
ЗАТВЕРДЖЕНО
Н а к а з  М ін іс т е р с т в а  ф ін а н с ів  У к р а їн и  

28  с іч н я  2 0 0 2  р о к у  №  5 7

(у  р е д а к ц і ї  н а к а зу  М ін іс т е р с т в а  ф ін а н с ів  У к р а їн и  

в ід  0 4  г р у д н я  2 0 1 5  р о к у  №  1 1 18)

Затверджений у сумі 1041948.ХОіШн.ЖШЬЙ.ЄН
дев'ятсот сорок вісім ) гривень V. . " • :!® 4?.•.

(сума словами і цифрами)

Vчальник відділ освіти

\

(посада)
О

(підпис)
ЗО січня 2017 рік
(число, місяць, рік)

________ ■ ітриченко_____
( ін іц іа л и  і п р ізв и щ е )

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 1011170 Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інших заходів в галузі освіти
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________ ).

Найменування Код
Усього на пік

РАЗОМзагальний
фонд

спеціальний
фонд

і 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 1041948 1041948

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 1041948 X 1041948
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 1041948 1041948
Поточні видатки 2000 1041948 1041948

Оплата праці 2110 788453 788453
Заробітна плата 2111 788453 788453
Грошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 173449 173449
Використання товарів і послуг 2200 79546 79546
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 47793 47793
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 8176 8176
Видатки на відрядження 2250 6720 6720
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 16857 16857
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273 12477 12477
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275 4380 4380
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

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 500 500
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) ііниіих 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 об ’єктів 3142
Реставрація пам 'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі і нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферт» 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

! ь  й .  і  \  & 'Л

ЗО січня 2017 рік 
(число, місяць, рік)

М.П.



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

Н а к а з  М ін іс т е р с т в а  ф ін а н с ів  У к р а їн и  

в ід  2 8  с іч н я  2 0 0 2  № 5 7

(у  р е д а к ц і ї  н а к а зу  М ін іс т е р с т в а  ф ін а н с ів  У к р а їн і 

в ід  2 6  л и с т о п а д а  2 0 12 р о к у .№ 1 2 2 0 )

Затверджений у сумі 1041948 (Один мільйон сорок одна тисяча дев'ятсот 
сорок вісім ) гривень

/  (сума словами і цифрами)
ник відділу О С В І Т И

(посада)
С .О .Д м итриченко

(\iü іис)
ічня 2017 рік

(чи< по, місяць, рік)

П Л А Н  А С И Г Н У В А Н Ь  (ЗА  В И Н Я Т К О М  Н А Д А Н Н Я  К Р Е Д И Т ІВ  З  Б Ю Д Ж Е Т У ) З А Г А Л Ь Н О Г О  Ф О Н Д У  Б Ю Д Ж Е Т У
на 2017 рік

2147724 Відділ освіти Великописарівської РДА_________________________________

(ініціали і прізвище)

м.п

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

смт. Велика Писарівка Великописарівського району 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 місцевих бю джетів ";"(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бю джетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 1011170 М етодичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інших заходів в галузі освіти

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ________________ ).

Показники КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Г рудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оплата праці 2110 30754 61433 61664 54739 54739 54739 89481 76180 76180 76180 76180 76184 788453

Нарахування на оплату праці 2120 6766 13515 13566 12043 12043 12043 19686 16759 16759 16759 16759 16751 173449
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220

Продукти харчування 2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 2227 2100 1145 685 353 1658 785 973 1754 2559 2618 16857
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

Соціальне забезпечення 2700

Інші видатки 5000* 192 192 2659 1553 1553 15554 6965 7620 9185 8857 8859 63189

У С ЬО Г О 37520 77367 77522 70586 6,9020 68688 126379 100689 101532 103878 104355 104412 1041948

Н ачальник відділу освіти

Головний бухгалтер

30 січня 2017 р ік

(ініціали і прізвище)

М . П . (число, місяць, рік)



55ВР£ #*Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі 192409 (Сто дев'яносто дві тисячі.
чотириста дев'ять) гривень 

і словами і цифрами) Л о Ч ;

(число, місяць, рік)

Кошторис на І квартал 2017Цроку

_______________________________ 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 1011170 Методичне забезпечення діяльності

Найменування Код
Усього на пік

РАЗОМзагальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 192409 192409

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 192409 X 192409
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X
надходження від т ат и за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000

X

(розписати за підгрупами)
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписатп 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 192409 192409
Поточні видатки 2000 192409 192409

Оплата праці 2110 153851 153851
Заробітна плата 2111 153851 153851
Грошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплат у праці 2120 33847 33847
Використання товарів і послуг 2200 4711 4711
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 384 384
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 •
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 4327 4327
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273 2612 2612
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275 1715 1715
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
П от очні 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 об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція ж итлового 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

"-ТІЙ-'



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства ф інансів України 
28 січня 2002 року №  57 
(у редакції наказу Міністсрставч}»чансів 
У країни
(14 12 2015 № І у *  ^ Д  _  *4 . 

Затверджений у сумі 192409 (Сто дев'яносто двк-’Уибячі-чотириста дев'ятої - 
гривень

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) 

_________________________________________________________ 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 ";"(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 1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інших заходів в галузі освіти

Показники КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оплата праці 2110 30754 61433 61664 153851

Нарахування на оплату праці 2120 6766 13515 13566 33847
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220

Продукти харчування 2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 2227 2100 4327
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

Соціальне забезпечення 2700

Інші видатки 5000* 192 192 384

37520,0 77367,0 77522,0 Л ------- 192409

0 6  с іч н я  2 0 1 7  р ік

(ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)



Розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік 
по КПКВК 1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інших заходів в галузі освіти_____ ________________ [____

Всього(грн.)
НАДХОДЖЕННЯ - усього 1041948,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету 1041948,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 1041948,00
в тому числ і:
КЕКВ - 2000 Поточні видатки 1041948,00
KEKB -2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" 961902,00
KEKB-2111 : Заробітна плата: 788453,00

по посадових окладах педпрацівників 323078,00
по посадових окладах інших 47040,00
з-та по договору прибиральниці 6000,00
надбавка за вислугу років ст 57 закону України 58176,00
надбавка 10% пост №373 від 23.03.11 р. 64608,00
інших надбавок і доплат (класність, ненормований час)наказ 
№557 від 26.09.2005 року 10464,00
за ведення військовозобов'язаних 1992,00
премія до дня працівника освіти 50% 15420,00
премія щомісячна 25 % 42540,00
премія до ювелейних дат 3252,00
оздоровчі ст.57 Закону України "Про освіту" 26919,00
матеріальна допомога на оздоровлення 3924,00
за складність та напруженість в роботі наказ №557 185040,00

КЕКВ -2120 "Нарахування на оплату праці" -22 % 173449,00
KEKB -2200 "Використання товарів і послуг ", всього 79546,00

із них
КЕКВ -2210 Предмети .матеріали,обладнання та інвентар 47793,00

в тому числі:
Проведення олімпіад 1100,00
грамоти: 100 шт. х 3.00 грн. 300,00
папір А-4 Юпач.х 80.00грн. 800,00
Проведення конференції 90,00
грамота: ЗО шт.х 3.00 грн. 90,00
Продукти нафтоперероблення рідкі 40000,00
Придбання бензину АИ-95 25 грн. * 1600л 40000,00
Устаткування автомобільне 5523,00
автошини літні 4 шт*650 2600,00
хрестовина 2 шт*95 грн. 190,00
робочий тормозний циліндр 2 шт.*110 грн. 220,00
головний тормозний циліндр 1 шт.*298 грн. 298,00
тормозні колодки задні к-та*250 грн. 250,00
тормозні колодки передні к-та*90 грн. 90,00
рулеві тяги 1 к-т*700 грн. 700,00
м асло фільтр 3 шт*85,0 грн. 255,00
паливний фільтр 2 шт*30,0 грн. 60,00
повітряний фільтр 3 шт*50,0 грн. 150,00
шліцева частина 1 шт.*160 грн. 160,00
глушитель 1 шт.*400 грн. 400,00
резинки реактивних тяг 1 к-т*150 грн. 150,00
Періодичні видання 1080,00
журнал "Практика управління закладом освіти"1екз.*12міс.*9 1080,00



КЕКВ - 2240 Оплата послуг (крім комунальних), всього 8176,00
в тому числ і:

Послуги з технічного обслуговування і ремонту 
комп'ютерної техніки 2651,00
оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів тощо 12 
раз* 85 грн 1020,00
Ремонт комп"ютерної, розмножувальної техніки 1631,00
Оплата послуг : 5525,00
Місцевого зв'язку 49,69 грн.*2 шт.*12міс. 1193,00
Міжміського зв'язку 2000,00
Оплата банківських послуг 1000,00
Інтернет-провайдерів 111 грн. * 12 міс. 1332,00

КЕКВ -2250 Видатки на відрядження 6720,00
в тому числі :

відрядження на наради, семінари м. Суми 6720,00
добові: 30,00 х 1 доба х 8 працівників*6 міс. 1440,00
проїзд: 110 грн. х 8 працівників х 6 відряджень 5280,00
відрядження на семінари м. Глухів 650,00
добові: 30,00 х 3 доба х 1 працівників 90,00
проїзд: 320 грн. х 1 працівник 320,00
проживання 3 доби* 80 грн. 240,00

КЕКВ - 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього 16857,00
в тому числі :
КЕКВ- 2273 Оплата електроенергії 12477,00

4855 кВт /год х 2,57 грн 12477,00
КЕКВ - 2275 Оплата інших енергоносіїв 4380,00

дрова 6 м3 х 650 грн. 4380,00
КЕКВ -2800 Інші видатки, всього 500,00

в тому числі :
Сплата податків та зборів, обовя'зкових платежів до 
бюджетів відповідно до законодавства

КЕКВ-3000 Капітальні видатки 0,00

КЕКВ-3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користувэння/]
Мультимедійк е обладнання(екрам, проектор)

Начальник відділу освіти о ------- С.О.Дмитриченко

Головний бухгалтер К.М.Кравченко

і ш і і




