
ЗАТВЕРДЖЕНО і
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року 
№ 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року № 1118)
Затверджений у сумі дев'ять мільйонів дев'ятсот 
сімдесят дві тисячі сто шістдесят три гривні 9972163 
грн 

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки 
(поема)

_______'уНаталія ГОНЧАРОВА
Чпідп^с/

19 січня 2021 р.

КОШТОРИС на 2021 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня дошкільний навчальний 

заклад № 42" м.Суми, Сумської області, . „' '
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Суми
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_____________________________Місцевий___________________________________________ ,
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________________________________________

(грн)

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів) 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ")

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМзагальний

Фонд
спеціальний

Фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 7434379 V 2537784 / 9972163 '
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 7434379 X 7434379
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 2537784 2537784
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 2537784 2537784

(розписати за підгрупами) X
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з іх 
основною діяльністю 25010100 X 2537784 2537784
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами) X
інші надходження, у тому числі: X 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 
за типом боргового зобов'язання) X 0 0

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

X

X ** л *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 7434379 2537784 9972163

Поточні видатки 2000 7434379 / 2537784 ✓ 9972163
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 6332173 1819146 8151319
Оплата праці 2110 5199688 1491103 6690791
Заробітна плата 2111 5199688 1491103 6690791
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 21 ІЗ
Нарахування на оплату праці 2120 1132485 328043 1460528
Використання товарів і послуг 2200 1102206 718638 1820844
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 167549 167549
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 5277 5277
Продукти харчування 2230 383082 667348 1050430
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240 91714 91714
Видатки на відрядження 2250 3000 3000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 450284 51290 501574
Оплата теплопостачання 2271 228233 15466 243699
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 50904 8726 59630
Оплата електроенергії 2273 161147 27098 188245



Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 10000 1
Оплата енергосервісу 2276 с
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2280 1300 1300

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 1300 1300

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) 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 трансе іерти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансе )ерти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансе 
ооганізапіям

їерти 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
ПІДПИС

Людмила ДЕМИДОВА

Керівник бухгалтерської служби/ 
ово-фінансового підрозділу

19 січня 2021 р.
(підпис

Оксана ЧУБУР

а кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 

усього”.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у 
державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі сім мільйонів чотириста тридцять чотири 
тисячі триста сімдесят дев'ять гривень 7434379 гри

(сума словами і цифрами)

Заступник началтщика управління освіти і науки

'‘■(підпису
19 січня 2021р.

Наталія ГОНЧАРОВА

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ іі
на 2021 рік \ __*

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42” м.Суми, Сумсько? 2* л ЦХ.

на 2021 рік /і

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Суми

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету__Місцевий_______________________________________________________________________ ,
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) 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти”).

0611021 "Надання загальної

/

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

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 416504 415644 415522 415522 516971 473420 447465 357380 452757 415522 415522 457459 5199688
Нарахування на оплату праці 2120 90711 90525 90499 90499 112607 103114 97462 77833 98616 90499 90499 99621 1132485
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0 290 0 0 0 0 0 4697 0 0 0 290 5277
Продукти харчування 2230 23759 39373 40718 39192 34528 8402 5507 5864 46509 42203 42634 54393 383082
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 74386 63109 40736 26983 18260 18781 13035 9118 14249 30382 61243 80002 450284
дослідження і розрооки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

2282 0 0 400 0 0 900 0 0 0 0 0 0 1300

Соціальне забезпечення 2700
Інші видатки 5000* 9007 9762 15650 12614 24276 25922 17731 21916 25425 25325 27175 47460 262263

УСЬОГО 614367 618703 603525 584810 706642 630539 581200 476808 637556 603931 637073 739225 7434379

Людмила ДЕМИДОВАКерівник

кої служби/начальник планово -
ансо

Оксана ЧУБУР

йй включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Ся розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті, 
виключено



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі сім мільйонів чотириста тридцять чотири 
тисячі триста сімдесят дев’ять гривень 7434379 гри

19 січня 2021 р.

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і
(посада)

//// Наталія ГОНЧА

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮ 
на 2021 рік * р А1' 21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42” м.Суми, Сумської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Суми

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету_____________________ Місцевий_____________________________________________________________________
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)________ 0611021 "Надання загальної
середньої освіти закладами загальної середньої освіти”)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього 614367 618703 603525 584810 706642 630539 581200 476808 637556 603931 637073 739225 7434379

Поточні видатки 2000 614367 618703 603525 584810 706642 630539 581200 476808 637556 603931 637073 739225 7434379
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 507215 506169 506021 506021 629578 576534 544927 435213 551373 506021 506021 557080 6332173

Оплата праці 2110 416504 415644 415522 415522 516971 473420 447465 357380 452757 415522 415522 457459 5199688
Заробітна плата 2111 416504 415644 415522 415522 516971 473420 447465 357380 452757 415522 415522 457459 5199688
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

Нарахування на оплату праці 2120 90711 90525 90499 90499 112607 103114 97462 77833 98616 90499 90499 99621 1132485
Використання товарів і послуг 2200 107152 112534 97504 78789 77064 54005 36273 41595 86183 97910 131052 182145 1102206

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2620 5560 8113 5077 13389 18112 9844 13829 17638 17638 17638 38091 167549
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 290 4697 290 5277
Продукти харчування 2230 23759 39373 40718 39192 34528 8402 5507 5864 46509 42203 42634 54393 383082
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 6387 4202 7537 7537 7887 7810 7887 8087 7787 7687 9537 9369 91714

Видатки на відрядження 2250 3000 3000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 74386 63109 40736 26983 18260 18781 13035 9118 14249 30382 61243 80002 450284

Оплата теплопостачання 2271 53792 39107 19397 7132 0 0 0 0 0 9357 41539 57909 228233
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4775 4436 4896 4969 4315 3587 2837 2667 4363 4581 4823 4655 50904
Оплата електроенергії 2273 14989 18736 15613 14052 13115 14364 9368 5621 9056 15614 14051 16568 161147
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 870 10000
Оплата енергосервісу 2276

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 2280 0 0 400 0 0 900 0 0 0 0 0 0 1300

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 0 400 0 900 0 1300

Обслуговування боргових зобов'язань 2400



Людмила ДЕМИДОВА

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 2500
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 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 огранізаціям

3230

Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління іншіх 4111
Надання кредитів підприємствам,установам.організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
УСЬОГО 614367 618703 603525 584810 706642 630539 581200 476808 637556 603931 637073 739225 7434379

!021р.

д

/** / 5 . ° « л 
, = Н

^с^Хої служби/начальник планово - Оксана ЧУБУР

включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
'^пбвнїоєт^^ ̂ (впорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
( у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 04 грудня 2015 року № 1118)

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, огранізації)
_________________________________________________________________________________ м.Суми_______________________________________________________________________________

(найменуваня міста, району, області)
Вид бюджету________________ Місцевий,_____ ____________________________________________________________________________________________________________;_______________________
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)____ 0611021 "Надання загальної
середньої освіти закладами загальної середньої освіти" )

ЇЩНІ

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

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 2537784,00 2537784,00 2537784,00 0,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 2537784,00 2537784,00 2537784,00
Фінансування**** 0,00 X X X X X X X 0,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 2537784,00 2537784,00 2537784,00 0,00
Поточні видатки 2000 2537784,00 2537784,00 2537784,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 1819146,00 1819146,00 1819146,00
Оплата праці 2110 1491103,00 1491103,00 1491103,00
Заробітна плата 2111 1491103,00 1491103,00 1491103,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату праці 2120 328043,00 328043,00 328043,00
Використання товарів і послуг 2200 718638,00 718638,00 718638,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 667348,00 667348,00 667348,00
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 51290,00 51290,00 51290,00
Оплата теплопостачання 2271 15466,00 15466,00 15466,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 8726,00 8726,00 8726,00
Оплата електроенергії 2273 27098,00 27098,00 27098,00
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 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
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00

Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3110 0,00

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 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

Інсового підрозділу

підстави.
повідними видами інших надходжень згідно з кошторисом, 

ься сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.

(підпис)

(підпис) (У

Людмила ДЕМИДОВА

Оксана ЧУБУР

І
І



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року
№ 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року № 1118)

Затверджений у сумі тридцять шість тисяч двісті
шістдесят чотири гривні 36264 гри

(сума словами і цифрами)

(підпис)
19 січня 2021 р.

Заступникнача^тЬника управління о^ріт^ї йбуюц
(посада)

’ / * ■*
КОШТОРИС на 2021 рік

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа 1 ступеня -дошкільний навчальний
заклад № 42" м.Суми, Сумської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 
__________________________________________________м. Суми_____________________________________________ 

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету_____________________________Місцевий____________ ______________________________ ,
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 ) 0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)")

(гри)

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМзагальний

Фонд
спеціальний 

Фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 36264 36264
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 36264 X 36264
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

250)0000 X

(розписати за підгрупами) X
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами) X
інші надходження, у тому числі: 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 бюджету)

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 36264 36264

Поточні видатки 2000 36264 36264
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 22264 22264
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 22264 22264
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 14000 14000
Виплата пенсій і до'помоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 14000 14000
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) 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 трансі >ерти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансі )ерти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансі 
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

Людмила ДЕМИДОВА

Оксана ЧУБУР

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у 
державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі тридцять шість тисяч двісті шістдесят 
чотири гривні 36264грн

(сума словами і цифрами)

Заступник наяал ка управління освіти і науки 
(посада)

Наталія ГОНЧАРОВА

А19 січня 2021р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТ 
на 2021 рік

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс 'Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42” м.Суми, Сумської області 
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

____________ м.Суми________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету__ Місцевий_______________________________________________________________________ ,
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)__0613140 "Оздоровлення та 
відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"_____).

Людмила ДЕМИДОВА

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 0
Нарахування на оплату праці 2120 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 18153 1992 2119 22264
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 14000 0 0 14000
Інші видатки 5000* 0

УСЬОГО 0 0 0 0 18153 15992 2119 0 0 0 0 0 36264
Керівник

ької служби/начальник планово - Оксана ЧУБУР

включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

зпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті, 
чено



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року 
№ 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року № 1118) ,

Затверджений у сумі двісті тисяч гривень 200000 гри
(сума словами і цифрами)

КОШТОРИС на 2021 рік

Наталія ГОНЧАРОВА

Заступник начальника управління освіти і науки
(посада)

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільнйй навчальний' 
_____________________________________________ заклад № 42" м.Сумн, Сумської області___________________________ 1 іі

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_______________________________________ м. Суми_____________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету_____________________________Місцевий___________________________________________ ,
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________________________________________

(грн)

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів) 0617321 "Будівництво1 освітніх установ та закладів")

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМзагальний

Фонд
спеціальний

Фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 0 200000 200000
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 0 X 0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 200000 200000
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

25010000 X 0 0

(розписати за підгрупами) X
иші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами) X
інші надходження, у тому числі: X 200000 200000
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 
за типом боргового зобов'язання) X 200000 200000

Фінансування за активними операціями 600000 X 200000 200000

Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 X 200000 200000

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

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

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 0 200000 200000

Поточні видатки 2000
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 21 1’3
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

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 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 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

Людмила ДЕМИДОВА

Оксана ЧУБУР

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у 
державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 №1220)

Затверджений у сумі двісті тисяч
(су

Заступник начальника управління ос
.посада)

Наталі

ПЛАН
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 20

Вид бюджету__ Місцевий______ __ _______________

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
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________________________

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний зак

січня 2021 р.

02/47®.^

(грн)

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0617321 "Будівництво1 освітніх установ та закладів").

Найменування КОД Січень Дютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Г рудень Разом на 
рік

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 200000 200000
у тому 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, шо 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)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 200000 200000

у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків 
бюджету) 200000 200000

Оплата праці 2110
Нарахування на оплату праці 2120
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
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

Соціальд^заЙЕЗЛКзещія 2700
Інр^Й^йГт Ні 5000* 200000 200000

^^^н^редит»і^0іїж©1у?жозписати за кодами класифікації

_________

ІН
ІС

«чД. льник планово- фінансового підрозділу

Людмила ДЕМИДОВА

Оксана ЧУБУР



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26.11.2012 №1220)

Затверджений у сумі двісті тисяч гривень 200000 грн
’ (сума словами і цифрами)

іьника управління освіти і н:
(посада) і

_______ Наталія ГОНЧу>0ВА

19 січня 2021 р.

ПЛАН
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2021 рік

Вид бюджету___Місцевий________________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 
Сумської області____________________________ ,

' 02141“

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний іаклад № 42" Р А *

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____________ ___________________________________________________________________________________________________

0617321 "Будівництво1 освітніх установ та закладів").

>н;

(код та назва програмної класифікації видатків та кредиту вання місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 200000 200000
у тому 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 (розкисати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету. класифікації кредитування бюджету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 200000 200000
у тому числі
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків 
бюджету) 200000 200000

Оплата праці 2110
Нарахування на оплату праці 2120
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
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

С оцзатґЬце; 3£ррзїтеч<н н я 2700
Т5 1 ” 7 /х-

5000* 200000 200000
^Л^^яДіЦж^н^нІї^^б'єктів 3132 200000 200000

яаяарня кредитілікету (розписати за кодами класифікації

та ? ят у* а ---------------------------------------------------------------

/5 
№ // 
ЧИ * ■ .
' і х | і І
І. — X чСІрівниі

'а
»*

І І«< с І;дя8 * )ГК X ч. //
^начальник планово- фінансового підрозділу

січня 2021р.

Оксана ЧУБУР

-Людмила ДЕМИДОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
( у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 04 грудня 2015 року № 1118)

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, огранізації) 
м.Суми

Вид бюджету Місцевий,
(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 державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)___ 0617321 "Будівництво’
освітніх установ та закладів"_ )

(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 602400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 200000,00 200000,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 0,00
Фінансування**** 200000,00 X X X X X X X 200000,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 200000,00 200000,00
Поточні видатки 2000
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113
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 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
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 200000,00 200000,00

Придбання основного капіталу 3100 200000,00 200000,00
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 200000,00 200000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 200000,00 200000,00
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 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

Керів

І 2021р.

Людмила ДЕМИДОВА

Оксана ЧУБУР

і підстави, 
повідними видами інших надходжень згідно з кошторисом.

****Проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису. «



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року 
№ 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року № 1118)

Затверджений у сумі дев'ятсот п'ятнадцять тисяч 
п'ятсот гривень 915500 грн

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

ДпідіДО
19 січня 2021

ГОНЧАРОВА
(посада) /

Наталія

4—
V \ /■

КОШТОРИС на 2021 рік \
21108256 Комунальна-установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа 1 ступеня -дошкільний навчальний 
_____________________________________ заклад № 42" м.Суми, Сумської області________________________ А- 1-і'-'’

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
__________________________________________ м. Суми_____________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету_____________________________Місцевий_______________________________
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________________________________________

(грн)

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів) 0617640 "Заходи з енергозбереження")

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМзагальний

Фонд
спеціальний

Фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 15500 900000 915500
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 15500 X 15500
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 900000 900000
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0 0

(розписати за підгрупами) X
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами) X

надходження, у тому числі: X 900000 900000
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 
за типом боргового зобов'язання) X 900000 900000

Фінансування за активними операціями 600000 X 900000 900000

Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 X 900000 900000

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 602400 X 900000 900000

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

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 15500 900000 915500

Поточні видатки 2000 15500 15500
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 15500 15500
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240 15500 15500
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
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 900000 900000

Придбання основного капіталу 3100 900000 900000
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 900000 900000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 900000 900000
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

к бухгалтерської служби/
раново-фінансового підрозділу

Людмила ДЕМИДОВА

Оксана ЧУБУР

19 січня 2021 р.

ється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку

ДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у 
державному бюджеті.



Затверджений у сумі п'ятнадцять тисяч п'ятсот гривень 15500
(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і наук
■ (посада)

Наталія ГОНЧАРО

19 січня 2021р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖ 
на 2021 рік

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс ''Загальноосвітня школа 1 ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42” м.Суми, Сумської
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

__________________________________________________________________________________________ м.Суми_________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету__Місцевий_______________________________________________________________________ ,
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_________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

* 021*1»*

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)____ 0617640 "Заходи з
енергозбереження"_____).

Людмила ДЕМИДОВА

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 0
Нарахування на оплату праці 2120 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
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 0
Інші видатки 5000* 0 0 0 3000 0 9500 0 0 0 0 0 3000 15500

УСЬОГО 0 0 0 3000 0 9500 0 0 0 0 0 3000 15500

Оксана ЧУБУР
(підпис)

Керівник__

К^рЙилик'’б^іК)тс<ВДт^ог'служби/ііачальник планово -

” в ® <1
151 ■ р Ь В .
ййо 
о 

1!
.Ч.^и(ЇВК лючає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

цЛвнкжтйдуЗейпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
1 Виноску виключено

(підпис



Вид бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі п’ятнадцять тисяч п’ятсот гривень 15500грн
(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки__
(посада)

Наталія ГОНЧА

19 січня 2021 р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕ 
на 2021 рік

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42” м.Суми, Сук
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Суми
Р А і

Місцевий
(найменування 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 державного бюджету_______________________________________________

<ГРН)

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)________ 0617640 '‘Заходи з
енергозбереження”)

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього 0 0 0 3000 0 9500 0 0 0 0 0 3000 15500
Поточні видатки 2000 0 0 0 3000 0 9500 0 0 0 0 0 3000 15500

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата праці 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 0 0 0 3000 0 9500 0 0 0 0 0 3000 15500

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0 3000 0 9500 0 0 3000 15500

Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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



Людмила ДЕМИДОВА

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730

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 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 огранізаціям

3230

Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління іншіх 4111
Надання кредитів підприємствам.установам.організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
УСЬОГО 0 0 0 3000 0 9500 0 0 0 0 0 3000 15500

Ж 
і *■ 2 ч
А.-І* У

:ої служби/начальник планово - Оксана ЧУБУР

м.: І 
'2021р.

' 0\аЄ»С >х-Х-
*» > Кавник бухгалтерськас. аг. *Хґ 'хТТлЧг,

жі ЦДї]
'е^ІЦ’Іііий'КоЛ, якйй включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

бзпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 01 2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26.11.2012 №1220)

Затверджений у сумі дев'ятсот тисяч гривень 90 
(сума словами і цифра* 

ника управління освіт 
(посада)

Наталія ГО

ПЛАН
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2021 рік \\

Вид бюджету___Місцевий_________________________

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__
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________________

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Сумй",

•* 031Н*

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0617640 "Заходи з енергозбереження").

\іТ
ер

С
г

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

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усьою 500000 400000 900000
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання)

500000 400000 900000

Фінансування за активними операціями 600000 500000 400000 900000

Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 500000 400000 900000

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

602400 500000 400000 900000

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

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 500000 400000 900000

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

500000 400000 900000

Оплата праці 2110

Нарахування на оплату праці 2120

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220

Продукти харчування 2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 2281

Окремдздходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
дййи^^їГ^їо^х&д^ррз  витку 2282

2700
5000* 500000 400000 900000

Керівнр

ща^юдас^утрозписати за кодами класифікації

)£§=| Людмила ДЕМИДОВА
Сі?/ а * II >ЇІЙПИС|

начальник планово- фінансового підрозділу

9 січня 2021р.
(підпис)

Оксана ЧУБУР



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26.11.2012 №1220)

Затверджений у сумі дев’ятсот тисяч гривень 900000
“ (сума словами і цифрами)

іачХльника управління освіти і 
(посада)

{ , Наталія ГОН

Заступиш

ПЛАН
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2021 рік

Вид бюджет}'___Місцевий________________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи
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 ___________________________________

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42” м.

** 021*"1’

>н)
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0617640 "Заходи з енергозбереження").

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 500000 400000 900000
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов’язання)

500000 400000 900000

Фінансування за активними операціями 600000 500000 400000 900000

Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 500000 400000 900000

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

602400 500000 400000 900000

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

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 500000 400000 900000

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

500000 400000 900000

Оплата праці 2110

Нарахування на оплату праці 2120

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220

Продукти харчування 2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм

2281

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

Соціальне забезпечення 2700
5000* 500000 400000 900000

' ,,
3132 500000 400000 900000

цайадйя кд^^дітіІ бкУй^ет^ (фЬзписати за кодами класифікації 
^1ИІ^^Я бюда*^ ’Зс V------------------------------- д---------------------------

начальник планово- фінансового підрозділу

Людмила ДЕМИДОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 04 грудня 2015 року № 1118)

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік
21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42" м.Суми, Сумської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, огранізації)
м.Суми

Вид бюджету Місцевий,
(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 державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)___ 0617640 "Заходи з
енергозбереження"_ )

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 602400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 900000,00 900000,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 0,00
Фінансування* ** * 900000,00 X X X X X X X 900000,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 900000,00 900000,00
Поточні видатки 2000
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113
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 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
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 900000,00 900000,00

Придбання основного капіталу 3100 900000,00 900000,00
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3110 0,00

Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130 900000,00 900000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 900000,00 900000,00
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 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

Керівник

2021р.

^>ї служби/
Псового підрозділу

(ПІДПИ0/
V

Людмила ДЕМИДОВА

Оксана ЧУБУР

підстави.
відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом, 
сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.

і
і



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року 
№ 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року № 1118)
Затверджений у сумі три мільйона триста сорок чотири 
тисячі чотириста вісімдесят чотири гривні 3344484 
гри

(сума словами і цифрам

Заступник начальника

...........
19' січня 2021

(посада)/^>1*^

КОШТОРИС на 2021 рік
21108256 Комунальна .установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошк 

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

__________________________________ __ ____________ м. Суми____________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_____________________________Місцевий___________________________________________ ;
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______________________________________

(грн)

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів) 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ")

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМзагальний

Фонд
спеціальний

Фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 3344484 0 3344484
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 3344484 X 3344484
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X
надходження від мати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X

(розписати за підгрупами) X
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами) X
інші надходження, у тому числі: 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 бюджету)

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 3344484 3344484
Поточні видатки 2000 3344484 3344484

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3344484 . 3344484
Оплата праці 2110 2741380 ' 2741380
Заробітна плата 2111 2741380 2741380
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату праці 2120 603104 ’ 603104
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

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) 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 
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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/
^планово-фінансового підрозділу

Людмила ДЕМИДОВА

Оксана ЧУБУР

19 січня 2021 р.

ся за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку

- усього".
іоється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у 

державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі три мільйони триста сорок чотири тисячі 
чотириста вісімдесят чотири гривні 3344484 гри

(сума словами і цифрами)

Заступник наца.п^гіика управління освіти і нау

19 січня 2021р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮ 
на 2021 рік

^посада)
Наталія ГО

О2І4І*9

21108256 Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 42м м.Суми, Сумської області 
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

____________________________________________________ м.Суми_________________________
(найменування міста, району, області) 

Вид бюджету__Місцевий___________________________________________________________________ .
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)_______ 0611031 "Надання загальної
середньої освіти закладами загальної середньої освіти").

(грн)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 165824 194849 203414 206238 284815 542519 89647 108138 234865 225793 234184 251094 2741380
Нарахування на оплату праці 2120 36481 42867 44751 45372 62659 119354 19722 23790 51670 49674 51520 55244 603104
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0
дослідження і розрооки, 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 0
Інші видатки 5000* 0

УСЬОГО 202305 237716 248165 251610 347474 661873 109369 131928 286535 275467 285704 306338 3344484

Людмила ДЕМИДОВАКерівник

би/начальник планово - Оксана ЧУБУР

'ЯкНи-включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
/

?№^ь^І^3п°Рядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті, 
чено


