
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року № 1118)

Затверджений у сумі 948915 ( дев'ятсот  сорок вісім тисяч 
дев'ятсот п 'ятнадцять) гривень 

(сума словами і цифрами)

11 а ч а. 11: ник відділу освіти " /

К ОШ ТОРИ С  
на 2017 рік

2147724 Відділ освіти Великописарівської РДА
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

сіит. Велика П исарівка Великописарівського району С ум ської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 10 Відділ освіти Великописарівської районної державної 
адміністрації
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ";"(код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 101 1090 Надання позашкільної освіти
(код та назва Типової програмної класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів )_ _)

Найменування Код
Усьогі на оік

РАЗОМзагальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 948915 948915

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 948915 X 948915
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000

X

(розписати за підгрупами)
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами)
інші надходження, у  т. ч. X
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 
за типом боргового зобов'язання

X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування)

X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 948915 948915
Поточні видатки 2000 948915 948915

Оплата праці 2110 735606 735606
Заробітна плата 2111 735606 735606
Грошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 162535 162535
Використання товарів і послуг 2200 50774 50774
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 12201 12201
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3998 3998
Видатки на відрядження 2250 3380 3380
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 31195 31195
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273 3495 3495
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275 27700 27700
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм

2281



1 2 3 4 5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку
2282

Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630

Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000

Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110

Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) іінших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших о б 'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об 'єктів 3142
Реставрація пам яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі і нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3230

Капітальні трансферти населенню 3240
Падання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000



Розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік 

К'ФК 1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми БДЮТ

Всього(грн.)
НАДХОДЖЕННЯ - усього 948915,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету 948915,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету 0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 948915,00
КЕКВ -2000 Поточні видатки 948915,00
КЕКВ -2100 Оплата нраиі і нарахування на заробітну плату 898141,00
КЕКВ -2111 "Заробітна плата” 735606,00
в тому числі по посадових окладах педагогічних прац. 462681.00

надбавка за вислугу років ст 57 закону України 110478,00
надбавка за престижність 10% пост №373 від 
23.03.11 92535,00
доплата до 3200 грн. 17520,00
оздоровчі ст.57 Закону України "Про освіту" 21912,00
зарплата молодшому обслуговуючому персоналу 30480.00

К ЕК В-2120 "Нарахування на оплату праці 22%" 162535,00
КЕКВ - 2200 Використання товарів і послуг 50774,00
К ЕК В-2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12201,00

заборгованість станом на 1.01.2015 року
в тому числі канцелярські товари 1795,00

папки 20 шт.*30,0 грн. 600,00
журнал гурткової роботи 24*25 грн. 600,00
папір формат А-4 7 пачок х 85,00 грн 595,00
проведення конкурсів, свят, участь в обласних 
виставках 10406,00
Конкурс "Дюймовочка" 1515,00
декоративні квіти 2 шт х 50,00 100
кольоровий папір 5 шт х 12,00 60
гірлянда декоративна 1 шт х 61,00 61
надувні кульки 8 шт х 3,00 24
виготовлення афіші 1 шт х 40,00 40
стрічки 10 шт х 1 5 грн 150
корона 1 шт х 80,00 80
призи м"які іграшки 10 шт х 100.00 1000
"Колядки і щедрівки" 210,00
грамоти 12 шт х 2,50 30,00
фотоальбоми 3 шт х 60,00 180,00
"Таланти твої Великописарівіннно" 325
грамоти 34 шт х2,50 85
Фотоальбоми 4шт хбО.ОО 
Місс Юність

240
1600

декоративні квіти 2 шт х 50,00 100
кольоровий папір 5 шт х 12,00 60
гірлянда декоративна 1 ш тх  21,00 81
кульки надувні 8 шт х 3,00 24
виготовлення афіші 1 шт х 40,00 40
стічки 10 шт хі 5,00 150
корона 1 шт х 80,00 80
призи косметичні набори 10 ш тх 106,5 грн. 
Участь в обласних конкурсах та виставках

1065
2120

картон 2 пач х 90,00 180
стрічки для вишивання 10 шт х 25,00 250
Бісер 50шт х4.50 225 ,

ватман 25 шт х 7,00 175
Фотобумага 1 пачка х 1 ЗО. 00 130
Стрічки для вишивання 6 х20.00 120
п"яльця 5 шт х 22,00 110
п"яльця 7 шт х 15,00 105
стрічки для вишивання 10 шт х 15,00 150
фарби для малювання 15 шт х 45,00 675



Юні художники Сумщини 655
грамоти 20 шт х2,50 50
ватман 25 шт х 12,00 300
фарби 5 шт х 26,00 130
Ватман 25шт х 7.00 175
Турнстично-красзнавча конференція 450,00
грамоти 20 шт х2,50 50,00
фотоальбоми 5 шт.*80 грн. 400,00
Проведення Новорічних свят 877,00
ялинка 1 шт х 170 грн 170,00
гірлянди 2 шт х 25,00 50,00
ялинкові прикраси 5 шт х 35,00 175,00
призи: фарби акварельні 2 шт х25 50,00
пазли 10 шт х 12,00 120,00
пластилін 5 шт х 20,00 100,00
ручки 10 шт х 1,50 15,00
блокноти 2шт х 14,00 28,00
фломастери 3 шт х 15,00 45,00
машинка 5 шт х 15,00 75,00
ручки 5 шт х 3,00 15,00
олівці 2 шт х 17,00 34,00
День Святого Миколам 579,00
Олівці 12 шт.*17 грн. 204,00
Фломастери 15 шт.*15 грн. 225,00
Альбоми 10 шт.*15 грн. 150,00
господарчі товари та малоцінні товари 2075,00
фарба для вікон і підлоги 20 шт х 95 грн 1900,00
віники 3 шт.*25 грн. 75,00
щітки 4 шт х 25 грн 100,00

KERB- 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3998,00
: тому ЧИСЛІ Послуги з передавання даннх і повідомлень 1295,00

оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів тощ 1295,00
Оплата послуг 2703,00
абонплата 46,90 грн х 12 міс. 563,00
інтернет зв'язок 120 грн * 12 міс. 1440,00
оплата банківських послуг 700,00

КЕКВ -2250 Видатки на відрядження 3380,00
в тому ЧИСЛІ Курсова перепідготовка 8 чол м. Суми 2260,00

добові прац х 16 днів х 30 грн 480,00
проживання 15 діб х 60 грн 900,00
проїзд 8 чол х 110 грн 880,00
відрядження на наради, семінари до м. Суми 1120,00
добові 8 поїздок х ЗО грн 240,00
семінари, наради 8 поїздок х 110 грн 880,00

KERB - 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 31195,00
KERB - 2273 "Оплата електроенергії" 3495,00

1360 кВт год *2,57 грн 3495,00
KERB - 2275 "Оплрта інших енергоносіїв" 27700,00

дрова Твеїрдолистя ні смішані мЗ*650

: 48 І
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ДЛмитриченко 
К.М.Кравченко



ЗЛТВНРДЖКНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
від  28 січня 2(К)2 № 57
(у  редакції накату Міністерства фінансів України 
від  26 листопада 2 0 12 року № 1220)

_ П  О  ■>
Затверджений у сумі 1519049 (Один мільйоу п ртсот дев,ятмадця'«ьДисяч
сорок дев я /ь) гривень ^  .....  ^

ТІ і і А |  ^

ПЛАН А СИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ  НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮ ДЖ ЕТУ ) ЗА ГА ЛЬН ОГО  ФОНДУ
на 2017 р ік

___________________2147724 Відділ осв іти  В ел и к о п и са р ів сь к о ї РДА________________________________

(код за ЄДРПОУ та наймену вання бюджетної установи) 

см т . В ел и к а П н сар ів к а  В ел и к о п и са р ів сь к о го  район у  С у м с ь к о ї області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Районний

код та назва програмної класифікації видатків та кредиту вання державного бюджету 10 Відділ освіти Великописарівської районної державної адміністрації

код та  назва програм ної класиф ікац ії видатків та кредитування м ісцевих бю дж етів "."(код та назва Типової програм ної класиф ікації видатків та кредитування м ісцевих б ю дж етів  / Т и м часової класиф ікації видатків та 
кредитування для бю дж етів  м ісцевого  сам оврядування, які не застосовую ть п рограм но-ц ільового  методу 101 1090 Н адання позаш кільної освіти  позаш кільним и закладами осв іти , заходи  із позаш кільної роботи  з 
дітьми 1011090 Н адання позаш кільної освіти  позаш кільним и закладам и  осв іти , заходи  із позаш кільної роботи  з дітьми 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредиту вання місцевих бюджетів ) ______________ )
(гри )

Показники КЕКВ С ічень Лю тий Березень Квітень Травень Ч ервень Л ипень С ерпень В ересень Ж овтень Л истопад Г рудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 ІЗ 14 15

О плата праці 2110 35080 69230 69066 103380 106942 138132 106942 103376 103376 103376 103376 124765 1167041

Нарахування на оплату праці 2120 7718 15230 15194 22744 23527 30389 23527 22965 22965 22965 22965 27672 257861
М едикам енти  та перев’язувальні матеріали 2220

Продукти харчування 2230

О плата комунальних послуг та  енергоносіїв 2270 740 740 410 410 410 18160 410 20010 410 410 410 42520

О плата електроенергії 2273 740 740 410 410 410 298 131 411 410 410 410 4780
О плата інш их енергон осіїв 2275 17862 279 19599 37740
Д ослідж ення і розробки , окрем і заходи  розвитку по 
реалізац ії держ авних (регіональних) програм 2281

О кремі за х о д и 'п о  реалізац ії держ авних (регіональних) 
програм, не віднесені до  заходів розвитку 2282

С оціальне забезпечення 2700

Інші видатки 5000* 400 600 4516 6725 6726 7511 2385 5191 5191 6191 6191 51627

П редм ети  м атеріали  обладнання та інвентар 2210 400 190 1578 3787 3788 4573 3 3253 4253 4700 6191 32716
О плата послуг крім ком унальних 2240 938 938 938 938 382 938 938 1491 7501
В идатки на відрядж ення 2250 410 2000 2000 2000 2000 2000 1000 11410

”  ______________ . 42798 85600 85600 131050 13^604 175657 156140 129136 151542 131942 132942 159038 1519049

С .О .Д м и тр и чен ко

3 0  л ю то го  2 0 1 7  р ік

'число, місяць, рік)




