
ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства ф інансів України 

28 січня 2002 року №  57
(у редакц ії наказу М іністерства ф інансів України 
від 04 грудня 2015 року №  1118)

Затверджений у сумі 279920 (Двісті сімдесят дев'ять тисячі 
дев'ятсот двадцять) гривень

(сума словами і цифрами) ’ \  ^

• ■ .  м п

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 відомчої класифікації видатків та кредитування 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 1013160 оздоровлення та відпочинок дітей , крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюється 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________ )
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ( г р н . )

Найменування Код
Усього на пік

РАЗОМзагальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 279920 279920

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 279920 X 279920
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 279920 279920
Поточні видатки 2000 279920 279920

Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Гоошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 227920 227920
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 227920 227920
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 .
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
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 52000 52000
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 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

о

Начальник відділу освіти 

Головний бухгалтер

_____________  ■_________________ ЗО січня 2017 рік
(число, місяць, рік)

М.П.

С .О .Д м ит р н ч ін ко
(ініціали і прізвище) 

К .М .К равч енко
(ініціали і прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

Наказ М ін істерства ф інанс ів  У кра їни  

в ід  2Х с ічн я  2002 № 57

(у  редакц ії наказу М ін істерства ф інанс ів  У кра їни  

в ід  26 листопада 2012 року № 1220)

Затверджений у сумі 279920 (Двісті сімдесят дев’ять тисячі дев’ятсот

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

смт. Велика Писарівка Великопнсарівського 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 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 1013160 оздоровлення та відпочинок дітей , крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюється за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_________________ ).
(грн-)

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

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

О плата праці 2110

Нарахування на оплату праці 2120

М едикаменти та  перев'язувальні матеріали 2220

Продукти харчування 2230 20000 207920 227920
О плата комунальних послуг та  енергоносіїв 2270

Дослідж ення і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281

О кремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282

Соціальне забезпечення 2700 52000 52000
Інші видатки 5000*

У С Ь О Г О
----- й --------- 20000 259920 279920

V

Н ач а л ь н и к  відділу освіти

£М І  ! І !Л І ї 2 І •
\  ! с ;: . л  / -  -

Го. і о в н и й б у х га л  те р

3 0  с іч н я  2 0 1 7  р ік
М.П.- * (число, місяць, рік)



Розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік

КПКВК 1013160 оздоровлення та відпочинок дітей , крім заходів з оздоровлення 
дітей , що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1 Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього 279920,00 грн

Надходження коштів із загального фонду бюджету 279920,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 279920,00

КЕКВ-2000 Поточні видатки 279920,00
КЕКВ -2200 Використання товарів і послуг 279920,00
КЕКВ-2230 Продукти харчування 227920,00

дітей 814 чол х 14 днів х 20 грн 227920,00
КЕКВ - 2730 Інші виплати населенню 52000,00

13 путівок в оздоргёчш табір "Рове< 9іик" х 4000 грн 52000,00
й  "с  <

Н ачальник -відділу освіти — О --------------С .О .Д м итриченко
------------------------------------— ?—* А І \  -* ---------1Г оловни й  бухгалтер \ К .М .К равченко

аз І І&ДНІ 1 \ ------------------;--- —-------------- —---—----------1- У



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства ф інансів України 
28 січня 2002 року №  57 

(у редакц ії наказу М іністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року №  1118)

Затверджений у сумі 9050 (Дев'ять тисяч п 'ятдесят) гривень 
(сума словами і цифрами)

Начальна  ̂ відділу освіти
4— (посада)

^ С.О.Дмитриченко

351 січ
ідпис) ІініцІшіиЛ прізвище) 
ня 2017 рік

(чисяс , місяць, рік) М.П.
V-. <*•$. і н'

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 відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Великописарівської районної державної адм ін істр ац ії 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " ;" (К°Д  та назва Типової програмної к л а с и ф ік а ц ії  

видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 1011230 надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

Найменування Код
Усьогс на пік РАЗОМ

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 9050 9050

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 9050 X 9050
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 9050 9050
Поточні видатки 2000 9050 9050

Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Гооиюве утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
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 9050 9050
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 9050 9050
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 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
Падання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000



ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О  

Н аказ М ін істерства ф інансів  У кра їни  

в іл  28 с ічн я  2<К»2 № 57

(у  редакц ії наказу М ін істерства ф інансів  У  країн 

в ід  26 листопада 2 0 12 року №  122<Ц-

Сі
Затверджений у  сумі 9050 (Д ев'ять тисяч п 'ятдесят ) гривень 

(с у м а  с л о в ам и  і ц и ф р ам и )
• .V* 1  І  і'  і  :•?

Начальниі ■ освіти

о

(п о сад а )

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
на 2017 рік

________________2147724 Відділ освіти Великописарівської РДА___________________

С .О .Дмнтриченко

:яц ь , р ік )

»ЮДЖЕТУ

( ін іц іал и  і п р ізви щ е)

г:
МП.

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

смт. Велика Писарівка Вели кони сарі всі, кою  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 дж етів ","(код та  назва Типової програмної класифікації видатків та  кредитування місцевих бю джетів /  Тимчасової класифікації 
видатків та  кредитування для бю джетів місцевого самоврядування, які не застосовую ть програмно-цільового методу 1011230 надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповню ється 18 років

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _)•



Розрахунок до кошторису на 2017 рік

КПКВК 1011230 надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
І Всього

НАДХОДЖЕННЯ -усього 9050,00 грн

Надходження коштів із загального фонду бюджету 9050,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 9050,00

КЕКВ-2000 Поточні видатки 9050,00
КЕКВ-2700 Соціальне забезпечення 9050,00
КЕКВ-2730 Інші виплати населенню 9050,00

діти- сироти 5 чол х 1810 грн 9050,00

............ ... ....... ............ .....................

Начальник'В ідділу ,освіти____д к—,------  С.О.Дмитриченко
Гояовнйй бухгалтер \ К.М.Кравченко

~ ..... . "" і ■ "" ■ " 1 •" ■ - ■ ■ ■■ \К і  \  ІЧ ЇР І /  » /  , \ х  / /  \



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

Затверджений у сумі 17328 (Сімнадцять тичяч триста двадцять 
вісім) гривень / '  \  "  ;і

■
(сума словами і цифрами)

н
П **• * г /  і * а 
/  /  14 і  
гчальник відділу освіти і - ;

_________ С
(посада)

У ^ -----------  їС.О.Дмитриченко

( (підпис) (ініціали і прі 
ЗО січня 2017 рік

звиїщ

М

>

п.\ (число, місяць, рік)

Кошторис на 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 відомчої класифікації видатків та кредитування 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 1011030 Надання загальної середньої освіти вечірніми(змінними) школами

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_______________ )

Найменування Код
Усього на шк

РАЗОМзагальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 17328 17328

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 17328 X 17328
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 17328 17328
Поточні видатки 2000 17328 17328

Оплата праці 2110 14203 14203
Заробітна тата 2111 14203 14203
Грошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 36,3% 2120 3125 3125
Використання товарів і послуг 2200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 ,

Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
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
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 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

Начальник відділу освіти 

Головним бухгалтер
Ч /  і'’"*"™-

/ П І Л /
£І І » ,; ’ - І —{ ' . ЗО січня 2017 рік

(число, місяць, рік)
Л п



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Н аказ М ін істерства  ф інан сів У країни 

від 28  с ічня 2 0 0 2  № 57

(у  редакц ії наказу  М ін істерства  ф інан сів  У країн и  

від 2 6  л и сто п ад а  2 0 12 року №  1220)

Затверджений у сумі 17328 (Сімнадцять тичяч триста двадцять вісім)

смт.Велика П исарівка Великопнсарівського району С умської 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 1011030 Надання загальної середньої освіти вечірніми(змінними) школами 

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бю дж етів_________________ )
(грн.)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
28 січня 2002 року №  57
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі 10088 (Десять тисяч вісімдесят вісім ) 
гривень $ (А3'«$$ £

(сума словами і цифрами) о 'Х % „

Кошторис на І квартал 2017

А * а . г / і  V /

' ■ ■ У  у с  -

______________________________ 2147724 Відділ освіти Великописарівської РДА_________ ___________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

___________________смт.Велика Писарівка Великопнсарівського 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 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 1011030 Надання загальної середньої освіти вечірніми(змінними) школами

(фч)

Найменування Код
Усьог( на вік РАЗОМзагальний

фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 10088 10088
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 10088 X 10088
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 10088 10088
Поточні видатки 2000 10088 10088

Оплата праці 2110 8267 8267
Заробітна плата 2111 8267 8267
Гоошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 36,3% 2120 1821 1821
Використання товарів і послуг 2200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
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$'

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

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
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

ш



ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н аказ М ін істерства  ф інан сів У країни 
2Х січня 2002  року №  57 
(у  редакц ії наказу  М ін істерства  ф інан сів 
У країн и
0 4 .12 .2015  №  1118) _  Г

Затверджений у сумі 4986 (Чотири тисячі девятсот вісімда^ттаіСз;ь"г<,у *  '  . 
гривень О  \  .

(сума словами і цифрами/** г?. \ \

Начал »ник відділу освіти : V /  і & ЛЗЛ\
(посада)

іис) 
ічня 2017 рік 
ю, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на І квартал 2017 рік

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

смт.Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Р айонний

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 1011030 Надання загальної середньої освіти вечірніми(змінними) школами



Розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік
КПКВК 1011030 Надання загальної середньої освіти вечірніми(змінними)

школами
В с ь о г о

НАДХОДЖ ЕННЯ -усь о го 17328,00 грн

Надходження коштів із загального фонду бюджету 17328,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 17328,00

KEKB-2000 Поточні видатки 17328,00
KEKB-2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 17328,00
KEKB-2110 Оплата праці 14203,00
в тому числі на виплату:

посадових окладів 10118,00
надбавка за вислугу років 2603,00
надбавка 10% за престижність пед.працівникам 1482,00

КЕКВ -2120 Нарахування на заробітну плату 22% 3125,00
К Е КВ -2200 Використання товарів і послуг 0,00
К Е К В -2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 0,00
в тому числі

Оплата послуг банків

п
г

Начальник відділу освіти.-------© ^ ----------  С.О.Дмитриченко
ГрлобЙий бухгалтер К.М. Кравченко

------------------- Л. V /зс .ч.І------------------------ / г




