103205,90 



 

Розрахунок витрат на придбання товарів, робіт і послуг: 

 

ПТРП = ПМО + МПМ + ПХ + СРП + ІВ = 

300грн. 

+300грн.+100грн.+80грн.+50,00грн.+63,00грн.+55грн.+150грн.+120грн.+72грн.+9грн.=

999,00грн. 

 

  З урахуванням кількості робочих днів за 12 місяців у 2023 році (250 днів) і норми 

тривалості робочого дня (8 годин) обчислюються прямі витрати на надання послуги в 

умовах установи: 

ПВ = (ЗПЄВ + ПТРП + ІПВ) / РД / НТРД = 

(103205,90 +999,00) / 250д. / 8год.=52, 10грн./год. 

 

   Визначення частки адміністративних витрат, яка враховується при визначенні 

вартості платної соціальної послуги. 

   Розрахунок адміністративних витрат. 

   За допомогою кошторису та штатного розпису установи обчислюється: 

1) заробітна плата і ЄСВ адміністративного та управлінського, а також господарського та 

обслуговуючого персоналу за 12 місяців складають – 1423764,22грн.; 

2) витрати на придбання товарів, робіт і послуг на адміністративні потреби – 58000,00 

грн.; 

    

   Виходячи з цих даних розрахуємо суму адміністративних витрат: 

 

АВ = ЗПЄВ + ПТРП + ІАВ =1423764,22грн.+58000,00грн.=1481764,22грн. 

 

   Коефіцієнт розподілу адміністративних витрат відповідно обчислюється як 

співвідношення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, що залучається до 

надання соціальних послуг у межах замовлення, і загальних витрат на заробітну плату 

основного та допоміжного персоналу, який здійснює надання соціальних послуг, за всіма 

договорами. 

КРАВ = ЗП / ЗВЗП=103205,90 грн. / 1423764,22грн.=0,07 

 

  На основі цих даних обчислюється частка адміністративних витрат: 

   

ЧАВ = АВ × КРАВ : РД : НТРД=1481764,22*0,07 / 250д. / 8год.=51,86грн. 

 

   З метою дотримання частки адміністративних витрат необхідно враховувати в 

розмірі не більше 15 % від витрат на оплату праці, а саме в розмірі 7,74 грн. (103205,90 

грн. / 250 д. / 8 год × 0,15).  

  Вартість надання платної соціальної послуги протягом однієї людино-години в 

умовах установи: 

 

ВОГ = ПВ + ЧАВ =  52,10 грн.+7,74 грн.=59,84 грн. 

 (1год. / 60 хв. =59,84 грн. / 60 хв. = 0,9973 грн.) 

Директор                                                Тетяна МАРУЩАК                                                                               

Гол.бухгалтер                                        Алла МИТКОВСЬКА                                                                             


