
ник управлін

За пктдж} ю
освіти і науки

А.'М^ Данильченко 
дні прізвище)

Номер 304
Дата 03,05.2019р.

Вид бюджету
код за ЄДРПОУ та найменування бюдже тної установи
"Загальноосвітня школа 1 ступеня -дошкільний павча.іьнніі нік,іад .Vі 42" м.Схмн. Сумської об.іасіі,
код та назва відомчої класифікації вида і кін та креди їх вашім бюлжсіх 06 5 правління ш ві ні і нахкн Сх мсі.кої міської ради,
код та назва програмної класифікації вида тків та кредитування державного бюджету

МІСЬКИЙ

21108256 Комхііа.іьна хсіанова Сумський навчально - виховний комплекс

0611020 "Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в г.ч.

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих іиколою-дитячим садком, інтернатом при школі),
бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
кредитування місцевих бюджетів ) колегіумами").
Підстаіш Довідка департаменту фінансів, економіки та інвест ицій Сумської міської ради №532/176 віл 02.05.2019р.________

(гри >

Код** Найменування
Сума змін ( •;-)

загальний фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього 45645,00 45645,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
фінансування (розписати за колами класифікації 
фінансування бюджету за тином боргового зобов'язання) 45645.00 45645.00

200000 В пут рінні ( фінансування 45645,00 45645,00
208000 Фінансування за рахунок зміни за.ііііпків кошт ів 

бюджетів 45645,00 45645,00

208400
Кошти, то перелаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвит ку (спеціального фонду) 45645.00 45645.00

600000 Фінансування за акт явними операціями 45645,00 45645,00
602000 Зміни обсягів бюджет них коштів 45645.00 45645.00

602400
Кошти, то передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 45645.00 45645.00
повернення креди тів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, 
класифікації креди іувашія бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 45645,00 45645.00
у тому числі:
видатки (розписані за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету) 45645,00 45645,00

3000 Капітальні видатки 45645,00 45645,00
3100 Придбання основного капіталу 45645.00 45645.(10

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 45645,00 45645.00
надання кредит ів з бюджету (розписані за колами 
класифікації кредитування бюджету)

Керівник бухгалтерської служби начальник
планово-фінансового підрозділу

Ю.А. Іемченко
(підпис) (ініціали і прізвище)



Зведення покази ів спеціального фонду кошторису на рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, огранізації)

м.Суми

Вид бюджету Міський,
(найменуваня міста, району, області)

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 місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____ 0611020 "Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" ).

(грн.)

Найменування Код
Разом, 

спеціальний 
фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” Інші надходження*”

разом у тому числі за підгрупами разом у тому числі за підгрупами назва інших надходжень за 
видами

25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400 602400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 45645,00 45645,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 0,00
Фінансування**** 45645,00 X X X X X X X X 45645,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 45645,00 45645,00
Поточні видатки 2000
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
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 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



Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний к '/ілекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний' *))чальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області

код та назва програмної класифікації видатків іа кредитування державного бюджету_______________________________________________________________________________________________________________________ __

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, огранізації)

м.Суми

Вид бюджету ІуЛІСЬКИЙ,

(найменуваня міста, району, області)

код та назва відомч0І класифікації видатків та іредиггування бюджету 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради,

(код та назва протрамн0ї класифікації видатківга кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____ 0611020 "Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладамии ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" ).

(грн.)

Найменування Код
Разом, 

спеціальний 
фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” Інші надходження*”

разом у тому числі за підгрупами разом
у тому числі за підгрупами

назва інших надходжень за 
видами

25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400 602400

ь ,і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 2161594'11 1889353,00 1667322,54 4877,11 4877,11 267364,00
•■КЬцхо.іж ідая коштів д0 спеціального фонду бюджету О X 1672199,65 ' 1667322,54 1667322,54 4877,11 4877,11

Фіаангуж^М^*’** д 489394,46 222030,46 X X X X X X X X 267364,00

■н л н та Надання кредитів - усмго X 2161594,11 1889353,00 1667322,54 4877,11 4877,11 267364,00
ї>зт' ’ мі мидаткм 2000 1888666,00 1888666,00 1667322,54

Граці і нарахування на заробітну плату ■2100 1146024,00 1146024,00 1146024,00
Оплата праці 2110 939364,00 939364,00 939364,00
Заробітнії плата 2111 939364,00 939364,00 939364,00

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на (щлату праці 2120 206660,00 206660,00 206660,00

Використання товарів і послуг 2200 742642,00 742642,00 521298,54
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні уіатеріали 2220
Продукти харчування 2230 703933,00 703933,00 482589,54
Оплата послуг ( кр;м комунальний) 2240
Видатки на відряді-ення 2250
Видатки та заходи спеціального п ризначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 38709,00 38709,00 38709,00
Оплата теплопостаняння 2271 20972,00 20972,00 20972,00

Оплата водопостачання та водові/іведення 2272 229,00 229,00 229,00
Оплата електроенергії 2273 17508,00 17508,00 17508,00
Оплата природного гя™ 2274
Оплата інших енергоносіїв та інш их комунальних 
послуг 2275

Оплата енергосерці™ 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



ю

Номер __________ 304__________
В ид бюджету______________________ М іськи й____________________ ___________________________________________________ ,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи_______ 21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа 1 ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області____________ ,
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)____0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"___ )
Підстава: Довідка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради № 532/176 від 02.05.2019 р. 

(гри)

Код Найменування
Сума змін ( +, -)

у тому числі за місяцями: разом на 
ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 45645 45645
у тому числі: 0
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання) 45645 45645

200000 Внутрішнє фінансування 45645 45645
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 45645 45645
208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 45645 45645

600000 Фінансування за активними операціями 45645 45645
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 45645 45645

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 45645 45645

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків 
та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 45645 45645
у тому числі: 0
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 45645 45645

2110 Оплата праці 0
2120 Нарахування на оплату праці 0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0
2230 Продукти харчування 0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 0

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
закодіврозв^уку 0

СоіЗйй^н  ̂(забезпечення 0
5000* Інші видатки 45645 45645

-Придбання обладнання! предметів довгострокового користування 45645 45645

2 і
надайня-1<рЄдитів\збк^жету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

--------------------------------------------------------------------------------------

КИНЗ»

(число, місяць, рік)

І

Л.А. Демидова
(ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/ Ю.А. Темченко________
начальник планово - фінансового підрозділу (підпис) (ініціали і прізвище)



Вид бюджету_______________________ Міський_____________________________________________________________ ____________________
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи_______ 21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42” м.Суми, Сумської області_____________ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджет}'_________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)____ 0611020 "Падання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"___ )
Підстава: Довідка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради № 532/176 від 02.05.2019 р. __________________________________  ______________________

Л.А. Демидова

Код Найменування
Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями: разом на 
ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 45645 45645
у тому числі: 0
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) о І

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання)

45645 45645

200000 Внутрішнє фінансування 45645 45645 |
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 45645 45645

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 45645 45645

600000 Фінансування за активними операціями 45645 45645
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 45645 45645

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

45645 45645

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

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 45645 45645
V тому числі: 0
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 45645 45645

2110 Оплата праці 0
2120 Нарахування на оплату праці 0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0
2230 Продукти харчування 0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 0

2282^ р^ре^іЗ^Хрдн по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
0

2700 .Соціальне 'забе^їіе^цня 0
ТйшГЕйаїйгЗ-. '< \\ 45645 45645

- надання'к’педиУІЕґзбюйжйгу (розписати за колами класифікації кредитування бюджету)
----------------------- -------- ------------------------------- --------------------- ------

Ю.А. Темченко
(ініціали і прізвище) (ініціали і прізвище)(підпис)

«а

Керівник бухгалтерської служби/ 
начальник планово - фінансового підрозділу



Затверджую
Заступник начальнії,){^управління освіти і науки

(посада)

V • (77 Н.О. Гончарова
(підпис) (ініціали і прізвище)

V ,мп.
ДОВІДКА (/і/

про зміни до кошторису на 2019 рік
Номер 296

Дата 25,04,2019р. 
Вид бюджету ________________________Міський___________________________________________________ _______________ ,
код за СДРПОУ та найменування бюджетної установи 21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс 
"Загальноосвітнії школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Сумн, Сумської області,
код та назва відомчої класифікації видат ків та кредитування бюджету 06 З’пнавліпни освіт и і науки Сумської міської пати,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________________ ,

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджет ів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджет ів)
І Іідстава Довідка департаменту фінансів, економіки га іцвес

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

ииій Сумської міської ради ,У»477/152 від 24.04,2019р.

(гри )

Код** Найменування
Сума змін (+;-)

загальний фонд
спеціальний 

фонд
разом

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього 21719,00 21719,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
фінансування (розписати за кодами класифікації 
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 21719.00 21719.00

200000 Внутрішнє фінансування 21719,00 21719,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 21719,00 21719,00

208400
Кошти, шо передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 21719.00 21719.00

600000 Фінансування ні активними операціями 21719,00 21719,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 21719,00 21719.00

602400
Кошти, шо передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 21719.00 21719.00
повернення кредитів до бюджеіу (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, 
кл ас и фі ка н і ї кред и іу ва н 11 я бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 21719,00 21719,00
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету) 21719,00 21719,00

3000 Капітальні видатки 21719,00 21719,00
3100 Придбання основного капіталу 21719.00 21719.00

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 21719.00 21719,00
надання креди тів з бюджеіу (розписа ні за кодами 
класифікації креди гуванпя бюджеіу)

Керівник бухгалтерської служби , начальник 
планово-фінансового підрозділу

,Ю А, Темченко_______
(підпис) (ініціали і прізвище)



довідка огТТГ»^
про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатґіНц£ пі^^О^Урі 

"■Дата
Номер

В ид бюджету______________________ М іс ьки її______________________________________________________________________________ ,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи_______21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області
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)____0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"___ )
Підстава: Довідка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради № 477/152 від 24.04.2019 р.

>н.)

Ю.А. Темченко

Код Найменування
Сума змін ( +, -)

у тому числі за місяцями: разом на 
ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 6373 15346 21719
у тому числі: 0
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання)

6373 15346 21719

200000 Внутрішнє фінансування 6373 15346 21719
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 6373 15346 21719

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

6373 15346 21719

600000 Фінансування за активними операціями 6373 і 5346 21719
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 6373 15346 21719

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

6373 15346 21719

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

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 6373 15346 21719
у тому числі: 0
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 6373 15346 21719

2110 Оплата праці 0
2120 Нарахування на оплату' праці 0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0
2230 Продукти харчування 0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм
0

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

0

2700' Єоціадьне забезпечення 0
40ОД* ,< 6373 15346 21719
з„о ^гірлдбаннят^ііадна^іня і^^едметів довгострокового користування 6373 15346 21719

&//
и £ 5 /

' ггт'Л \V5 * и 7 ■ 7
наданий кфедитів'з'бкЯіжету, (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

її і Ні І 15? - ції ----------------- ----------------------------------------------------------------

(підпис) (ініціали і прізвище)

і
і Л.А. Демидова

(ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби/ 
начальник планово - фінансового підрозділу



*

Л1 * сТЧч

//А ЗАТЦфіоД

ГСД1^
мзт>^£_-^ 

ДОВІДКА
про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видаткї^

Дата
Номер

ІНЯ ОСВІТИ і

|(посаДа^ ~
ончарова

ТініціаЛ і7ірізв|(ще)

* /
/

25,04,2019 р.
296

Вид бюджету___________ ____________ Міський _______________________________________________________________________ ,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи_______ 21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджет}'_________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)___ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"___ )
Підстава: Довідка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради № 477/152 від 24.04.2019 р.

>Н.)

ІО.А. Тсмчснко

Код Найменування
Сума змін ( +, -)

у тому числі за місяцями: разом на 
ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 6373 15346 21719
у тому числі: 0
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання)

6373 15346 21719

200000 Внутрішнє фінансування 6373 15346 21719
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 6373 15346 21719

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

6373 15346 21719

600000 Фінансування за активними операціями 6373 15346 21719
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 6373 15346 21719

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

6373 15346 21719

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

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 6373 15346 21719
у тому числі: 0
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 6373 15346 21719

2110 Оплата праці 0
2120 Нарахування на оплату праці 0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0
2230 Продукти харчування 0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм
0

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

0

г^оо' С&ііаДьнр Забезпечення 0
5000* 6373 15346 21719

Надання .кредиті в бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)
4* \\---------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Л.А. Демидова

//

(ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби/ 
начальник планово - фінансового підрозділу (підпис) (ініціали і прізвище)



Зведення показ/і^ків спеціального фонду кошторису на,з3919 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний ..омплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, огранізації)

м.Суми

Вид бюджету Міський,
(найменуваня міста, району, області)

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 місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)____  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
Разом, 

спеціальний 
фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** Інші надходження***

разом у тому числі за підгрупами разом у тому числі за підгрупами назва інших надходжень за 
видами

25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400 602400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 21719,00 21719,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 0,00
Фінансування**** 21719,00 X X X X X X X X 21719,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 21719,00 21719,00
Поточні видатки 2000
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
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 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



Зведення показ*’днів спеціального фонду кошторису на п^19 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, огранізації)

м.Суми

Вид бюджету МІСЬКИЙ,

(найменуваня міста, району, області)

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 місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____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
Разом, 

спеціальний 
фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** Інші надходження***

разом у тому числі за підгрупами разом у тому числі за підгрупами назва інших надходжень за 
видами

25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400 602400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 2115949,11 1889353,00 1667322,54 4877,11 4877,11 221719,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 1672199,65 1667322,54 1667322,54 4877,11 4877,11

—
Фінансування**** 443749,46 222030,46 X X X X X X X X 221719,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 2115949,11 1889353,00 1667322,54 4877,11 4877,11 221719,00
Поточні видатки 2000 1888666,00 1888666,00 1667322,54
Оплата праці і нарахування на заробітну плату' 2100 1146024,00 1146024,00 1146024,00
Оплата праці 2110 939364,00 939364,00 939364,00
Заробітна плата 2111 939364,00 939364,00 939364,00

—
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 206660,00 206660,00 206660,00
Використання товарів і послуг 2200 742642,00 742642,00 521298,54
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 703933,00 703933,00 482589,54
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 -------- -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 38709,00 38709,00 38709,00
Оплата теплопостачання 2271 20972,00 20972,00 20972,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 229,00 229,00 229,00
Оплата електроенергії 2273 17508,00 17508,00 17508,00
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



ДОВІДКА
про зміни до кошторису

на 2019 рік

Номер 295
Дата 25.04.2019

Вид бюджету Міський
Р„„ПЛІ, .. г 21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітнякод за СДгІІОУ та найменування бюджетної установи , . .. ' ,. ,,,, .

школа І ступеня -доінкільнин навчальний заклад № 42 мл уми, Сумської області
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіт и і науки Сумської міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0611020 "Падання загальної середньої освіїн
, ... .... .... загальноосвітніми навчальними закладами (в і. ч.(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та . .... .. . . ... . , . , школою-дитячим садком, інтернатом при школі),назва І ипової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) . .г спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами").__________________________________
Підстава Довідка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради №476 від 24.04.2019 р.__________________________

(ірії)

Код** Найменування
Сума змін (+. -)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджет у)
фінансування (розписані ні колами класифікації фінансування 
бюджету іа ціпом боргового зобов'язання)
повернення креди тів до бюджету (розписані за кодами програмної 
класифікації видатків та креди тування бюдже ту, класифікації 
к рс д и ту в а 11 н я б юд же ту)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 84 790,00 84 790,00
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 84 790,00 84 790,00

2000 Поточні видатки 84 790,00 84 790,00
2200 Використання товарів і послуг 84 790,00 84 790,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 84 790,00 84 790,00

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації 
кредитування бюджету)

Керівник Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-фінансового підрозділу

(підпис)
Ю.А. Темченко
(ініціали і прізвище)



ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

на 2019 рік

Номер 295
Дата 25.04.2019 р.

Вид бюджету Міський_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„„пг,™- - 21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42” м.Суми,код за ЄДРПОУ та найменування оюджетної установи „ .. _ * .Сумської області__________________________________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради ________________________________________________________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредиту ванни державного бюджету'
(код га назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 0611020 "Надання заі альної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в г. ч. школою-дитячи.м
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”).
П і дста ва До в ід ка деп а р т а менту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради №476 від 24.04.2019 р._____________________________________________________________________________________________________

(грн.)

КЕКВ Найменування
Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:
разом на рік

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2110 Оплата праці 0.00
2120 Нарахування на оплату праці 0.00

'2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0.00
2230 Продукти харчування 0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0.00

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

0,00

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

0,00

2700 Соціальне -забезпечення 0.00
5000* Інші видатки 15 732.00 10 488.00 10 488.00 15 732.00 18 354.00 13 996.00 84 790,00

УСЬОГО 0,00 0,00 15 732,00 10 488,00 10 488,00 15 732,00 18 354,00 13 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 790,00

Керівник бухгалтерської служби / начальник Ю.А. Темченко
планово-фінансового підрозділу (л«™с) (ініціали і прізвище)

ГЛ
і н

і



ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 

на 2019 рік

Номер 295
Дата 25.04.2019 р.

В ид бюджету М ІСЬКИЙ
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Су.ми,код за ЄДРПОУ та найменування оюджетної установи ~ .Сумської області___________________________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 У правління 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 0611020 "Надання загальної середньої осві ги загальноосвітніми навчальними закладами ( в і. ч. школою-діп ячим
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами").

Підстава Довідка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради №476 від 24.04.2019 р.

(гри.)

КЕКВ Найменування
Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:
разом на рік

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
21ІО Оплата праці 0.00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00

■2230 Продукти харчування 0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,00

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

0,00

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

0.00

2700 Соціальне забезпечення 0.00
5000* Інші видатки 15 732.00 10 488.00 10 488.00 15 732,00 18 354.00 13 996,00 84 790,00
2 210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 732,00 10 488,00 10 488,00 15 732,00 18 354,00 /3 996,00 84 790,00

усього 0,00 0,00 15 732,00 10 488,00 10 488,00 15 732,00 18 354,00 13 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 790,00

Керівник бухгалтерської служби І начальник 
планово-фінансового підрозділу

Л.А. Демидова
(ініціали і прізвище)

25.04.2019 р. 
(число, місяць, рік)

Ю.А. Темченко 
(ініціали і прізвище)



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ- ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД № 42» М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Комсомольська, 22, м. Суми, 40009 ® Тел. (0542)-22-48-41
Е-шаіІ: пук 42@икг.пеі

17.04.2019 №64
Управління освіти та науки
Сумської міської ради

Сумський НВК № 42 м. Суми надає розрахунок до виділених коштів в сумі 
152154,00 грн. для забезпечення Нової української школи (1-4 класи), з них:

- дидактичні матеріали (КЕКВ 2210) 23230грн;
-меблі (КЕКВ 2210) 61560грн;
- оргтехніка+музичні інструменти (КЕКВ 3110) 67364грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» державна субвенція

№ п/п Дидактичі матеріали: кількість ціна сума

1 Друковані таблиці до основних 
розділів граматичного матеріалу

2 141,00 282,00

2 Набір геометричних тіл дерев’яних 
(демонстраціний)

2 850,00 1700,00

3 Набір геометричних тіл дерев’яних 4 525,00 2100,00
4 Г одинник 4 190,00 760,00
5 Математичний планшет 16 247,62 3962,00
6 Набір частини цілого 2 950,00 1900,00
7 Танграм 12 280,00 3360,00
8 Терези 2 150,00 300,00
9 Глобус фізичний 2 470,00 940,00
10 Терурій 2 3675,00 7350,00
11 Лупа 16 36,00 576,00

Разом 23230,00
№ п/п Меблі: кількість ціна сума

1 Комплект стіл + стілець учнівський 
одномісний

38 1620 61560,00

Разом 61560,00

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 
державна субвенція+місцевий бюджет

№ п/п Оргтехніка+музичні інструменти: кількість ціна сума

1 Інтерактивний комплект 
(дошка+ проектор)

1 40000,00 40000,00

2 Ноутбук 2 7000,00 14000,00
3 Принтер МФУ 2 6682,00 13364,00

Разом 67 364,00

Директор
Бухгалтер

Л. А. Демидова
О. В. Чубур


