Додаток 26
до Настанови
(пункти 4.39, 5.17)

ПЕРЕЛІК
адміністративних витрат
1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та
інші грошові виплати, обчислені згідно з формами та системами оплати праці,
встановленими у будівельній організації:
працівників апарату управління будівельної організації, яка має статус юридичної
особи (керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців);
робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної
організації (операторів зв’язку, операторів електронно-обчислювальних машин, двірників,
прибиральників тощо) та іншого загальногосподарського персоналу.
2. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління будівельної
організації та робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної
організації.
3. Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату управління будівельної
організації, зокрема:
3.1. Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що
перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують працівників
апарату управління, включаючи:
основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові
виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують легкові автомобілі;
вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт
автомобільної гуми;
витрати на утримання гаражів і місць стоянки (паркування) легкових автомобілів
(енергопостачання, водопостачання, водовідведення тощо);
амортизація (орендна плата), витрати на поточний ремонт, технічний огляд, технічне
обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт гаражів і місць стоянки
автомобілів;
податки, збори та інші передбачені законодавством відрахування, пов’язані з
експлуатацією легкових автомобілів (податок на землю, на якій розміщено гараж; плата за
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів; збір за спецводовикористання тощо).
4. Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної
організації та інші загальногосподарські витрати:
4.1. Витрати на придбання канцелярських товарів і приладдя, бланків обліку,
звітності.
4.2. Витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт споруд, приміщень, що
використовуються апаратом управління будівельної організації.
4.3. Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних
активів загальногосподарського використання (страхування майна, амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона тощо), крім операційної
оренди.
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4.4. Витрати на малоцінний і швидкозношуваний інвентар і малоцінні предмети, що
використовуються будівельною організацією та не належать до основних засобів, та витрати
на їх ремонт.
4.5. Витрати на утримання і експлуатацію всіх видів зв’язку, що використовуються
для управління і перебувають на балансі будівельної організації, оплата послуг зв’язку
(пошта, телеграф, телефон, факс тощо), обчислювальних центрів, засобів сигналізації та
інших технічних засобів управління.
4.6. Витрати на утримання, ремонт і експлуатацію електронно-обчислювальної та
комп’ютерної техніки, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі
будівельної організації і використовується персоналом (у тому числі для автоматичного
оброблення інформації), зазначеним у цьому додатку.
4.7. Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями з управління
будівельною організацією, якщо у штатному розписі не передбачено відповідних
функціональних служб, включаючи витрати на обчислювальні, друкарські, розмножувальні
та інші роботи.
4.8. Оплата послуг консультаційного та інформаційного характеру (у тому числі
витрати на придбання літератури та передплату спеціалізованих періодичних видань),
пов’язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, додержанням
законодавства.
5. Оплата професійних послуг (юридичних, щодо оцінки майна, аудиторських, у тому
числі оплата за проведення обов’язкових аудиторських перевірок, передбачених
законодавством, тощо).
6. Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення
річних зборів, на оприлюднення річного звіту, представницькі витрати, на послуги щодо
зміни структури приватизованої будівельної організації тощо).
7. Оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації
в органах державної виконавчої влади.
8. Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитнофінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове обслуговування персоналу,
зазначеного у цьому додатку, з отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і
довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і зобов’язань, у тому числі й цінних
паперів. Плата за надання поштово-телеграфних послуг та інші витрати, пов’язані з
грошовим обігом.
9. Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства
під час переведення, приймання та направлення на роботу в іншу місцевість.
10. Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством (крім
податків і зборів, що включаються до собівартості будівельних робіт).
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11. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони адміністративних
приміщень:
витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті будівельної організації;
плата за послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової
охорони в установленому законодавством порядку; витрати на придбання, утримання та
знос протипожежного інвентарю та устаткування.
12. Страхові внески та відрахування на єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від заробітної плати працівників, зазначених у цьому
додатку, за встановленими законодавством нормами.

____________________________________

