
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства ф інансів України 
28 січня 2002 року №  57
(у р едакц ії н аказу М іністерства ф інансів України 
від 0 4  ф у д н я  2 0 15 року №  11 18)

Затверджений у сумі 737868 (Сімсот тридцять сім тисяч ̂ вісімсот 
шістдесят вісім) гривень

(сума словами і цифрами) —

і
іальник відділу освітит *с / ■■ КІ >1 \ '* \

(посада) 1 х п

(підпис)
ЗО січня 2017 рік

щ . . _J, щ І
С-О-Дмитриченко

( ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)

КОШТОРИС 
на 2017 рік 

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

__________________ смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської 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 ";"(кодта назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_______________ ).

/7

Найменування Код
Усього на вік

РАЗОМзагальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 737868 737868

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 737868 X 737868
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 ГА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X

Поточні видатки 2000 737868 737868
Оплата праці 2110 583811 583811
Заробітна плата 2111 583811 583811
Грошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 128438 128438
Використання товарів і послуг 2200 25619 25619
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1580 1580
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 300 300
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2003 2003
Видатки на відрядження 2250 4740 4740
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 16996 16996
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 •
Оплата електроенергії 2273 3996 3996
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275 13000 13000
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2280

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

2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

2282



1 2 3 4 5

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

Придбаний основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) іініиих об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об 'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших о б ’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
Надання 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

Начальник відділу освіти 

Головний бухгалтер

:4Э1
і ]  )*§)} ЗО січня 2017 рік

м.п.
** *

(число, місяць, рік)

С.О.Дмнтриченко
(ініціали і прізвище) 

К..М. Кравченко
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ М іністерства ф інан сів У країни 

в и  28 січня 2002 № 57

(у  редакц ії н аказу  М іністерства ф інан сів У країни 

в и  26  л и стоп ада  2012 року № 1220)

Затверджений у сумі 737868 (Сімсот тридцять сім тисяч вісімсот шістдесят вісім)

_________________________________________________________________________________ 2147724 Відділ освіти Вслнкописарівеької РДА__________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_____________________________________________________________________ смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської 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 " ; " ( К° Д  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 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-спортивних шкіл 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів________________ ).



ЗАТВЕРДЖЕНО 
: Наказ Міністерства фінансів України 

28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04 .12.2015 № 1118)

і ' V/ ’Затверджений у сумі 108529 (сто вісім тисяч п’ятсот 
двадцять дев'ять) пщень

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

___________________ смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської 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 ";"(К°Д 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 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-спортивних шкіл

ІГР.Н)

Найменування Код
Усього на пік

РАЗОМ
загальний

фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 108529 108529
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 108529 X 108529
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

'А. ■ ■ г ; X

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

X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X

Поточні видатки 2000 108529 108529
Оплата праці 2110 79491 79491
Заробітна плата 2111 79491 79491
Грошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 22421 22421
Використання товарів і послуг 2200 6617 6617
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 •
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 886 886
Видатки на відрядження 2250 4000 4000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1731 1731
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273 1731 1731
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2280



1 _ 2 3 4 5
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм

2281

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

■ І К
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 ж итлового 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
Надання 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

06 січня 2017 
місяць, рік)

С.О.Дмитриченко
(ініціали і прізвище) 

К.М.Кравчеико
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства ф інансів України 
28 січня 2002 року №  57 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
У країни
04.12.2015 № 1118)--— ^

/ &  X л О
З а т в е р д ж е н и й  у  с у м і  1 0 8 5 2 9  ( с т о  в і с ім  т и с я ч  п '^ с о ^ 'д в з д і й т ь  д Й А ш г )  ^ * , \ \  
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ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на І квартал 2017 року

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

сіит. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської 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 т а  назва програмної класиф ікації видатків та  кредитування м ісцевих бю дж етів ";"(К°Д т а  назва Типової програм ної класиф ікації видатків та  кредитування м ісцевих бю дж етів /  Тимчасової класиф ікації видатків та 
кредитування для бю джетів місцевого самоврядування, які не застосовую ть програмно-цільового методу 1015031 У тримання та  навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-спортивних шкіл



Розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік 
КПКВК 1015031 Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-спортивних шкіл
І Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього 737868,00 грн
Надходження коштів із загального фонду бюджету 737868,00 грн
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету 0,00 грн

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 737868,00 грн

КЕКВ-2000 Поточні видатки 737868,00
КЕКВ -2100 Оплата праці і нарахування на заробітну п л і 712249,00
КЕКВ-2111 Заробітна плата 583811,00
в тому числі на виплату:

по посадових окладах 464274,00
надбавка за вислугу років наказ№2850 від 
29.12.2002 року 52740,00
надбавка за вислугу років наказ№2850 від 
29.12.2002 року(сумісники) 9513,00
по посадових окладах працівників віднесених 
до робітників 38400,00
матеріальнох допомоги на оздоровлення у 
розмірі просадового окладу 18884,00

КЕ КВ -2120 Нарахування на оплату праці 22% 128438,00
КЕКВ - 2200 Використання товарів і послуг 25619,00

КЕКВ -2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 1580,00
канцелярські товари 990,00
папір формат А-4 3 пачок*80,0 грн 240,00
грамоти 300 шт.*2,5 грн. 750,00
устаткування для автоматичної 
оброблення інформації 590,00
придбання картриджа 1 шт.*350 350,00
краска для заправки картриджа 2 шт.*120 грн. 240,00

КЕКВ - 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 300,00
медикаменти для поповнення медичної аптечк 300,00

в тому числі
КЕКВ -2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2003,00
в тому числі

Оплата послуг 2003,00
інтернет зв'язок 120 грн*12 міс. 1440,00
абонплата 46,90 грн х12міс. 563,00

КЕКВ -2250 Видатки на відрядження 4740,00
в тому числі

відрядження на наради, семінари м. Суми 1330,00
проїзд 7 днів*110 грн. 770,00
проживання 7 діб*50 грн. 350,00

добові 7 днів х ЗО грн 210,00

участь команди ДЮСШ в відкритій 
першості області з кросу пам’яті ОЧ В.Куца 1160,00
проживання 5 чол. х 80 грн. х 2д. 800,00
харчування 4 чол. х ЗО х 2 д. 240,00
добові тренерів 2 чол. х ЗО грн. х 2 д. 120,00

участь команди ДЮСШ в першості області 
з легкої атлетики серед ДЮСШ 2250,00
проживання 6 чол. х 80 грн. х 2 д. 960,00
проїзд 6 чол.*55 грн*2 р. 660,00
харчування 5 чол. х ЗО грн. х 3 д. 450,00
добові тренерів 2 чол. х 30 грн. х 3 д. 180,00 *

КЕКВ - 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 16996,00
в тому числі
КЕКВ - 2273 оплата електроенергії 3996,00

1555 кВт год х 2,57 грн. 3996,00
КЕКВ - 2275 Оплата інших енергоносіїв 13000,00

дрова 20 м3 х 650 грн. / 13000,00



Зміни до розрахунку видатків до кош торису на 2017 рік 
відділ освіти Великописарівської районної держ авної адміністрації 

К ІЖ В К  1015031 Утримання та навчально - тренувальна робота  
комунальних дитячо - спортивних шкіл

Г£Н_

Дов №  324 від 20.02.2017р. Всього

Надходження - усього 8000,00
надходження коштів із загального ф онду
надходження коштів із спеціального ф онду 8000,00
В И Д А ТК И  ГА Н А Д А Н Н Я  К Р Е Д И Т ІВ  - усього 8000,00
в тому числі :
КЕКВ - 2250 Видатки на відрядження 8000,00

в тому числі : участь команди ДЮСШ в чемпіонаті України з легкої атлетики м Суми 1155,00
харчування 2 чол. х 3 д. х 30 грн. 180,00
проживання 3 чол. х 2 д. х 92 грн. 552,00
добові тренерів 1 чол. х 30 грн. х 3 д. 90,00
проїзд 3 чол. х 111 грн. 333,00
участь команди ДЮСШ у Всеукраїнських змаганнях з лижних гонок м. 
Харків 990,00
харчування 10 чол. х 3 д. х ЗО грн. 900,00
добові тренерів 1 чол. х ЗО грн. х 3 д. 90,00
участь команди ДЮСШ в чемпіонаті України з легкої атлетики м. 
Запоріжжя 1853,00
харчування 2 чол. х 5 д. х ЗО грн. 300,00
проживання 2 чол. х 4 д. х 85 грн. 680,00
добові тренерів 1 чол. х 30 грн. х 5 д. 150,00
проїзд 3 чол. х 241 грн. 723,00
участь команди ДЮСШ у відкритій першості області з лижних гонок м. 
Суми 2560,00
харчування 13 чол. х ЗО грн. х 3 д. 1170,00
проїзд 16 чол. х 70 грн. 1120,00
добові тренерів 3 чол. х ЗО грн. х 3 д. 270,00
участь команди ДЮСШ у відкритому чемпіонаті області з легкої атлетики 
м Суми 1442,00
харчування 12 чол. х Зд. х ЗО грн. 1080,00
проживання 2 чол. х 1 д. х 91 грн. 182,00
добові тренерів 2 чол. х ЗО грн. х 3 д. 180,00

..

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер 
м.п.

С.О.Дмитриченко

К.М.Кравчеико




