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

Затверджений у сумі ри мільйона шістсот сорок чотири тисячі триста сорс

сім гривень 00 копійок 3 644 347,00 грн__________ _____
ма словами і цифрами'

Директор комунальної усіЬн^ви Сумська загальні 
І ф м.Суми, Сумської 

(посада)

(підпис)

06 січня 2022 р.

ТИМ ЧАСОВИМ  К О Ш ТО РИ С на І квартал 2022 року

_________________________14023068 Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________ ___________________________________ м.Суми______________________________________ ___________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету М іс ц е в и й _____________________________ _______________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 У п р а в л ін н я  освіти і  н а у к и  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 0611021 "Н а д а н н я  з а га л ь н о ї се ре дньо ї о с в іт и  за кл а д а м и  з а га л ь н о ї се ре дньо ї о с в іт и " )
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн)

Найменування Код Усього на рік
РАЗОМ

загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 2 666 523 977 824 3 644 347
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 2 666 523 X 2 666 523
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 977 824 977 824
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 977 824 977 824

(розписати за підгрупами)
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 25010100 X 977 824 977 824

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами)
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 2 666 523 977 824 3 644 347
Поточні видатки 2 000 2 666 523 977 824 3 644 347
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2 100 1 026 683 1 026 683
Оплата праці 2 110 841 544 841 544
Заробітна плата 2 111 841 544 841 544
Грошове забезпечення військовослужбовців 2 112
Суддівська винагорода 2 113
Нарахування на оплату праці 2 120 185 139 185 139
Використання товарів і послуг 2 200 1 639 840 977 824 2 617 664
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 210 45 068 45 068
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2 220 750 750
Продукти харчування 2 230 258 492 977 824 1 236 316
Оплата послуг (крім комунальних) 2 240 132 768 132 768
Зидатки на відрядження 2 250
Видатки та заходи спеціального призначення 2 260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 270 1 201 251 1 201 251
Оплата теплопостачання 2 271 1 073 129 1 073 129
Оплата водопостачання та водовідведення 2 272 26 247 26 247
Оплата електроенергії 2 273 96 611 96 611
Оплата природного газу 2 274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 275 5 264 5 264
Оплата енергосервісу 2 276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2 280 1 511 1 511

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації' 
державних (регіональних) програм 2 281

Окремі заходи по реалізації' державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 2 282 1 511 1 511

Обслуговування боргових зобов’язань 2 400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2 420
Поточні трансферти 2 600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 2610

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2 620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 2 630

Соціальне забезпечення 2 700
Виплата пенсій і допомоги 2710



1 2 3 4 5
Стипендії 2 720
Інші виплати населенню 2 730
Інші поточні видатки 2 800
Капітальні видатки 3 000
Придбання основного капіталу 3 100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3 110
Капітальне будівництво (придбання) 3 120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3 121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3 122
Капітальний ремонт 3 130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3 131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3 132
Реконструкція та реставрація 3 140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3 141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3 142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3 143
Створення державних запасів і резервів 3 150
Придбання землі та нематеріальних активів 3 160
Капітальні трансферти 3 200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3 210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3 220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 3 230

Капітальні трансферти населенню 3 240
Надання внутрішніх кредитів 4 110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4 111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4 112
Надання інших внутрішніх кредитів 4 113
Надання зовнішніх кредитів 4 210 1 )
Нерозподілені видатки 9 000

Керівник Людмила НОВИК

Олена МАЛИШЕВА

Говідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього", 
іижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

#



І

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

Затверджений у сумі Два мільйона шістсот шістдерйчшст^Задя^ п'ятсот

двадцять три гривні 00 копійок 2 666 523,00 грн

ТИМЧАСОВИМ ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на І квартал 2022 року

14023068 Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області
(код за Є Д Р П О У  та  найменування бюджетної установи)

м.Суми
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету М ісцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 У правл іння освіти і на уки  С ум сько ї м іс ь ко 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) 0611021 "Н адання загальної середньої освіти закладами загальної середньої о св іти ” ).

Разом 
на рік

Найменування Січень Лютий Квітень Травень Липень Серпень Листопад Грудень

Оплата праці 278 676,00
Нарахування на оплату праці
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування 79 536,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 278 250.00 І 073 129.00
Оплата во<к>постачання т а водовідведення 8  720.00 26 247.00
Оплата електроенергії 28 488.00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 
послуг_________________________________________ / 792.00 І 680.00

Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку________________________________
Соціальне забезпечення
Інші видатки 5000* 80 957,00

16 947.00

805 023,00

Людмила НОВИК

Олена МАЛИШЕВА
(ПІДПИС)

Технічний ко Д 'й & ч  
'  Заповнюється ро:

5ДИ економ ічно ї класиф ікац ії видатків бю джету, кр ім  тих. щ о  виділені окремо 
* рівня, крім  головних розпорядників та національних закладів вищ ої освіти. я> безпосередньо встановлені

5 264.00



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
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 тимчасового кошторису на І квартал 2022 року
_____________________________________ 14023068 Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 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" )

(фН)

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

НАДХОДЖ ЕННЯ - усього X 977824,00 977824,00 977824,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 977824,00 977824,00 977824,00
Фінансування**** 0,00 X X X X X X X

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 977824,00 977824,00 977824,00
Поточні видатки 2000 977824,00 977824,00 977824,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2 100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 977824,00 977824,00 977824,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 977824,00 977824,00 977824,00
Оплата п о с л у г  ( 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 воловід ведення 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
Ін ш і поточні видатки 2800
К а п іт а л ь н і  в и д а т 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 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житловою 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
Палання 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

К е р і в н і ї ;

дрозділу т
(П ІД П И С )

Людмила НОВИК

Олена МАЛИШЕВА

♦Вин.
**П л ак  

Заповн 
* * *  * П роста влястьЗ

і вилами інших надходжень згідно з кошторисом 
Яа залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису


