
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 
57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04.12.2015 № 1 І 18)

Затверджений у сумі вісім мільйонів п'ятдесят три 
тисячі п'ятсот дві гривні 8053502 грн.

32779158 Сумський дош кільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавуш ка" Сумської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 
_________________________________________________________________ м . С у м и ______________________________________________ _________________

(найменування міста, району, області)
Вид бю дж ету_________________________________Міський__________________________________________  ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти і н а у к и  С у м с ь к о ї  м і с ь к о 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 "Надання дош кільної освіти").

(ф н .)
Усього на рік РАЗОМ

Найменування К од Загальний
(Ьонд

Спеціальний
Фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖ ЕННЯ - усього X 7189528 863974 8053502

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 7189528 X 7189528
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 863974 863974
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

25010000 X 763974 763974

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

25010100 X 763974 763974

(розписати за підгрупами) X

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X

(розписати за підгрупами) X

інші надходження, г т.ч. X 100000 100000
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X

1

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 бюдж ету (розписати за кодами програмної X

класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету) X * * к к

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 7189528 863974 8053502

Поточні видатки 2000 7189528 763974 7953502
Оплата праці 2110 4570639 4570639
Заробітна плата V 21 1 1 4570639 4570639
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 і
Нарахування на оплату праці V 2120 1005541 1005541
Використання товарів і послуг 2200 1612888 763974 2376862
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар V/ 2210 192168 192168
Медикаменти та перев'язувальні матеріали V 2220 2658 2658
Продукти харчування і/ 2230 533444 ^  763974 1297418
Оплата послуг ( крім комунальних) V 2240 94494 94494
Видатки на відрядження ✓ 2250 430 430



Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 788834 788834
Оплата теплопостачання у/ 2271 586199 586199
Оплата водопостачання та водо відведення \Г 2272 48915 48915
Оплата електроенергії V 2273 153720 153720
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 227-6:
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2280 860 860

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

2281

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

хГ
2282 860 860

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 460 460
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії - 2720
Інші виплати населенню \! 2730 460 460
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 100000 100000

Придбання основного капіталу 3100 100000 100000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капі тальне будівництво (придбання) 3 120
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 1/ 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 3 1 50
Придбання землі та нематеріальних активів 3 160
Капітальні трансферги 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 І
Надання інших внутрішніх кредитів. 4113
Надання зовнішніх креди тів 4210

Нерозподілені видатки 9000

К ер івн и к Л.Я.Матюшенко

Керівник бухгалтерської служби/ 
начальник планово-фінансового підрозділу

(ініціали і прізвище) 

Н .О . П ік у за
( П І ДП И С) (ініціали і прізвище)

16 .01 .2018  п.

м.п.
(число, місяць, рік)

** С ума гіросіїІВ-'їж іься ча кодом відповідно до класиф ікації кредитування бю джету та не враховується у рядку 

"Н А Д Х О Д Ж ГІЩ Я  гіусього"

* * * Заповню ється розпорядниками ниж чого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо 
встановлені призначення у держ авному бюджет і.



ЗА ТВ Е РД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 
57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04.12.2015 № 11 18)
Затверджений у сумі чотирнадцять тисяч сімдесят 
гривень 14070 гри._______________________________

( с у м а  с л о н а м и  і ц и ф р а м и )

Заст. мачальника^управлімня освіти і науки
і і \  >

-и
И.О. Гончарова

(НІЛІ І ІД
16.01.2018%'.

( і\ і і ц і а?иі ,  і црі"> в и т с )

(число, місяць, рг 02 М.ГІ.
Ь  Р /

К О Ш Т О Р И С  на 2018 рік
32779158 С ум ський  дош кільний н ав ч ал ьн и й  зак л ад  (цен гр розвитку  дитини) .N1! 26 "Л а с к а в у ш к а "  С ум ської м іської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
___________________________________м. Суми_____________________________________________________

(найменування міста, району, області)
М іськийВид бю дж ету___________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради
код та  назва програмної класифікації видатків та  кредитування державного б ю д ж е т у   • ■ ; • . ■ . . .

(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, шо 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)") і

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМ

Загальний
Фонд

Спеціальний
Фонд

1 2 3 4 5

Н АДХОДЖ ЕННЯ -усього X 14070 0 14070

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 14070 X 14070
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

25010000 X

(розписати за підгрупами) X
інші джерела власних надходж ень бюдж етних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами) X
інші надходження, у т. ч. 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 бюдж ету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету)

X 1

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 14070 14070

Поточні видатки 2000 14070 14070
Оплата праці 2110
Заробітна плата 21 1 1
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 14070 14070
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування ^ 2230 14070 14070
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271 і

Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 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 і
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800

К а п  і т а л ь н  і  в и д а ч  к и 3000

Придбання основного капіталу 3100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3 1 ЗО
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 3 1 30
Придбання землі та нематеріальних активів 3 1 60 1

Капітальні трансфер ги 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 41 1 І
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210

Нерозподілені видатки 9000

К е р ів н и к    У ' И Ш _____Л .Я .М а т ю ш е н к о
Т ~ й Щ Ш  (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/
начальниктланово-фінансового підрозділу „ л у у >-^"7   Н.О. Пікуза

і/  ґ  (ьпдпис) ‘ (ініціали і прізвище)

_________16.01 .2018  і).___________ __  /
(число, місяць, рік)

М.П.***

*^\Сум^прос;ш іш ясться -кодом відповідно до класифікації кредитування бю дж ету та  не враховується у рядку 

"1ЇА /Ж О Д Ж К 1II І>1 - усього"

**.* 3 а 11 о із і ї ііАс д нся рріію ряді іика.ми ниж чого 'рівня, крім головних розпорядників та національних вищ их навчальних закладів, яким безпосередньо 
встановлені призначення у держ авном у бю джеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01,2002 №  57 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26.1 

Затверджений у сумі сім мільйонів сто вісімдесят дев'ять 
п'ятсот двадцять вісім гривень 7189528 грн._______

(сума словами і цифрами)

_______ Заст. начальника упр)ив>ііння освіти і науки

______________________________  Н.О. Гончарова
(підпис) (ініціали і прізвище)

_______________________ 16.01.2018 р._________________
(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 201$ рік

 32779158 Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавушка"Сумської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

______________________________________________________ м.Суми______________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бю дж ету_____________________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.)

Показники КЕК січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
разом на 

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

В И Д А Т К И  -усього 664073 642394 603264 596294 658780 640037 630781 333473 613546 592449 599397 615040 7189528
П о то чн і в и д а т к и 2000 664073 642394 603264 596294 658780 640037 630781 333473 613546 592449 599397 615040 7189528

Оплата праці V 2110 367823 367823 367823 367823 452663 463185 461237 218722 406608 365643 365643 365646 4570639
Заробітна плата 2111 367823 367823 367823 367823 452663 463185 461237 218722 406608 365643 365643 365646 4570639
Грошове утримання військовослужбовців 2112

Нарахування на заробітну т ат у  У 2120 80921 80921 80921 80921 99586 101901 101472 48119 89454 80441 80441 80443 1005541

Використання товарів і послуг 2200 215329 193650 154520 147090 106531 74951 68072 66632 117484 146365 153313 168951 1612888

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ^ 2210 8005 У 8005 ї 8005 « 19778 У 19778 У 19778 У 20247 У 20247 V 20247 Ч 16010 ч 16010 ч 16058 ч 192168
Медикаменти та перев'язувальні матеріали V 2220. 1000 1658 2658
Продукти харчування У 2230 42649 48987 49258 49258 53656 28335 20584 19145 60478 61236 49119 50739 533444
Оплата послуг (окрім комунальних) 2240 4645 У 4555ч 4555 V 8306 V 8306 » 8306 ч 10695 ч 10695 У 10695 ч 7881 ч 7881 ч 7974 У 94494

Видатки на відрядження ^ 2250 215 215 430
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 159030 132103 92487 68888 24791 18532 16546 16330 26064 59580 80303 94180 788834

Оплата теплопостачання 2271 125368 112969 74394 50974 7853 7577 5097 4409 6751 40090 61169 89548 586199
Оплата водопостачання та водовідведєння 2272 4626 4494 4429 4494 4494 3635 2909 1917 4429 4362 4494 4632 48915
Оплата електроенергії 2273 29036 14640 13664 13420 12444 7320 8540 10004 14884 15128 14640 153720
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) 
значення

2280 860 860

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 860 860

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

Трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним 
організаціям

2630

Соціальне забезпечення V 2700 460 460
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 460 460

Інші видатки 2800
Нерозподілені видатки 2900
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

3110

Капітальне будівництво (придбання) 3120
Будівництво (придбання) житла 3121
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
Реконс трукція 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 держ. управління інших 
рівнів

3220

Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та 
міжнародним огранізаціям

3230

Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам держ. управління іншіх рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам,установам.організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

..............  .

УСЬОГО / /

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово - 
фінансового підрозділу

Л.Я.Матюшенко
(ініціали і прізвище)

Н.О. Пікуза
(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.
_______ 16.01.2018 р.
(число,місяць,рік)

1 До розпорядження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


