
Затверджений у сумі дев'ять мільйонів вісімсот 
шість тисяч сорок одна гривня 9806041 грн_______

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

КОШТОРИС на 2019 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа 1 ступ

_________________________________________ заклад № 42" м.Суми, Сумської області____________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_________________________________________________ м. Суми_______________________
(найменування міста, району, області)

МіськийВид бюджету_____________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету___ 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________

(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) 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою- 
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами")

(грн)

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМЗагальний

Фонд
Спеціальний

Фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 7716688 ^ 2089353 9806041
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 7716688 X 7716688
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 2089353 2089353
на д хо д ж енн я  від  плат и  за  п о слуги , щ о надаю т ься бю дж ет ним и  
у с т а н о ва м и  згідно  із за ко н о д а вст во м

2 5 0 1 0 0 0 0 X 1889353 1889353

т а т а  з а  послуги , щ о надаю т ься бю д ж ет ни м и  уст а н о ва м и  зг ід н о  з  їх 
основною  д іяльн іст ю

2 5 0 1 0 1 0 0 X 1889353 1889353
(розписати за підгрупами) X
інш і д ж ер ела  вла сн и х  над хо д ж ень  бю дж ет ню с уст анов 2 5 0 2 0 0 0 0 X
(розписати за підгрупами) X
інш і надходж ення, у  т о м у числі: X 200000 200000
інш і д оход и  (розписат и за  ко д а м и  к ла си ф іка ц ії д о хо д ів  бю дж ет у) X
ф іна н сува н ня  (розписат и за  код ам и  к ла си ф іка ц ії ф іна н сува н ня  бю д ж ет у  
за  т ипом  боргового  зобов'язання)

X 200000 200000

Фінансування за активними операціями 600000 X 200000 200000

Зм іни  о бсягів  бю д ж ет нім  кош т ів 602000 X 200000 200000

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 602400 X 200000 200000

п о вер н енн я  кр ед и т ів  до бю д ж ет у (р озписат и за  код ам и  п р о гр а м н о ї 
к ла си ф іка ц ії ви д а т ків  т а кред и т ува нн я  бю дж ет у, кла си ф іка ц ії 
кред и т ува нн я  бю дж ет у)

X

X ** й*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 7716688 2089353 9806041
Поточні видатки 2000 7716688 1889353 9606041

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 6449926 / 1146024 ■/ 7595950
Оплата праці 2110 5292752 939364 6232116
Заробітна плата 2111 5292752 939364 6232116
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 1157174 206660 1363834
Використання товарів і послуг 2200 1266342 743329 2009671
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150573 Vі 150573
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 3044 3044
Продукти харчування 2230 557900 704620 1262520
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240 104456 ^ 104456
Видатки на відрядження 2250 1580 ’ 1580
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 446789 38709 485498



Оплата теплопостачання 2271 257566 20972 278538
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 36223 229 36452
Оплата електроенергії 2273 153000 17508 170508
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2280 2000 2000

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 2000 і/ 2000

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 420 420
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 420 \/ 420
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 200000 200000

Придбання основного капіталу 3100 200000 200000
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 200000 200000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 200000/ 200000
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 та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансе іерти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансе зерти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансе 
організаціям____

>ерти урядам іноземних держав та міжнародним
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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/

Л.А.Демидова
(ініціали і прізвище)

О.В. Чубур
(ініціали і прізвище)



Затверджений у сумі сім мільйонів сімсот шістнадцять тисяч 
шістсот вісімдесят вісім тривень 7716688 три.

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

71108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа 1 ступеня -дошкільний навчальний іаклад № 42" м.Сумн, Сумської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_______________________________________________________________________________ м.Сумн____________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_____________________ Міський________________________________________________ __________ __________ _
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету________06 Управління осьітч і науки Сумської міської ради___________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________
(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)________ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.
ніколою-литичіїм садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"____).

(грн.)

Найменування КЕКВ січень Л Ю Т И Й 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
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього 635458 652536 641479 631690 896570 831448 518876 396750 543865 657400 646182 664434 7716688

Поточні видатки 2000 635458 652536 641479 631690 896570 831448 518876 396750 543865 657400 646182 664434 7716688
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 511910 511909 511908 507454 796036 775076 462873 352209 441404 538664 512885 527598 6449926

Оплата праці 2110 420194 420193 420192 416537 653210 636015 378722 289101 362402 442143 420993 433050 5292752 ^
Заробітна плата 2111 420194 420193 420192 416537 653210 636015 378722 289101 362402 442143 420993 433050 5292752
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

Нарахування на оплату праці 2120 91716 91716 91716 90917 142826 139061 84151 63108 79002 96521 91892 94548 1157174^
Використання товарів і послуг 2200 123548 140627 129571 123816 100534 56372 56003 44541 102461 118736 133297 136836 1266342

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 11938 11938 11938 11938 11938 11938 16538 і 1938 11938 11938 11938 14655 150573
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1522 1522 3044 М
Продукти харчування 2230 46108 61929 55189 60142 58716 17471 16698 13589 66129 55955 56755 49219 557900 '
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 8704 8704 8704 8704 8704 8704 8704 8704 8704 8704 8704 8712 104456

Видатки на відрядження 2250 790 790 1580
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальнт  послуг та енергоносіїв 2270 56798 58056 52950 39510 21176 18259 14063 7998 15690 42139 55900 64250 446789 1

Оплата теплопостачання 2271 39051 39774 35313 21936 4218 2169 4098 844 4942 23744 36761 44716 257566
Оплата водопостачання га водовідведення 2272 3347 3282 3537 3474 3458 2740 1865 1754 2198 3395 3539 3634 36223
Оплата електроенергії 2273 14400 15000 14100 14100 13500 13350 8100 5400 8550 15000 15600 15900 153000
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276

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

2280 2000 2000

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 2000 2000 ^

Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410



Н
іс

 Т
е

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 420 420
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 420 420

Інші поточні видатки 2800
Нерозподілені видатки 2900
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 об'єктів 3132

Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового Фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури 3143

Створення держ авш а запасів і резервів 3150
Придбання землі та 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 огранізаціям

3230

Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління іншіх рівнів 4111
Надання кредитів гіідприємствам.установам.організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
УСЬО ГО 635458 652536 641479 631690 896570 831448 518876 396750 543865 657400 646182 664434 7716688
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Л.Л.Демидова
(ініціали і прізвище)

о.ачубур
(ініціали і прізвище)



Затверджений у сумі двісті ти сяч  гривен ь  200000 грн.
(сума словами і цифрами)

Заступн ик  н ач ал ь н и ка  у п равл ін н я  освіти

(підпис)

наукі

Н .О. Гончарої

16.01.2019 р.
(ініціали і прізві

(число, місяць, рік)
ПЛАН

спеціального фонду бюджету (аа винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2019 рік

Вид бюджету___Міський_________________________________________________________________________________________________,

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи _
Сумської області____________________________ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету_06 Управління освіти і науки Сумської міської ради

21 108256 Комунальна установа С у м ськи й  навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа ї ступеня -дошкільний навчальний заклад

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________________________________________________________________________________________________
(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) 061 1020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школоннаитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами").

(грн.)

Найменування Код 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
111IIIІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 200000 200000
у то м у  числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання)

200000 200000

Фінансування за активними операціями 600000 200000 200000

Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 200000 200000

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

602400 200000 200000

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

В И Д А Т К И  ТА  Н А Д А Н Н Я  К Р Е Д И Т ІВ  - усього 200000 200000

у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків 
бюджету)

200000 200000

О плата праці 2110

Нарахування на оплату праці 2120
М едикаменти та перев'язувальні матеріали 2220

Продукти харчування 2230
О плата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 2281

Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 2282

Соціальне забезпечення 2700

Інші видаткД, 5000* 200000 200000

Кап ітПльций'рб№£>нт -щцї№уоб'єктів 3132 200000 200000
.н^іанПя ' к р ^ д і т т й ї - з п и с а т и  за кодами класифікації
•кпсл и-г&іза-тТня \ ._________________________________________

\  %  й *//*■ -Ке р і т і ц р і у і > ^ 0 їсс̂ )ЗК‘6й'' ^чальник планово- фінансового г

Л.А.Демидова
(ініціали і прізвище)

О.В.Чубур
(ініціали і прізвище)


