
К О Ш Т О Р И С
витрат за програмою короткострокового підвищений кваліфікації по 

«Майстер - клас» в навчально-практичному центрі ресторанного 
сервісу при Чернігівському центрі професійно-технічної освіти

Вихідні дані:

Назва професії 
Код професії 
По програмі 
Кількість годин (год.) 
Кількість слухачів (чол.) 
Термін навчання (дн.)

- Кондитер 
-7412
- «Приготування тірамісу імпровізованого» 
-6
-5
- 1

1. Витрати на оплату праці працівників (грн.) 314,64
2. Нарахування на оплату праці відповідно до законодавства (грн.) 69,22
3. Безпосередні витрати та оплата послуг іншим організаціям (грн.) 300,10
4. Загальна вартість навчання слухачів за весь період навчання (грн.) 683,96
5. Вартість навчання 1-го слухача за весь період (грн.) 137,00 
(без урахування сировини на навчальні цілі)

Головний бухгалтер



К О Ш Т О Р И С
витрат за програмою короткострокового підвищення кваліфікації по 

«Майстер - клас» в навчально-практичному центрі ресторанного 
сервісу при Чернігівському центрі професійно-технічної освіти

Вихідні дані:

Назва професії 
Код професії 
По програмі 
Кількість годин (год.) 
Кількість слухачів (чол.) 
Термін навчання (дн.)

- Кондитер 
-7412
- «Приготування піци» 
-6
-5
- 1

1. Витрати на оплату праці працівників (грн.) 314,64
2. Нарахування на оплату праці відповідно до законодавства (грн.) 69,22
3. Безпосередні витрати та оплата послуг іншим організаціям (грн.) 300,10
4. Загальна вартість навчання слухачів за весь період навчання (грн.) 683,96
5. Вартість навчання 1-го слухача за весь період (грн.) 137,00
(без урахування сировини на навчальні цілі)

Головний бухгалтер Г.Т. Кучерява



К О Ш Т О Р И С
витрат за програмою короткострокового підвищення кваліфікації по 

«Майстер - клас» в навчально-практичному центрі ресторанного 
сервісу при Чернігівському центрі професійно-технічної освіти

Вихідні дані:

Назва професії 
Код професії 
По програмі 
Кількість годин (год.) 
Кількість слухачів (чол.) 
Термін навчання (дн.)

- Кондитер 
-7412
- «Приготування хачапурі» 
-6
- 5
- 1

1. Витрати на оплату праці працівників (гри.) 314,64
2. Нарахування на оплату праці відповідно до законодавства (грн.) 69,22
3. Безпосередні витрати та оплата послуг іншим організаціям (грн.) 300,10
4. Загальна вартість навчання слухачів за весь період навчання (грн.) 683,96
5. Вартість навчання 1-го слухача за весь період (грн.) 137,00 
(без урахування сировини на навчальні цілі)

Головний бухгалтер Г.Т. Кучерява



К О Ш Т О Р И С
витрат за програмою короткострокового підвищення кваліфікації по 

«Майстер - клас» в навчально-практичному центрі ресторанного 
сервісу при Чернігівському центрі професійно-технічної освіти

Вихідні дані:

Назва професії 
Код професії 
По програмі 
Кількість годин (год.) 
Кількість слухачів (чол.) 
Термін навчання (дн.)

- Кондитер 
-7412
- «Приготування чебуреків » 
- 6
- 5
- 1

1. Витрати на оплату праці працівників (грн.) 314,64
2. Нарахування на оплату праці відповідно до законодавства (грн.) 69,22
3. Безпосередні витрати та оплата послуг іншим організаціям (грн.) 300,10
4. Загальна вартість навчання слухачів за весь період навчання (грн.) 683,96
5. Вартість навчання 1-го слухача за весь період (грн.) 137,00 
(без урахування сировини на навчальні цілі)

Головний бухгалтер Г.Т. Кучерява



К О Ш Т О Р И С
витрат за програмою короткострокового підвищення кваліфікації по 

«Майстер - клас» в навчально-практичному центрі ресторанного 
сервісу при Чернігівському центрі професійно-технічної освіти

Вихідні дані:

Назва професії 
Код професії 
По програмі 
Кількість годин (год.) 
Кількість слухачів (чол.) 
Термін навчання (дн.)

- Кондитер 
-7412
- «Елементи оздоблення з мастики » 
-6
- 5
- 1

1. Витрати на оплату праці працівників (грн.)
2. Нарахування на оплату праці відповідно до законодавства (грн.)
3. Безпосередні витрати та оплата послуг іншим організаціям (грн.)
4. Загальна вартість навчання слухачів за весь період навчання (грн.)
5. Вартість навчання 1-го слухача за весь період (грн.)
(без урахування сировини на навчальні цілі)

314,64
69,22
300,10

683,96
137,00

Головний бухгалтер Г.Т. Кучерява



К О Ш Т О Р И С
витрат за програмою короткострокового підвищення кваліфікації по 

«Майстер - клас» в навчально-практичному центрі ресторанного 
сервісу при Чернігівському центрі професійно-технічної освіти

Вихідні дані:

Назва професії 
Код професії 
По програмі 
Кількість годин (год.) 
Кількість слухачів (чол.) 
Термін навчання (дн.)

- Кондитер 
-7412
- «Корисні цукерки» 
-6
- 5
- 1

1. Витрати на оплату праці працівників (грн.) 314,64
2. Нарахування на оплату праці відповідно до законодавства (грн.) 69,22
3. Безпосередні витрати та оплата послуг іншим організаціям (грн.) 300,10
4. Загальна вартість навчання слухачів за весь період навчання (грн.) 683,96
5. Вартість навчання 1-го слухача за весь період (грн.) 137,00
(без урахування сировини на навчальні цілі)

Головний бухгалтер Г.Т. Кучерява


