
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства фінансів України 
від 28 січня 2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансівУкраїни 
від 04 грудня 2015 р. N1118)

Затверджений у сумі 2865955 (два мільйони вісімсот шістдееят.п'ять 
тисяч девятсот п ятдесят п ять ) гривень *• ' “ #  •,

/  Ж  \  Л О  х % >

КОШ ТОРИС на 201

/  ГУ*

Начальник відділу освіти
я(посада)

С.ОДмитриченко
(підпис)
20 січня 2017 р-

(ініиіали- і'
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і прічвише)

(число, місяць, рік) -  М П

02147724 Відділ освіти Тарасівський НВК 1-ІН ступенів
(код та назва бюджетної установи) 

с.Тарасівка Сумської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Великописарівської районної державної адміністрації 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070201 Загальноосвітні школи(в т. ч. школа-дитячий садок,

Показники Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 2865955 11218 2877173

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 2865955 11218 2877173
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X 0
-  надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 250100

X

Кошти що отримуються бюджетними установами від господарської та
виробничої діяльності 250102 11218 11218
-  інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 X

(розписати за підгрупами)
-  інші надходження, у  т.ч. X

-  інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) X
-  фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за 

типом боргового зобов'язання
X

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

X

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 2865955 11218 2877173
Поточні видатки 2000 2865955 2865955

Оплата праці 2110 1962634 1962634
Заробітна плата 2111 1962634 1962634
Грошове утримання військовослужбовців 2112 0

Нарахування на заробітну плату 2120 431779 431779
Використання товарів і послуг 2200 469872 469872

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 46012 46012
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 220 220
Продукти харчування 2230 53000 11218 64218
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240 26496 26496

Видатки на відрядження 2250 2750 2750
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 341394 341394

Оплата теплопостачання 2271 0
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 0
Опиата електроенергії 2273 50989 50989
Оплата природного газу 2274 0
Опіата інших енергоносіїв 2275 290405 290405

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

2280
. 0

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

2281
0

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

2282
0



Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0
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 1670 1670
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) інших об"єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших обєктів 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
Ст ворення 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
Падання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Директор школи 

Головний бухгалтер

20 січня 2017 р.________________

С. В. Шаповалова
(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

М.П.
(число, місяць, рік)



Розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік
КПКВК 1011020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами" Тарасівський НВК І-III ст
1 Всього

НАДХОДЖ ЕННЯ -у сь о го 2877173,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету 2865955,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету 11218,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ К РЕДИ ТІВ - усього 2865955,00

КЕК’В-2000 Поточні видатки 2865955,00
КЕКВ-2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2394413,00
К ЕКВ -2110 Оплата праці 1962634,00
в тому числі на виплату:

заробітна плата 1811662,00
оздоровчі ст.57 Закону України "Про освіту" 150972,00

КЕКВ -2120 Н арахування на заробітну плату 22 % 431779,00
КЕКВ- 2200 Використання товарів і послуг 469872,00
К Е К В -2210 П р е д м е т і ,  матеріали, обладнання та інвентар 46012,00
в тому числі канцелярські товари 1182,00

класні журнали 9 шт х 70 грн 630,00
журнали інідивідуальн. навчання 1 ш т х 70 грн 70,00
папір формату А 4 2 ш т х 91 грн 182,00
блокноти 2 ш т х 75 грн 150,00
грамоти 20 шт х 2,5 грн 50,00
рамки для грамот 2 ш т х 37,6 грн 75,00
кульки надувні 10 шт х 2 ,5  грн 25,00
придбання обмундирування для дітей-сиріт 4260,00
шкільна форма 3 шт х 650 грн 1950,00
спортивна форма 3 шт х 650 грн 1950,00
новорічні подарунки 3 чол х 120 грн 360,00
продукти нафтоперероблення рідкі 38275,00
диз. паливо 1383 л х 25 грн 34575,00

запасні частини 3700,00
господарські товари 2295,00
вогнегасники 2 ш г х 360 грн 720,00
сапи 5 шт х 55 грн 275,00
мітли 14 шт х 75 грн 1050,00
чашки 5 шт х 50 грн 250,00

КЕКВ -2220 М едикаменти та перев"язувальні матеріали 220,00
придбання дезифікаційних засобів 1 кг х 220 грн 220,00

КЕКВ -2230 Продукти харчування 53000,00
Діти 1 -4 класів 21 чол х 100 д/ днів х 10 грн 21000,00
Діти-сироти 3 чол х 100 д/ днів х 10 грн 3000,00
Діти з малозабезпечених сімей 11 чол.*100 д/днів*10 грн. 11000,00
Діти дош кільного віку 18 чол х 100 д/дні х 10 грн 18000,00

К Е К В -2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 26496,00
в тому числі оформлення земельних ділянок 6500,00

ЄДБО 50,00
документи про освіту 44,00
СЄС лаболаторні вимірювання води 250,00
діагностичне обстеження транспорту 1 од 530,00
дератизація 100,00
мед. огляд водіїв перед виїздом в рейс 275,00
послуги банків 593,00
технічне обслуговування системи мережі ел. обладнання 7813,00
консультативні послуги провідних інспекцій 3030,00
вивіз нечистот 60,00
заміна ел. обладнання 500,00
місцевого зв"язку 1шт х 37,12 грн* 12 м. 445,00
видатки за інтернет 1100,00
послуги з заміни мастил 2280,00
лаболаторні вимірю вання електрообладнання 1700,00
обов'язкове страхування водіїв від нещ асних випадків 1226,00



КЕКВ -2250 Видатки на відрядження 2750,00
в том у  числі курсова перепідгот овка м. Суми 1290,00

добові 5 чол х 43 днів х 30 грн 1290,00
олімпіади III ет ап М А Н  м  Суми 1320,00
добові 1 чол х 8 днів х ЗО грн 240,00
проїзд 10 чол х 88 грн 880,00
проживання 4 чол 1 день х 50 грн 20 0 ,0 0

відрядж ення на семінари м .Ш ост ка, м. Глухів, м .Суми 140,00
добові 1 ЧОЛ X І днів X ЗО грн 30,00
п ро їзд  1 ЧОЛ X 110 грн 110,00

КЕКВ -2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 341394,00
в том у  числі

КЕКВ -2273 Оплата електроенергії 50989,00
19840 кВт год х 2,57 грн. 50989,00

КЕКВ -2275 Оплата інш их енергоносів 290405,00
дрова твердолистяні зміш ані 397 м3 х 731,5 грн 290405,00

КЕКВ -2800 Інш і видатки 1670,00

в том у  числі
сплата податків та зборів, обов"язкових платежів до бюджетів 
відповідно до законодавства 1670,00

V д*

Д иректор школи /^ i^ ' /jC .B . Ш аповалова
Головний бухгалтер К .М .К равченко



ЗЛТШ-РДЖШІО 
Н аказ М іністерства  ф інансів  У країни 

в ід  28 с ічн я  2002  № 57

(у редакції наказу М ін іс іс [к гв а  ф ін ан с ів  У країни , - - 

від 04  ірудня 2 0 15 року № 1118)

\  г'  £  '* £  

Затверджений у мі 2865955 (два міліонавісімсот шістдесят пять
(сум а словам и  і циф рам и)

Н а ч а л ь н и к  и  ілу  осв іти
(посада)

С .О .Д м и т р н ч ен к о
(ін іц іали і прізвищ е) 

МП

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ  НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮ ДЖ ЕТУ ) ЗА ГА ЛЬН О ГО  ФОНДУ БЮ ДЖ ЕТУ
на 2017 рік

_____________________ 02147724 Відділ освіти  Т а р ас ів с ьк и й  Н В К  1-111 ступен ів______________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

с. Тарасівка Сумської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Великописарівської районної державної адміністрації

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 070201 Загальноосвітні школи(в т. ч. школ а-дитячий садок, інтернат при школі),спеціалізовані школи,ліцеї, гімназії, колегіуми)

Показники КЕКВ Січень Л ю тий Березень Квітень Травень Червень Л ипень Серпень Вересень Ж овтень Л истопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

О плата праці 2110 104697 119364 143928 139758 180155 280037 186058 66451 168238 187584 155439 230925 1962634
Нарахування на оплату праці 2120 23034 26260 31664 30747 39634 61608 40933 14619 37012 41268 34197 50803 431779
М едикаменти та  перев'язувальні матеріали 2220 82 56 82 220
П родукти харчування 2230 7630 6596 7365 4419 7365 7603 6011 6011 53000
О плата комунальних послуг та  енергоносіїв 2270 51044 31520 14615 18413 25355 20122 18519 10274 19549 25692 28671 77620 341394
Д ослідж ення і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації держ авних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) 
програм, не віднесені д о  заходів розвитку

2282 0
Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 837 4204 2714 2714 271£ 2451 2865 23781 9522 18250 3243 3633 76928
У С Ь О Г О 187242 187944 192921 198997 25235Р 3 64274 248457 115125 241686 2 8 0397 227561 368992 2865955

Н а ч а л ь н и к  відділу  освіти

'ЯИИїм

Г оловний бухгалтер

С .О .Д м и т р н ч ен к о
(підпису (ініціали і прізвище) 

К .М .К р ав ч ен к о

. ... \  20 січня 2017 року’
(п ідп и с^ (ініціали і прізвище)

” (число, місяць, рік)




