
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства фінансів 
України від 28 січня 2002 р. №57 
( у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26 листопада 
№ 1220)

ЛІМІТНА ДОВІДКА
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ

на 2019 рік

Видана: _____________ Управлінням освіти і науки Сумської м іської ради________
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -
дошкільний нявчапьний заклад № 4?"  м.Суми. Сумської області_________________

(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: Рішення Сумської міської ради від 19грудня 2018 року №4279 - МР "Про 
міський бюджет м. Суми на 2019 рік". Лімітна довідка про бюджетні асигнування та 
кредитування на 2019 рік від 22.12.2018 року видана департаментом фінансів, економіки 
та інвестицій Сумської міської ради

1)3 міського бюджету за бюджетною програмою по КПКВК 0613140 " Оздоровлення та 
відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
виділено ___________________________________________________________________ _
(код та назва прграмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів)
69760 грн., у тому числі на :

назва видатків за економічною 
класифікацією та класифікацією 
коедитування

Разом Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Видатки споживання - разом, з них: 69760 69760

Оплата праці працівників 
бюджетних установ
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв
Видатки розвитку

Повернення кредитів з бюджету

Надання кредитів із бюджету

Усього 69760 69760
2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на виконання міських 
програм: - "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 
2017-2019 роки" -усум і 30500 грн.; "Молодь міста Суми на 2019 - 2021 роки " - 39260 
грн.; - "Місто Суми - територія добра та милосердя" на 2019 - 2021 роки"! - 0 гривень
3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлені
такі: грн.

січень лютий березень квітень травень
46020

червень липень серпень вересень жовтень
1933 20450 1357

листопад грудень

4) Проекти кошторисів та розрахунки повинні бути подані управлінню освіти і науки до 
28 грудня 2018 року ^
Заст. начальника управління освіти і науки Н.О.Гончарова

М.П. 27.1242018 року
\ \  Ча л ( число,місяць, рік) У



Затверджений у сумі шістдесят дев'ять тисяч сімсот 
шістдесят гривень 69760 гри____________________

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

КОШТОРИС на 2019 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І сту

_______________________________________________заклад № 42" м.Суми, Сумської області_________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

___________________________________________________ м. Суми__________________________
(найменування міста, району, області)

МіськийВид бю дж ету__________________________
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) 0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, шо здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)")

( грн)

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМЗагальний

Фонд
Спеціальний

Фонд
1 2 3 4 5

Н А Д Х О Д Ж Е Н Н Я  - усь ого X 69760 69760
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 69760 X 69760
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X
надходж ення від плати за  послуги, щ о надаються бюдж етними  
установами згідно із законодавством

25010000 X

(розписати за підгрупами) X
інші дж ерела власних надходж ень бю дж ет них установ 25020000 X
(розписати за підгрупами) X
інші надходж ення, у  т ому числі: X
інші доходи (розписати за  кодами класиф ікації доходів бюдж ету) X
фінансування (розписати за  кодами класиф ікації ф інансування бю дж ет у 
за  типом боргового зобов'язання)

X

повернення кредит ів до бю дж ет у (розписати за  кодами програмної 
класиф ікації видат ків т а кредит ування бюдж ету, класиф ікації 
кредит ування бюдж ету)

X

X ЛЛ ■ к  УС

В И Д А Т К И  Т А  Н А Д А Н Н Я  К Р Е Д И Т ІВ  -усього X 69760 69760
П оточ н і в и датк и 2000 69760 69760

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 33160 33160
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 33160 \ / 33160
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 та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
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



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 2630

Соціальне забезпечення 2700 36600 36600
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720 /
Інші виплати населенню 2730 36600 у 36600
Інші поточні видатки 2800
К ап італ ь н і ви датк и 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
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних 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 
ооганізаніям 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)

(ПІДПИС
О.В. Чубур

(ініціали і прізвище)
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Затверджений у сумі шістдесят дев’ять тисяч сімсот шістдесят 
гривень 69760 гри.

(сума словами і цифрами)

Заступник начальниця управління освіти і науки

(підпис) (ініціали і прізвище)
16.01.2019 р.

(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮД
на 2019 рік

_______________ 21108256 Комунальна установа Сумський иаичально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І сіунспя -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумські
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_________________________________________________________________________________________ м.Суми________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету__Міський____________________________________________________________________________ ,
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)__
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаетрофи"_

0613140 "Оздоровлення та відпочинок діт ей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за
_ ) •

Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 0
Нарахування на оплату праці 2120 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 27720 1933 2150 1357 33160
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 
по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

2282 0

Соціальне забезпечення 2700 18300 18300 36600
Інші видатки 5000* 0
УСЬОГО « 0 0 0 46020 1933 20450 1357 0 0 0 0 69760

\

Керівник

КерївНркГбухгздттфЕ^жої служби/начальник планово - 
фіійр?оКог.о;йід ' 1 : “
г'  ?Я ‘ ч '"‘

(ініціали і прізвище)


