
Затверджений у сумі дванадцять тисяч чотириста 
сорок шість гривень 12446  гри_____________________

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки
(дею^й)

(підпис) г  
_________________ 1 6 .0 1 .2 0 1 9  р.

(число, місяць,

КОШТОРИС на 2019 рік
________ 32779158 С ум ський дош кільний  н авчальн и й  заклад  (центр розвитку дитини) №  26 "Л а ск а в у ш к а"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 
__________________________________________________________ м. С ум и_________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бю дж ету________________________________ М ІСЬКИЙ______________________________________ _________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету____ 06 У правлін ня освіти і науки С ум ської м іської ради .
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу) 0613140 "О здоровлення та  відпочинок дітей (крім  заходів з оздоровлення, що здійсню ю ться 
за рахунок кош тів  на оздоровлення громадян , як і постраж дали внаслідок Ч орн обильської катастроф и)")

(грн)

Найменування К од
Усього на рік РАЗОМ

Загальний фонд
Спеціальний

Фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 12446 0 12446
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 12446 X 12446
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X
надходження від плати 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 12446 12446

Поточні видатки 2000 12446 12446
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 12446 12446
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 12446 12446
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 борговиАзобов'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 ........

К ерівник Л.Я.Матюшенко

Керівник бухгалтерської служби/ 
начальник планово-фінансового підрозділу

7 #  <й>/
16.01.2019 р .

Л.О. Саганяк
(ініціали і прізвище)



Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік
32779158 Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавушка" Сумської м іської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, огранізації)

___________________________________________________________ м.Суми___________________________________________________________
(найменуваня міста, району, області)

Вид бюджету__________________ Міський,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для 
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 "Надання дошкільної освіти" ).

- ....................... (гри.)

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 791226,00 691226,00 691226,00 100000,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 691226,00 691226,00 691226,00
Фінансування**** 100000,00 X X X X X X X X 100000,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 791226,00 691226,00 691226,00 100000,00
Поточні видатки 2000 691226,00 691226,00 691226,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Гротове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 691226,00 691226,00 691226,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 691226,00 691226,00 691226,00
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 100000,00 100000,00

Придбання основного капіталу 3100 100000,00 100000,00
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 100000,00 100000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 100000,00 100000,00
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та 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 р / І З .........  .

Керівник
(підпис)

Л.Я. Матюшенко
(ініціали і прізвище)



Затверджений у сумі сім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч 
дев'яносто дев'ять гривень 7895099 грн.

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

(підпис)

И.О. Гончарова
(ініціали і прізвище;

16.01.2019 р.
(число, місяць, рік)

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

_________________________________ 32779158 С ум ський дош кільннй навчальний заклад (центр розвитку дитини) №  26 "Л аскавуш ка"С ум сько ї м іської
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

________________________________________________________________________ м.Суми______________________________________________________________

М іський
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету___ 06 У правління освіти і науки Сумської м іської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків 
та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)____ 0611010 "Н адання дош кільної 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
Оплата праці 2110 398893 398893 398893 398389 476257 497227 498549 272544 394701 440026 398390 398389 4971151
Нарахування на оплату праці 2120 87756 87756 87756 87646 104777 109390 109681 59960 86834 96806 87646 87645 1093653
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0 1655 0 0 0 0 0 1655 0 0 0 0 3310
Продукти харчування 2230 43269 57894 58874 59654 57965 28335 20584 19146 65242 56689 56659 56195 580506
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 168963 169204 106390 77595 25645 26188 18110 16572 25483 65796 83578 182547 966071
до сл ід ж ен н я  і розрооки , окрем і заходи розвитку 
по р еал ізац ії д ерж авн и х  (регіональних) програм 2281

О крем і заходи  по реал ізац ії держ авних 
(регіональних) програм , не віднесені д о  заходів  
розвитку

2282 0 0 0 2710 0 0 0 0 0 0 0 0 2710

Соціальне забезпечення 2700 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Інші видатки 5000* 22946 22946 23161 22946 22946 229^6—" 22946 23161 22946 22946 22946 24562 277398
У С ЬО ГО 721827 738348 675074 649240 687590 68/086 66^870 393038 595206 682263 649219 749338 7895099

Керівник За^

Ж ґ
І 7  Г Г Т Т 1  \ .  «

Керівник бухі алтсрськс^ї'йлужби/начальник планово * 
і фінансового підрозділу
М ‘П І Н  % І

1 ^ /
(підпис)

Л .Я .М атю ш еико
(щіціали і прізвище)

/ / /  у  /  Л.О. С аганяк
^ ===' '^ ( ш д п  ису /  (ініціали і прізвище)

М.П. **
______ 16.01.2019 р.

■ (.ЧИСЛО, МІСЯЦЬ, р і к )

І



Затверджений у сумі д в а н а д ц я ть  ти ся ч  ч о ти р и ста  сорок ш ість 
гривень  12446 гри.

(сума словами і цифрами)

Ч Ґ ЇЬ * //  Н.О. Гончарова
(підпис) іг (ініціали і пріїиище) 

16.01.2019 р.
м.п

Міський

(число, місяць, рік) И \
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 

на 2019 рік \   * у.

__________________________ 32779158 Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитнни) № 26 "Ласкавушка"Сумсько|' міської
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

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

/

Вид бюджету
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету___06 Управління освіти і науки Сумської міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)____0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"_ _)•

Найменування 1СЕКВ 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 4179 4267 4000

.... . ■■
12446

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
УСЬОГО 0 0 0 0 0 4179 , 42^7 4000 0 0 0 0 12446

Керівник
(підпис)

Л.Я.Магюшенко



Затверджений у сумі вісім мільйонів шісот 
вісімдесят шість тисяч триста двадцять п'ять 
гривень 8686325 гри_________________________

(сума словами і цифрами)

(найменування міста, району, області)
Вид бю дж ету________________________________ М ІС Ь К И Й _____________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету____ 06 У п равл ін н я  освіти і науки С у м сько ї м ісько ї ради .
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу) 0611010 "Н адан н я  до ш к іл ьн о ї о світи")

(грн)

Найменування К од
Усього на рік РАЗОМ

Загальний

......и_______
Спеціальний

Фонд
1 2 з 4 5

НАДХОДЖЕННЯ -  усього X 7895099 791226 8686325
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 7895099 X 7895099
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, V тому числі: X X 791226 791226
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

25010000 X 691226 691226

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

25010100 X 691226 691226

(розписати за підгрупами) X
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами) X
інші надходження, у тому числі: X 100000 100000
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов'язання)

X 100000 100000

Фінансування за активними операціями 600000 X 100000 100000

Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 X 100000 100000

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

602400 X 100000 100000

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

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 7895099 791226 8686325

Поточні видатки 2000 7895099 691226 8586325
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 6064804 6064804
Оплата праці 2110 4971151 4971151
Заробітна плата 2111 4971151 4971151
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 1093653 1093653
Використання товарів і послуг 2200 1829995 691226 2521221
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 187553 187553
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 3310 3310
Продукти харчування 2230 580506 691226 1271732
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240 89415 89415
Видатки на відрядження 2250 430 430
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 966071 966071
Оплата теплопостачання 2271 745295 745295
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 55776 55776



Оплата електроенергії 2273 165000 165000
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 2710 2710

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 2710 д. 2710

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 300 300
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 300 300
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 100000 100000

Придбання основного капіталу 3100 100000 100000

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 100000 100000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 100000 100000
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 — -------

К ерівник

Кер і вник бухгалтерської служби/ 
начальник планово-фінансової о підрозділу

16.01.2019 п.

Л.Я.Матюшенко
/^ ^ іж ц іа л и  і прізвище)

Л.О. Саганяк
(ініціали і прізвище)



Затверджений у сумі сім м ільйонів  вісімсот дев 'яносто  п 'я т ь  тисяч  
дев 'ян осто  д е в 'я ть  гривень  7895099 грн.

(сума словами і цифрами)

З аступни к  н ач ал ьн и к а  у п равл інн я  освіти і науки

_____________________ Н.О. Гончарова
(підпис) (ініціали і п р ізв и щ е //^  

_________________________16.0i.2019 р._________________
(число, МІСЯЦЬ, рік) П їу,

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

_______________________________________________________________ 32779158 Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавуш ка"Сумської м ісь к о ї^ д в
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_____________________________________________________________________  м.Суми_____________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету______________________ Міський____________________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету________ 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради_____
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)____0611010 "Надання дошкільної 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

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього 721827 738348 675074 649240 687590 684086 669870 393038 595206 682263 649219 749338 7895099
Поточні видатки 2000 721827 738348 675074 649240 687590 684086 669870 393038 595206 682263 649219 749338 7895099

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 486649 486649 486649 486035 581034 606617 608230 332504 481535 536832 486036 486034 6064804
Оплата праці 2110 398893і 398893 398893 398389 • 476257 ' 497227 498549 272544 394701 440026 398390 398389 4971151
Заробітна плата 2111 398893 398893 398893 398389 476257 497227 498549 272544 394701 440026 398390 398389 4971151
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

Нарахування на оплату праці 2120 87756 87756 87756 87646 104777 109390 109681 59960 1 86834 V 96806 ** 87646 87645 1093653 V

Використання товарів і послуг 2200 235178 251699 188425 162905 106556 77469 61640 60534 113671 145431 163183 263304 1829995
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 15495 15495 15495 15495 15495 15495 15495 15495 15495 15495 15495 17108 187553
М едикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1655 1655 3310
Продукти харчування 2230 43269 57894 58874 59654 57965 28335 20584 19146 65242 56689 56659 56195 580506
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 7451 7451 7451 7451 7451 7451 7451 7451 7451 7451 7451 7454 89415

Видатки на відрядження 2250 215 215 430
Видатки та заходи спеціального Призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 168963 169204 106390 77595 25645 26188 18110 16572 25483 65796 83578 182547 966071

Оплата теплопостачання 2271 145685 147286 86450 59234 7524 7204 5923 3522 7845 46587 64678 163357 745295
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 5578 5418 4940 4861 4621 3984 3187 2550 5338 5259 5100 4940 55776 ,
Оплата електроенергії 2273 17700 16500 15000 13500 13500 15000 9000 10500 12300 13950 13800 14250 165000
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 2710 2710

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 2710 2710

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 300 300

Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 300 300

Інші поточні видатки 2800
Нерозподілені видатки 2900
К апітальн і 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
Н адання внутріш ніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління іншіх 4111
Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Н адання зовніш ніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
УСЬОГО 721827 738348 675074 649240 687590 684086 669870 393038 595206 682263 649219 749338 7895099

ІЬ ІЛ /
(підпис)

Л .Я .М атю ш енко
(ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово - 
фінансового підрозділу

ум и

7 / Л .О . С аган я к

(підіміс)7 / (ініціали і прізвище)

Л V6.01.2019 р.
.місяць,рік)



Затверджений у сумі сто тисяч гривень  100000 грн .

(суми словами і ції 
Заступник начальника управління освіти

16.01.2019 р.
(число. МІСЯЦІ.- рік)

ПЛАН
спеціального фонду бюджету (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2019

Вид бюджету__ Міський________________________________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи _______ 3277915Х С у м с ь к и й  л о н ік і.п .н іій  навчальний заклал ( т  ії 11> іиі
код та назва відомчої класифікації видатків га кредитування бюджету_06 Управління оснігн і науки С у м с ь к о ї м іс ь к о ї  ради

шини) № 2 6  "Ласкаиупіка" С у м с ь к о ї м іс ь к о ї ралі

код та назва профамної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________________________________________________________________________ _
(код га на ша програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків га кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків га кредитування для бюджетів місцевого 
" Палання дошкільної освіти" ).

іфамно-иільового методу)_0611010

Найменування Кил січень .Ш,™ й березень „■„і,,,,,. травень червень липень серпень иерссень жовтень листопад грудень ра «ом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ усього 100000 1 (1(1(1(10
V ТОМУ числі
доходи (розписати -.а кодами класифікації доходів бюджету >

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання > 100000 100000

Фінансування за активними операціями 600000 100000 II шини

Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 100000 100000

Кошти, шо передаються і : загального фонду бюджету до бюджету розвитку 602400 100000 1 поїнні

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків га кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету»

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕД И ТІВ - усього 100000 100000
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків 
бюджету) 100000 100000

Оплата праці 21 К)
Нарахування на оплату праці 212(1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1
Дослідження і ро і робки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 22X1

Окремі заходи ро-витку :ю реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 22X2

Соціальне забезпечення 2700
Інші видатки 50()(І* 11 н N II М > ІІННІИИ
Капітальний ремонт інших об'єктів 31.’ 2 — 11^— —

11.0« II.II

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

планово- фінансового підрозділу

* Ш, —  ,  Ч-



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів 

України від 28 січня 2002 р. №57 
( у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 26 листопада 
2012 року №1220 )

ЛІМІТНА ДОВІДКА 
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ 

на 2019 рік
Видана: ______________ Управлінням освіти і науки Сумської міської ради________

(назва установи, яка видала л ім ітну дов ідку)

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 
 №26 "Ласкавушка" Сумської міської ради 

(назва установи, якій видається л ім ітна довідка)

Підстава: Рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4279- МР "Про
міський бюджет на 2019 рік"Лімітна довідка про бюджетні асигнування та 
кредитування на 2019 рік від 22 грудня 2018 року видана департаментом 
фінансів. економіки та інвестицій Сумської міської ради

1)3 міського бюджету за бюджетною програмою по КПКВКО 613140 " Оздороалення та 
відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 
Виділено 12446грн____________________________________________________________________

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації 

у тому числі: грн.

Назва видатків за економічною 
класифікацією видатків бюджету та 
класифікацією кредитування 
бюджету

Разом Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Видатки споживання - разом, з них: 12446 12446

Оплата праці

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв
Видатки розвитку

Повернення кредитів з бюджету

Надання кредитів із бюджету

Усього 12446 12446 0

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання закладу.

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету 
встановлені такі: грн.

січень лютий березень квітень травень

червень липень серпень вересень жовтень

4179 4267 4000

листопад грудень

4) Проекти"кошторисів та розрахунки повинні бути подані управлінню освіти і науки до 
2а/г:рудня 2018 року'..

\за6ч^пн>ік начальника управління освіти і н а у к и Н . О. Гончарова

27 грудня 2018 року 

(число.М і с я ц ь .рік)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів 

України від 28 січня 2002 р. №57 
( у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 26 листопада 
2012 року №1220 )

ЛІМІТНА ДОВІДКА 
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ 

на 2019 оік
______________ У правлінням освіти і науки Сумської міської ради________

(назва установи, яка видала л ім ітну дов ідку)

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 
 № 2 6  "Ласкавушка " С у м с ь к о ї  міської ради 

(назва установи, якій видається л ім ітна дов ідка)
Рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року N° 4279 - МР "Про 
міський бюджет на 2019 рік'Лімітна довідка про бюджетні асигнування та 
кредитування на 2019 рік від 22 грудня 2018 року видана департаментом 
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

1)3 міського бюджету за бюджетною програмою КПКВК 0611010"Надання дошкільної
освіти", виділено____________________________________________________________________

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

8686325 гривень,у тому числі на: _________________ _________________ ______ грн .
Назва видатків за економічною 
класифікацією видатків бюджету та 
класифікацією кредитування 
бюджету

Разом Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Видатки споживання - разом, з них: 8586325 7895099 691226

Оплата праці 4971151 4971151
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 966071 966071

Видатки розвитку 100000 100000
Повернення кредитів з бюджету
Надання кредитів із бюджету

Усього 8686325 7895099 791226
2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на виконання міських 
програм :
-"Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017- 
2019 роки"- 36960 грн (у т.ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 
дошкільних закладів,батьки яких безпосередньо беруть,брали участь у проведенні 
антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції- 
та на забезпечення новорічними подарунками дітей дошкільних закладів,батьки яких 
безпосередньо беруть,брали участь у проведенні антитерористичної операції або загунили 
під час проведення аетитерористичної операції

У сумі асигнувань спеціального фонду враховано видатки бюджету розвитку- 100000 
грн.

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету 
встановлені такі: грн.

січень лютий березень квітень травень
721827 738348 675074 649240 687590

червень^ липень серпень вересень жовтень
684086 669870 393038 595206 682263

листопад Грудень
.............. - - к ! - - .......

4) Проекти кошторисів та розрахунки повинні бути подані управлінню освіти і науки до
28 грудня 2018 року /1

V  Заст. начальника управління освіти і науки ҐіґГП'УІЛ) Н.О.Гончарова

:, М І^Т ГГП ^груІд ая  2018 року [ /

Видана:

Підстава:


