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

у сумі шість мільйонів двісті шістдесят одна тисяча
іят одна гривня 00 коп. 6261671 грн. 00 коп.

(сума словами і цифрами)
.ного відділу освіти Дніпровського району департаменту 

іь к о ї  міської ради
(посада) /у

(число, місяць, рік)

Я.Ю. Литовченко

г£Л ' _ Л * /  
і 4  ' У

(ініціали і прізвище) 

М.П.

КОШТОРИС 

на 2019 рік
_________________________ 37611401 Запорізька загальноосвітня школа І-11І ступенів № 81 Запорізької міської ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 
_________________________________________________________________________м. Запоріжжя____________________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ________________ місцевий________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
06 Д епартам ент освіти і науки Запорізької м іської ради

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)

0611020 "Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми  
навчальними закладами (в т.ч . ш колою  —дитячим  садком, інтернатом при 
ш колі), спеціалізованими ш колами, ліцеям и, гім назіям и, колегіумами"

Н айменування Код

Усього на )ІК

РАЗОМЗагальний фонд
Спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

Надходження-усього X 6251671 10000 6261671
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 6251671 X 6251671
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у  тому числі: X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

25010000 X 0 0

(розписати за підгрупами) 0
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

25010100 0

Надходження^ бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності

25010200 0

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна)

25010400 0

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0 0
(розписати за підгрупами) 0
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 0

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, 
що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200 0 0

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,отриманих 
за надання платних послуг,якщо таким закладам законом надано відповідне 
право

25020300 0 0

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали 
фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним 
замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400 0 0

інші надходження у тому числі: X 10000 10000
інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0

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

X 10000 10000

Фінансування за активними операціями 600000 X 10000 10000

Зміни обсягів готівкових коштів 602000 X 10000 10000

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

602400 X 10000 10000

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

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього X 6251671 10000 6261671

Поточні видатки 2000 6251671 0 6251671

Оплата праці і нарахування на заробітну плат у 2100 5597930 0 5597930
Оплата праці 2110 4588467 0 4588467

Заробітна плата 2111 4588467 4588467

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0

Н арахування на оплату праці 2120 1009463 1009463
Використання товарів і  послуг 2200 653741 0 653741
Предмети,матеріапи, обладнання та інвентар 2210 17907 17907
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 44018 44018
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0



1 2 3 4 5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 590529 0 590529 .

Оплата теплопостачання 2271 490859 490859
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 9005 9005

Оплата електроенергії 2273 90665 90665
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0

Оплата енергосерввісу 2276 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
( регіональних) програм 2280 1287 1287
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державиіх 
(регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвітку 2282 1287 1287
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0

Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 10000 10000
Придбання основного капіталу 3100 10000 10000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 10000 10000
Капітальне будівництво(придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання )  житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання )  інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0

Капітальний ремонт житлового фонду (  приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду ( приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0

Надання внутрішніх кредитів 4110 0 ^
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу

(число, МІСЯЦЬ,рік)

м. п.***

Л ' "Ь ч - / л  . - ,<о ііі* Виноску виключено
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". 
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, 

яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



Розрахунок видатків по загальному фонду по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом  

при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами на 2019 рік, 
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентрар"

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 81 
Запорізької міської ради Запорізької області

для дітей в інклюзивних класах

Найменування товарно-матеріальних цінностей, 
обладнання та інвентарю

одиниця
виміру кількість

вартість за 
одиницю, 

грн.
сума, тис.грн.

1 2 3 4 5=грЗ*гр.4

6. Придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, 
калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо)
Гімнастичний джгут шт 3 279 0,837
Пісочниця з підсвіткою для пісочної терапії: шт 1 4000 4,000
Балансир для розвитку координації шт 1 2200 2,200

шт 0,000

* ■ . ' -: ; 7,037

8. Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого 
обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів- 
кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів 
інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, 
роз’єднувачів, шаф тощо)
Багатофункціональний пристрій для друку, сканування, 
копіювання (кольоровий) шт

1 7199
7,199

шт 0,000

Всього придбання меблів 7,199

ВСЬОГО сума на рік 14,236

Начальник ТВ О 
Дніпровського району

Г оловний бухгалтер

Я.Ю. Литовченко

Т.О. Дев'ятка



ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)

Затверджений у сумі 
сімдесят одна г

їсть мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча шістсот 
кр.іі.________________________ 6251671 ф н  00 коп.

"<£ (сума словами і цифрами) 
р іальн ога відділу освіти  Д ніпровського

іуки Запорізької міської ради
(посада)

Я .Ю . Литовченко
(ПІДПИС); (ініціали і прізвище)

М. П.

37611401

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на_2019 рік

Запорізька загальноосвітня школа І-І1І ступенів №  81 Запорізької міської ради Запорізької області_____________________________
(код за  ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Запоріжжя
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету__________місцевий_________________________________________________________________ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету__06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради ____________________ ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бю дж ету________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назваТипової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /  Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 "Н адання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою -  дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими ш колами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" __)

(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 398042 397523 397337 399360 568734 705347 436792 243993 118549 304162 303912 314716 4588467
Нарахування на оплату праці 2120 87569 87455 87414 87859 125121 153176 96094 53678 26081 66916 66861 69239 1009463
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 48662 163726 55541 35742 49482 5007 1737 3443 5612 11321 41146 169110 590529
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

1287 1287

Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 4859 7381 5635 4604 3911 3912 4411 8904 ’ 6289 3711 3711 61925

УСЬОГО 539132 656085 547214 527565 747248 869442 539034 310018 Л Й 4839 388688 415630 556776 6251671

Керівник

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

Р.М.Крук
(ініціали і прізвище)

Т.О.Дев'ятка

М.
ІІ ^ 7
п . * * І * а ї  /ПІ о 

1 І ’  *Л  1 1 О }

(число, місяць, рік)

(підпис) (ін іц іали  і п р ізви щ е)

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)

Затверджений у сумі десять тисяч гривень 00 коп:

(сума словамі^і цифрами)
Н ачальник територіального відділу осв іт#  Дніпровського 

району департаменту девізи і рвуки Запбрйької міської ради
" ^  (птії; ЇЇШ

/РЗ РЛ у '-»<-/ .то
(число, м іс я ц ь ^ ^

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

на _2019 рік
37611401 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ1 ступенів № 81 Запорізької міської ради Запорізької області_______________________________________________________

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) ■*

_______________________________________________________________________ м. Запоріжжя_______________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_________ місцевий_______________________________________________________________ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради ___________________ ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назваТипової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)_0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою — дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"__)

(грн.)
Найменування Код 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 - усього 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 833 10000
утому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету):
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджет за типом боргового зобов' язання )

833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 833 10000

Фінансування за активними операціями 600000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 833 10000
Зміни обсягів готівкових коштів 602000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 833 10000
Кошти, що передаються із залального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 833 10000

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування за кодами 
класифікації кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 833 10000
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету)

833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 833 10000

Інші видатки 5000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 833 10000
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації 
кредитування бюджету) . У /
Керівник

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

* а І Я !  іГ: ':Л  ї ї

Р .М .К р у к ______
(ініціали і прізвище) 

Т. О .Дев’ятка_______
(підпис) (ініціали і прізвище)

м. п.
~с

(число, місяць, рік)
1 Виноску виключено



ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аш  Міністерства фінансів України 
2« c rm  2002 року NS7
(у редакції іш іу  Міністерства фінансів України 

( від 04 грудні 2015 року N 111*)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШ ТОРИСУ на 2019 рік
37611401 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  81 Запорізької міської ради Запорізької області_________________________________________________________________________________________

(код та ЄДРПОУ та найменуванні бюджетної установи, організації)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ місто Запоріжжя ________________________________________________________________________

(найменуванні кіста, району, області)

Вид бюджету _____________ місцевий ________________________________________________________ ________________ ______________ ____________________________________________________________________________________________________ ____
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької 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) ______________________________________________________ 0611020_____________________________
"Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

_______________________________________________________________________  колегіумами")__________________________________________________________________________________
(грн)

Найменування Код
Разом, 

спеціальний фонд

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

разом
у тому числі за підгрупами

разом
V тому числі за підгрупами назва інших надходжень за видами

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

НАДХОДЖЕННЯ - у с ь о го X 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00

X X X х X х X X
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 10000.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 10000.00 0 .0 0 ().(»<)

2(КК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОДНІ
2110 0,00 0,00 0,00 0,00

Заробітна плата 2111 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0 .0 0 0 .0 0

Нарахування на оплату нракі 2120
0 .0 0 0,00 0 .0 0

Використання товарів і послуг 2200
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
0.00 0 .0 0 0,00 0 .0 0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Продукти харчування 2230 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Видатки на відрядження 2250 0 .0 0 0 .0 0

Вид атки та заходи спеціального призначення 2260 0 .0 0 0 .0 0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 .0 0

Оплата теплопостачання 2271 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Оплата електроенергії 2273 0.00 0 .0 0 0 .0 0

Оплата природного газу 2274 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Оплата інишх енергоносіїв та інших комунальних 2275
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Оплата енергосервісу 2276 0 .0 0

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

2280
0 .0 0

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

2281

0 .0 0

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

2282

0,00



Найменування Код
Разом, 

спеціальний фонд

Надходження від плати за п осл уги , щ о  надаються бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** Інші надходження***

разом
у  том у числі за підгрупами

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

25010100 25010200 25010300 .. 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400

1 2 3 4 5 6
ї , 

7 і 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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

2720
Інші виплати населенню 2730
Інш і поточні видатки 2800 0,00 0.00
Капітальні видатки 3000 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000, (НІ 0.00
Придбання основного капіталу 3100 10000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 10000.00 0.00 0.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

3110
10000.00 0.00 , 0.00 10000.00

Капітальне будівництво (придбання) 3120 0.00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0.00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122

0.00
3130 0,00 11.00 0,00 0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0.00 0.00
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 /Т ■
Н аїаііня зовнішніх кредитів 4210

Керівник

і /  д  і *
Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу

М П. . г » - - ----- ...___________

Р.М.Крук
( ін іц іал и  і п р ізви щ е)

Т.О.Дев"ятка
(ПІДПИС) (ін іц іал и  і  п р ізви щ е)

* Виноску виключено
** Плануються за наявності підстав.
*** Заповнюється за відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом.
**** Проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.



Розрахунок видатків по загальному фонду по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при 

школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами на 2019 рік, КЕКВ 2210 "Предмети,
матеріали, обладнання та інвентрар"

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 81 Запорізької міської ради Запорізької області

Найменування товарно-матеріальних цінностей, 
обладнання та інвентарю

одиниця
виміру

кількість
вартість за 
одиницю, 

грн.
сума, тис.грн.

1 2 3 4 5=грЗ*гр.4

діяльності, а також для благоустрою території
Мило господарське 72%, 200 грм. шт 5 10,00 0,050
Мило рідке для рук, 0,5 л. шт 4 18,00 0,072
Мило рідке для підлоги 5л шт 4 70,08 0,280
Порошок для ручного прання шт 1 100,00 0,100
Дезінфікуючий засіб шт 9 32,00 0,288
Сода кальцинована у пачках, 700 грм. шт 5 14,69 0,073
Засіб для миття скла шт 4 27,00 0,108
Лічильник електричної енергії НІК2303ЛРІ13 шт 1 2700,00 2,700

Всього придбання матеріалів для господарської діяльності ■ 3,671
ВСЬОГО сума на рік 3,671

Я.Ю. Литовченко

/
Т.О. Дев'ятка

Я- 8/
НачальникТВО  
Дніпровського району

\\о

Головний бухгалтер



Розрахунок видатків по загальному фонду по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом 

при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами" на 2019 рік 
по КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до

заходів розвитку"

ЗапорЬька загальноосвітня школа /-/// ступенів № 81 
Запорізької міської ради Запорізької області

Вид навчання Підстава
Вартість 

навчання 1 
чол., грн.

Кількість 
осіб, чол.

Сума на 
2019рік 
тис.грн.

Навчання з охорони праці Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р. 268,50 2,00 0,537

Інші навчання (надати 
розшифровку) 
Навчання у сфері 
цивільного захисту

Розділ IV* глава 10, ст. 40 Кодексу цивільного захисту 
України від 02.10.2012 № 5403 VI (із внесеними змінами та 
доповненнями ) Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 " 
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні (із 
змінами та доповненнями)"

750,00 1,00 0,750

Навчання з пожежної 
безпеки

Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 "Про 
затвердження правил пожарної безпеки в Україні" 250,0 0,000

Інші навчання 0,00

Всього 1,287

Я.Ю.Литовченко

Т.О. Дев'ятка

Начальник ТВО 
Дніпровського

Головний бухгалтер



Розрахунок до кошторису Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 
Запорізької міської ради Запорізької області

на 2019 рік

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 590529

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

Підприємство-постачальник послуг Дата та № договору ліміт натуральних 
показників, Гкал

Тариф, грн. Сума, грн.

Сума з 
урахуванням 
зменшення на 

10%, грн.

Концерн "Міські теплові мережі"

На момент затвердження 
кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

265,1 2057,340 545401 490 859

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідвсдення" | 9005

Водопостачання

Підприємство-постачальник послуг Дата та № договору
ліміт натуральних 

показників, м3
Тариф, грн. Сума, грн.

КП Водоканал

ІІа момент затвердження 
кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

552,82 10,107 5587

Водовід ведення

Підприємство-постачальник послуг Дата та № договору
ліміт натуральних 

показників, м3
Тариф, грн. Сума, грн.

КП Водоканал

На момент затвердження 
кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

552,82 6,183 3418

Гаряче водопостачання

Підприємство-постачальник послуг Дата та №  договору
ліміт натуральних 

показників, м3
Тариф, грн. Сума, грн.

Концерн "Міські теплові мережі"

На момент затвердження 
кошторису 

здійснювалась тендерна 
процедура закупівлі

0,00 108,504 0

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

Підприємство-постачальник послуг Дата та №  договору
ліміт натуральних 

показників, кВт
Тариф, грн. Сума, грн.

32045,7 2,829235 90665

Я.ІО. Литовченко

Т.О.Дев'ятка

ТОВ " Запоріжжяелектропостачання"

На момент затвердження
кошторису 

здійснювалась тендерна 
закупівлі

Начальник ТВО 
Дніпровського району

Головний бухгалтер



Розрахунок видатків по загальному фонду по КПКВК 0611020 "Н адання  
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 

школою - дитячим садком,інтернатом при ш колі),спеціалізованими  
школами^ліцеями,гімназіями,колегіумами на 2019 рік 

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 81 
Запорізької міської ради Запорізької області

І.Оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів господарювання)

44,018

Вид послуги Вартість 
послу ги,грн.

Кількість

Разом на 
рік, 

тис.грн.
Виконати розрахунок теплових 
витрат проектною 
організацією,згідно вимоги

700 1 0 ,7 0 0

Всього, грн. 0,700

5. Оплата транспортних послуг, крім видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту 
будівель, які належать до капітального будівництва та капітального ремонту; проведення експертної оцінки 
транспортних засобів, реєстрації транспор

Вид послуги
Вартість послуги, 

тон.
Кількість

примірників
Разом на рік, 

тисгпн.
0,000

Доставка підручників згідно 
договору з ЗАТ "Запоріжкнига"

1 класи 4,30 49 0,211
5 класи 6,44 243 1,567
10 класи 6,44 126 0,814

0,000

Всього, грн. 2,592

7,Оплата послуг з установки лічильників води, природного газу, теплової енергії; підключення газових котлів та плит;

Вид послуги
Вартість послуги, 

грн. Кількість
Разом на рік, 

тис.грн.

оплата послуг з установки 
лічильників електричної енергії

1611 1 1,611

Всього, грн. 1,611

8. Оплата послуг з поточного ремонту та  технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, 
техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, 
ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на тех______________________ ______________________________

Найменування робіт, послуги 
/об’єкту/

Вартість послуги, 
грн.

Кількість
Разом на тис.рік, 

грн

О бґрунтування 
необхідності 

(дефектний акт,

Держповірка опору струму та 
фази "0":
1. Заземлювальний пристрій 
електрощитової.
2. Вимір опору металевого зв"язку 
електроустаткування із 
заземлюючим пристроєм

1241,22 1 1,241

Правила улаштування 
електроустановок (ПУЕ), 
Правила технічної 
експлуатації 
електроустановок
споживачів, затверджених
наказом Міністерства 
палива та енергетики від 
25.07.2006 № 258( у 
редакції наказу 
Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості від 
16.05.2013 року за №273, за 
зареєстровані в 
Міністерстві юстиції 
України 25.10.2006 року за 
№ 1143/13017, згідно 
договорів та актів

Технічне обслуговування 
вуглекислотних вогнегасників

26,85 16 0,430 згідно вимог ДСТУ 
4297:2004

0,000
0,000

Всього, грн. 1,671

0,000



25.Оплата послуг з підклю чення мобільних телефонів та  послуг мобільного зв ’язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого,

№ Назва послуги

Т ...... ..........-

Постачальник
послуги

Один, виміру Кількість Тариф,грн
Кількість

місяців
Сума з ПДВ, 

тис. грн

Послуги зв'язку

1
А бонентна 
плата за  телефон

Укртелеком шт. 2 69,26 12 1,662

2
П аралельність в 
одній будівлі

Укртелеком шт. 2 3,74 12 0,090

6

А бонентна 
плата за 
користування 
радіоточкою

Укртелеком шт. 1 32,86 12 0,394

8

иплата послуг з
підключення
номерів

Інтертелеком шт. 4 0,01 1 0,000

9
Абонентна плата 
за телефон

Інтертелеком шт. 4 25,00 6 0,600

Разом ; 2,746

28.Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт” 
для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею

Вид послуги
Вартість послуги, 

грн.
Кількість

Разом на рік, 
тис.грн

0,000

Абонентна плата за АОБЬ 
(провайдер ПАТ "Укртелеком") 1 
точка х 230 х 1,074 х 12 міс.

247,02 12 2,965

0,000

ВСЬОГО, ГРН.

0,000

2,965

Начальник ТВО 
Дніпровського району

Головний бухгалтер

Я.Ю.Литовченко 

Т.О. Дев"ятка


