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ВСТУП 

 

Держава виконує свої функції за допомогою формування і 

використання бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у 

розрізі фінансового функціонування забезпечує виконання Державного 

бюджету за доходами і видатками. Його суть полягає в організації роботи 

щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних 

бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, 

передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні 

звітності про касове виконання бюджетів. 

Від уряду перш за все залежить створення такої системи виконання 

державного бюджету, яка би дозволяла контролювати відповідність 

державних доходів і видатків на поточний бюджетний період та 

забезпечувати рівномірний розподіл надходжень і витрат у часі. 

Світовий досвід переконує, що найефективнішим є формування і  

використання бюджетних коштів шляхом створення нової фінансової 

структури з відлагодженим механізмом виконання державного та місцевих 

бюджетів у вигляді казначейства. Головним призначенням національних 

казначейств є сприяння оптимальному управлінню державними фінансами 

шляхом забезпечення своєчасного та повного формування дохідної частини 

національних бюджетів усіх рівнів та цільового використання бюджетних 

коштів при одночасному зменшенні видатків на державне фінансування. 

При цьому, роль казначейства у виконанні бюджету може бути як пасивною 

(коли казначейство тільки виділяє ресурси бюджетним установам для 

виконання їх програм), так і активною (коли казначейство має право 

встановлювати обмеження на зобов’язання або оплату урядових видатків). 

Із вищенаведеного випливає важливість розуміння та засвоєння 

внутрішніх механізмів функціонування ДКСУ, як і діяльності його окремих 

структурних підрозділів у плані реалізації процедур казначейської системи 

виконання бюджетів, порядку взаємодії казначейства з іншими учасникамми 

бюджетного процесу, специфіки казначейської системи контролю, обліку та 

звітності. Тому важливе місце в підготовці високопрофесійних магістрів з 

фінансів належить навчальній дисципліні «Казначейська справа». 

Предметом дисципліни «Казначейська справа» є вивчення організації 

роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки 

відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на 

заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та 

складанні звітності про касове виконання бюджетів. 

Метою дисципліни «Казначейська справа» є формування базових 

знань теорії та практики організації й функціонування казначейства, 

взаємодії казначейства з фінансовими службами держави, дослідження 

значення та ролі казначейства у системі державних та місцевих фінансів, у 

здійсненні економічної політики держави та суб’єктів господарювання при 

управлінні державними та місцевими фінансами. 
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Завдання дисципліни — всебічно підготувати студентів із теоретичних 

питань функціонування казначейської системи і   надати їм певні навички та 

вміння для подальшого практичного застосування. Оскільки ДКСУ 

безпосередньо здійснює операції з бюджетними коштами і забезпечує облік, 

контроль і цільове спрямування останніх, студенти повинні знати 

бюджетний процес, взаємодію учасників бюджетного процесу, технології 

обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний 

матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКСУ. 

Дисципліна «Казначейська справа» тісно поєднана з такими 

економічними курсами, як економічна теорія, гроші та кредит, теорія 

фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, місцеві 

фінанси, бюджетна система, банківська справа, податкова система тощо. 

В результаті вивчення дисципліни Казначейська справа студенти 

повиненні знати: 

- історію становлення та розвитку Державної казначейської служби України; 

- характеристику правових основ діяльності ДКСУ; 

- характеристику бюджетних повноважень державного казначейства; 

- бюджетну класифікацію та її нормативно-правове забезпечення; 

- особливості функціонування платіжної системи виконання бюджету в 

Україні; 

- особливості виконання державного бюджету за доходами, видатками та 

операціями з надання й повернення кредитів; 

- структуру напрямів та завдань казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів; 

- теоретичні основи управління державним боргом; 

- основи бухгалтерського обліку і звітності в системі Казначейства; 

- характеристику завдань, напрямів та методів контролю у системі 

Казначейства. 

Студенти повиненні уміти: 

- проводити дослідження фінансового стану та ефективності 

функціонування системи казначейства; 

- складати картину методів управління фінансами та контролю з боку 

органів казначейства; 

- здійснювати аналіз форм та методів розрахунків у системі казначейства; 

- користуватися спеціальними нормативно-правовими документами, що 

регламентують функціонування системи казначейства. 

Студент повинен мати навички: 

- користуватися вивченою системою основних понять казначейського 

виконання державного й місцевих бюджетів; 

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності 

У даному посібнику висвітлено методичні рекомендації для проведення 

практичних занять, які майбутні спеціалісти з бухгалтерського обліку 

застосовуватимуть для належного опанування як основними моментами 

бюджетного процесу взагалі, так і процедурами казначейського виконання 

державного й місцевих бюджетів, зокрема. 
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ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№п/п Теми практичних 

занять 
Кількість годин 

1. Казначейська система виконання бюджетів. 

Бюджетна класифікація 

2 

2. Казначейське обслуговування 

державного бюджету за доходами  

2 

3. Казначейське обслуговування 

державного бюджету за 

видатками 

4 

4. Казначейське обслуговування місцевих 

бюджетів 

4 

5. Бухгалтерський облік і звітність з виконання 

бюджетів у системі Казначейства. Контроль 

в системі Казначейства 

4 

Разом годин 16 
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Практичне заняття № 1 

Тема: Казначейська система виконання бюджетів. Бюджетна 

класифікація 
 

План практичного заняття 

 

№ Учбові питання Час проведення, хв. 

1 Перевірка готовності студентів до 

заняття, вступне слово викладача 

10 

2 Ознайомлення з бюджетними 

повноваженнями ДКСУ та визначення 

ролі казначейства у бюджетному процесі. 

10 

3 Ознайомлення з бюджетною 

класифікацією та її нормативно-правовим 

забезпеченням. 

20 

4 Розв’язання задач 40 

5 Підведення підсумків обговорення 

учбових питань 
10 

 

Задачі 

 

Задача 1. Розшифрувати коди класифікації доходів: 14010500, 11021400, 

24110800, 41032500, 13050300, 13020300, 18030100, 18050100, 24061700, 

33010000 та вказати їх назву; 

Встановити за якими кодами класифікації доходів зараховуються до 

бюджету: інші надходження; збір з операцій придбання (купівлі-продажу) 

нерухомого майна; мито на товари, що вивозяться суб’єктами 

підприємницької діяльності; податок з реклами; податок з власників водних 

транспортних засобів; податок на доходи фізичних осіб – нерезидентів; 

податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній 

власності; податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, 

послуг). 

Довідково:Для вирішення даного практичного завдання студентові 

необхідно опрацювати наказ Міністерства фінансів України «Про 

бюджетну класифікацію» зі змінами в поточному році, в якому є перелік і 

найменування кодів класифікації доходів. 

 

Задача 2. Визначити, за якими кодами економічної класифікації 

розпорядником бюджетних коштів здійснено наступні видатки: 
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1. Виплачено заробітну плату викладачам університету. 

2. Придбано медикаменти. 

3. Оплачено за електропостачання. 

4. Оплачено за придбання кави, чаю та печива для студентської їдальні. 

5. Проведено попередню оплату за водопостачання і водовідведення. 

6. Виплачено студентам стипендію. 

7. Проведено капітальний ремонт приміщення. 

8. Придбано житлові приміщення. 

9. Придбано земельну ділянку. 

Довідково:Для вирішення даного практичного завдання студентові 

необхідно опрацювати наказ Міністерства фінансів «Про бюджетну 

класифікацію» зі змінами в поточному році, в якому наведені всі коди 

економічної класифікації видатків (КЕКВ). 

 

Задача 3. На підставі даних про виконання плану надходжень по місцевих 

податках і зборах (табл. 1) виконати такі завдання: 

Таблиця 1 

Виконання плану надходжень по місцевих податках і зборах, тис. грн. 

 
Код бюджетної 

класифікації 
Затверджено по бюджету  Виконано по бюджету 

16010000 735,2 721,8 
16010100 15,7 24,4 
16010200 395 337,9 
16014000 2,2 3,3 
16010500 201 213,6 
16010600 0,7 1,0 
16010700 4,6 3,7 
16011100 - 48 
16011500 116 89,9 

 

1. Визначити загальну суму надходжень податків та % виконання до плану 

надходжень. 

2. Проаналізувати виконання плану надходжень за кодами бюджетної 

класифікації. 

3. Підготувати пояснювальну записку про стан виконання плану 

надходжень. 

Довідково: 

1. Для визначення % виконання до плану надходжень необхідно суму 

податку по кожному коду бюджетної класифікації, яка надійшла до 

бюджету (колонка «Виконано по бюджету» поділити на суму податку, яка 

мала надійти (колонка «Затверджено по бюджету») і помножити на 

100%: 

- по коду 16010000 - 98% = (721,8:735,2)*100%, аналогічно робимо по 

всіх кодах бюджетної класифікації за даними табл. 1. 
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2. Пояснювальну записку студенти мають підготувати у вигляді 

текстового опису кожного коду бюджетної класифікації,  %  виконання 

плану надходжень по кожному коду. Вкінці записки  проаналізувати який 

податок займає найбільшу питому вагу в загальній сумі, а який найменшу. 

 

Задача 4. На підставі даних (табл. 2) підготувати доповідну записку про 

стан виконання доходної частини бюджету Солом’янського району м. Києва 

за І квартал поточного року. 

Визначити та зробити висновки : 

а) основні види податків та збитків, які складають найбільшу питому вагу 

серед надходжень до бюджету; 

б) види надходжень, за якими план надходжень не виконано. 

Таблиця 2 

Надходження до бюджету, тис. грн. 

 
Код бюджетної 

класифікації 

 

Затверджено по бюджету 

за І квартал поточного 

року 

Факт за І квартал 

поточного року 

 

10000000 

11000000 

11010000 

11010400 

11020000 

12000000 

12020000 

13000000 

13020000 

13050000 

13050100 

15000000 

15010100 

15010200 

15010300 

15010400 

15010500 

16000000 

16010100 

16011200 

16011300 

20000000 

21000000 

21040000 

21050000 

21080000 

22000000 

22080000 

22090000 

24000000 

24010100 

147003 

6738 

1630 

- 

5108 

1641 

1641 

3807 

741 

3066 

- 

1879,1 

104,6 

13,5 

350 

46 

1365 

735,2 

735,2 

- 

- 

1718 
460,8 

164 

0,8 

296 

722 

361 

361 

335 

335 

17414,4 
7221,4 

1253,4 

182,7 

5785,3 

1501,3 

1501,3 

3713,8 

566,8 

3138,1 

8,9 

4112,6 

2408,7 

16,3 

311,5 

33,3 

1342,8 

864,8 

721,8 

133,1 

9,9 

1343,9 
294,0 

165,8 

-1,4 

129,6 

665 

334,1 

330,9 

352,2 

352,2 
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25000000 

25010000 

25020000 

200,2 

10,5 

189,7 

32,7 

1,7 

31 

 

 Для  того щоб вирішити дане завдання необхідно: 

1. Визначити у відносних та абсолютних величинах по напрямах згідно 

з бюджетною класифікацією план виконання доходної частини бюджету. 

2.Проаналізувати виконання плану по групі податкових та 

неподаткових надходженьвраховуючи,що класифікація доходів бюджету 

призначена для чіткого розмежування доходів бюджетів різних рівнів за 

об’єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі 

розділи: 

- податкові надходження; 

- неподаткові надходження; 

- доходи від операцій із капіталом; 

- трансферти. 

Податковими надходженнями визнаються встановлені законами 

України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’язкові 

платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі). 

Згідно з бюджетною класифікацією загальнодержавних податків і 

зборів (обов’язкових платежів) та місцевих податків і зборів (обов’язкових 

платежів) як джерел наповнення доходів бюджетів передбачено їх 

систематизацію в такі групи податкових надходжень: 

- податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості; 

- податки на власність; 

- збори за спеціальне використання природних ресурсів; 

- внутрішні податки на товари й послуги; 

- податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції; 

- інші податки. 

Склад неподаткових надходжень державного й місцевих бюджетів 

групується за такими класифікаційними ознаками: доходи від власності й 

підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі, доходи від 

некомерційного й побічного продажу, інші неподаткові надходження. 

 

Задача 5. На підставі даних про надходження окремих податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України (табл. 3) 

виконати такі завдання: 

1. Визначити загальну суму надходжень до бюджету та їх питому вагу за 

кодами бюджетної класифікації. 

2. Проаналізувати надходження за кодами бюджетної класифікації. 

3. Підготувати доповідну записку про стан виконання надходжень до 

Державного бюджету України. 



 11 

Таблиця 3 

Надходження окремих податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

доДержавного бюджету України станом на 01.02  поточного року,       

тис. грн. 

 
Код бюджетної класифікації 

 
Надійшло з початку року 

 
10000000 

11000000 

11010000 

11020000 

13000000 

13010000 

13020000 

13030000 

13050000 

13070000 

13070200 

14000000 

14010000 

14020000 

14030000 

14050000 

15000000 

15010000 

15020000 

16000000 

16010100 

16010200 

20000000 

21000000 

21020000 

21040000 

21050000 

21080000 

22000000 

22080000 

22090000 

22100000 

22120000 

24000000 

24060000 

24060200 

24061100 

24061200 

24090000 

24140000 

30000000 

31000000 

31020000 

32000000 

 

? 

183738,3 

73415,6 

110322,7 

32142,2 

1015,2 

14784,1 

2265,7 

14077,2 

190,1 

190,1 

640047,3 

580659,8 

44882,7 

6354,3 

8150,5 

66363,2 

66160,6 

202,6 

2351,1 

439,5 

1911,6 

? 
104955,1 

- 

2465,6 

5125,2 

97364,3 

19292,0 

2740,2 

13092,9 

1814,3 

1644,6 

37747,5 

9179,5 

1842,1 

6436,5 

900,9 

1,0 

28567,0 

? 
49,5 

49,5 
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32010000 

40000000 

41020100 

42000000 

50000000 

50020000 

50030000 

50040000 

50060000 

50070000 

50100000 

0,2 

0,2 

? 
50583,5 

- 

? 
9242,0 

39607,0 

120083,4 

4023,7 

3429,1 

4448,5 

 

Довідково: 

1.Спочатку необхідно визначити загальну суму і суму податкових 

надходжень по кожному розділу. 

2. Для того щоб визначити питому вагу (структуру) будь-якого коду 

бюджетної класифікації необхідно суму по цьому коду поділити на загальну 

суму податків,що надійшли протягом року і помножити на 100%. 

3. Використовуючи бюджетну класифікацію доходів визначити яких 

податків і зборів надійшло найбільше, яких найменше. Проаналізувати  і 

записати у доповідну записку. 

 

Задача 6. Відповідно до економічної класифікації видатків бюджету 

визначити: 

1) які видатки здійснюються за наступними кодами економічної 

класифікації: 2111,2120, 2800, 2273, 2275, 3121, 3132, 2600, 2274, 1140, 3240; 

2) розподілити видатки на поточні і капітальні. 

Довідково: 

 поточні видатки - це видатки, які спрямовуються на виконання 

бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування 

бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання 

поточних трансфертів населенню і підприємствам (установам, 

організаціям); 

капітальні видатки - це видатки, які спрямовуються на придбання 

основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового 

користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних 

активів тощо), на будівництво (придбання), ремонт, модернізацію, 

реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших 

об’єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання 

капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов'язаних 

з пошкодженням основного капіталу. Критерії (вартісний та часові 

показники) капітальних видатків регулюються чинним законодавством; 
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Практичне заняття № 2 

Тема: Казначейське обслуговування державного бюджету за 

доходами 

 
 

План практичного заняття 

 

№ Учбові питання Час проведення, хв. 

1 Перевірка готовності студентів до 

заняття, вступне слово викладача 
10 

2 Дослідження особливостей виконання 

державного бюджету за доходами. 

10 

3 Ознайомлення з нормативно-правовим 

забезпеченням виконання державного 

бюджету за доходами 

20 

4 Розв’язання задач 40 

5 Підведення підсумків обговорення 

учбових питань 
10 

 

Задачі  

Задача 1. Напишіть номер аналітичного рахунку для зарахування до 

загального фонду державного бюджету податку на прибуток підприємств і 

організацій, що перебувають у державній власності (код класифікації 

доходів 11020100, який відповідає символу звітності - 002). 

 

Довідково: 

Схема рахунку (ВВВВКSSSНRRТТТ), де: 

BBBB – номер балансового рахунку відповідно до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів; 

К – ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, 

відповідно до стандарту СЕП НБУ (аналітичний параметр К має 

значення 5). 

SSS - символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів 

бюджету. 

Н – ознака, яка має значення «7». 

RR – ознака, що використовується у разі необхідності ведення 

деталізованого обліку надходжень. Якщо деталізація обліку за відомчою 

ознакою непотрібна, параметр RR має значення «00». 

ТТТ - порядковий номер бюджету в межах області відповідно до 

Довідника адміністративно-територіальних одиниць (параметр ТТТ має 

значення 009). 
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Задача 2. Відповідно до Бюджетного кодексу України обслуговування 

бюджетів за надходженнями здійснюється органами Державної 

казначейської служби України. Порядок казначейського обслуговування 

бюджетів за надходженнями встановлено Міністерством фінансів України. 

Назвіть функції, які виконують органи ДКСУ при виконанні бюджетів за 

надходженнями? 

Довідково: 

Для вирішення доного практичного завдання студентові необхідно 

опрацювати Порядок казначейського обслуговування доходів та інших 

надходжень державного бюджету № 131.  

 

Задача 3. Для зарахування надходжень до бюджетів органи Державної 

казначейської служби України відкривають бюджетні рахунки. Де і на чиє 

ім’я відкриваються ці рахунки, який порядок їх відкриття і термін дії? 

 

Довідково: 

Для вирішення доного практичного завдання студентові необхідно 

опрацювати Інструкцію про відкриття аналітичних рахунків для обліку 

операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства від. 

№ 119. 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Казначейське обслуговування державного бюджету за 

видатками 

 
План практичного заняття 

 

№ Учбові питання Час проведення, хв. 

1 Перевірка готовності студентів до 

заняття, вступне слово викладача 
20 

2 Дослідження особливостей виконання 

державного бюджету за видатками. 

40 

3 Ознайомлення з нормативно-правовим 

забезпеченням виконання державного 

бюджету за видатками. 

40 

4 Розв’язання задач 120 

5 Підведення підсумків обговорення 

учбових питань 

20 
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Задачі  

Задача 1. Розпорядник коштів другого ступеня - обласне управління 

статистики у Миколаївській області (код розпор. за Єдиним реєстром - 

00015, ЄДРПОУ - 02361417, код обласного управління ДКСУ - 1400) у 

звітному році, має у своєму підпорядкуванні розпорядників третього 

ступеня: 

- Арбузинське районне управління статистики (код розпор. за Єдиним 

реєстром - 00804, ЄДРПОУ - 02361529, код районного управління ДКСУ - 

1401); 

- Баштанське районне управління статистики (код розпор. за Єдиним 

реєстром - 00805, ЄДРПОУ - 02361535, код районного управління ДКСУ- 

1402); 

- Вознесенське районне управління статистики (код розпор. за Єдиним 

реєстром - 00810, ЄДРПОУ - 02361434, код районного управління ДКСУ - 

1407); 

- Доманівське районне управління статистики (код розпор. за Єдиним 

реєстром - 00812, ЄДРПОУ - 02361446, код районного управління ДКСУ- 

1409); 

- Єланецьке районне управління статистики (код розпор. за Єдиним 

реєстром - 00813, ЄДРПОУ - 02361469, код районного управління ДКСУ- 

1410); 

- Новобузьке районне управління статистики (код розпор. за Єдиним 

реєстром - 00819, ЄДРПОУ - 02361498, код районного управління ДКСУ- 

1415); 

- Очаківське районне управління статистики (код розпор. за Єдиним 

реєстром - 00821, ЄДРПОУ - 02361506, код районного управління ДКСУ- 

1417). 

Упродовж року в м. Снігурівка додатково відкрили районне управління 

статистики (код ЄДРПОУ- 02361481, код розпорядника бюджетних коштів 

за 

Єдиним реєстром – 00822, код районного управління Державної 

казначейської служби України – 1418). 

Завдання: 

1.Визначити КВК розпорядника бюджетних коштів. 

2.Скласти мережу установ та організацій, які отримують кошти з 

державного бюджету у звітному році. 

Відповідно до змін, які відбулися протягом року в мережі обласного 

управління статистики у Миколаївській області скласти реєстр змін до 

мережі установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету 

у звітному році. 

Довідково: 

1. Для вирішення даного практичного завдання студентові необхідно 

опрацювати наказ Міністерства фінансів України № 11 «Про бюджетну 

класифікацію». 
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2. Для вирішення даного практичного завдання студентові необхідно 

опрацювати додаток 1 і 2 до Порядку обслуговування державного 

казначейства за видатками (див. дод. 3 і дод.4). 

 

Задача 2. Відповідно до змін, внесених в лютому місяці поточного року 

до закону України про Державний бюджет України на поточний рік та 

відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду 

державного бюджету обласному управлінню освіти у Тернопільській області 

збільшено бюджетні асигнування на загальну суму 43800 грн. в тому числі: 

- на оплату праці працівників бюджетної установи: в березні – на 1000 

грн., у квітні – на 1200 грн., у травні - на 1500 грн., у червні – на 1100 грн., у 

липні – на 3500 грн., у серпні – на 5000 грн., у вересні – на 1500 грн., у 

жовтні – на 2500 грн., у листопаді – на 2000 грн. та у грудні на 3000 грн.; 

- на нарахування на заробітну плату: в березні – на 500 грн., у квітні – 

на 600 грн., у травні - на 750 грн., у червні – на 550 грн., у липні – на 1500 

грн., у серпні – на 2000 грн., у вересні – на 800 грн., у жовтні – на 1000 грн., 

у листопаді – на 1000 грн. та у грудні на 1500 грн.; 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв: в березні – на 2 500 

грн., у квітні – на 1000 грн., у травні - на 100 грн., у червні – на 300 грн., у 

липні – на 150 грн., у серпні – на 200 грн., у вересні – на 500 грн., у жовтні – 

на 500 грн., у листопаді – на 1000 грн. та у грудні на 1500 грн.; 

- на інші видатки: в березні – на 500 грн., у квітні – на 500 грн., у травні 

- на 100 грн., у червні – на 100 грн., у липні – на 150 грн., у серпні – на 200 

грн., у вересні – на 500 грн., у жовтні – на 500 грн., у листопаді – на 500 грн. 

та у грудні на 500 грн. 

За рештою кодів економічної класифікації видатків бюджетні 

асигнування бюджетній установі не збільшувалися. 

Завдання: 

На підставі наведених даних скласти довідку про внесення змін до 

плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком 

надання кредитів з державного бюджету ) обласного управління освіти у 

Тернопільській області. 

Довідково:  

 Для вирішення даного практичного завдання студентові необхідно 

опрацювати і заповнити додаток 16 до Порядку обслуговування 

державного казначейства за видатками (див. дод. 5). 

 

Задача 3. Головний розпорядник бюджетних коштів довів до 

підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її 

утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного 

бюджету на суму 1500000 грн. Власні надходження установи складають 

100000 грн. Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені 

наступні планові показники на: 

- виплату заробітної плати працівникам бюджетної установи – 750000 

грн.; 
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- нарахування на заробітну плату - 255000 грн.; 

- придбання канцтоварів - 25000 грн.; 

- оплату за електроенергію -55000грн.; 

- оплату за природний газ - 45 000 грн.; 

- оплату за послуги зв’язку - 30000 грн.; 

- поточний ремонт приміщення - 60000 грн.; 

- капітальне будівництво приміщення - 180000 грн.; 

- на капітальний ремонт системи водопостачання - 290000 грн. 

Складіть кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів 

економічної класифікації видатків відповідно до бюджетних асигнувань, 

доведених головним розпорядником бюджетних коштів у лімітній довідці. 

Довідково: 

Форма кошторису бюджетної установи наведена в дод.6. Форма 

лімітної довідки наведена в дод.7. 

 

Задача 4. Управлінню ДКСУ у Богуславському районі (код території – 

2705) відповідно до кошторису за КПКВК 3504010 «Керівництво та 

управління у сфері казначейського обслуговування» на поточний рік по 

загальному фонду державного бюджету затверджені асигнування в сумі 

144124 тис. грн., в тому числі: 

1. Поточні видатки в сумі 115819 тис.грн.: 

- на оплату праці працівників бюджетної установи – 67356 тис. грн.; 

- на нарахування на заробітну плату -25064 тис. грн.; 

- на придбання предметів,матеріалів,обладнання та інвентарю – 

3745тис. грн.; 

- на оплату інших видатків -5160 тис. грн., 

- видатки на відрядження - 9 тис. грн.; 

- на оплату послуг теплопостачання - 4485 тис. грн. 

2. Капітальні видатки в сумі 28305 тис.грн.: 

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

8305 тис.грн.; 

- на будівництво (придбання) житла 20000 тис.грн. 

Станом на 1 жовтня Управлінню ДКСУ у Богуславському районі 

відкрито асигнувань в розрізі КЕКВ: 

Поточні видатки:        Капітальні видатки: 

2111 – 49 970 тис. грн.  3110 – 6 305 тис.грн. 

2120 – 18 567 тис. грн.  3121 – 15 000 тис.грн. 

2210 – 10 345 тис. грн. 

2800 – 3 160 тис.грн. 

2250 – 7 тис. грн. 

2271 – 1 385 тис.грн. 

Надходження та касові видатки бюджетної установи станом на 1 жовтня 

поточного року в розрізі КЕКВ становлять: 

Поточні видатки           Капітальні видатки: 

2111 – 49 970 тис. грн.   3110 – 6 200 тис.грн. 



 18 

2120 – 18 567 тис. грн.   3121 – 14 850 тис.грн. 

2210 – 9 300 тис. грн. 

2800 – 3 060 тис.грн. 

2250 – 6 тис. грн. 

2271 – 1 285 тис.грн. 

Фактичні видатки бюджетної установи станом на 1 жовтня поточного 

року в розрізі КЕКВ становили: 

Поточні видатки           Капітальні видатки: 

2111 - 49970 тис. грн.      3110 – 7 200 тис.грн. 

2120 - 18567 тис. грн.      3121 – 14 850 тис.грн. 

2210 – 10 300 тис. грн. 

2800 – 3100 тис.грн. 

2250 – 6 тис. грн. 

2271 – 1500 тис.грн. 

Завдання: 

1. Скласти звіт про виконання кошторису бюджетної установи за ІІІ 

квартал звітного року. 

2.  Визначити залишок невикористаних асигнувань на кінець звітного 

періоду в розрізі КЕКВ. 

        3.Пояснити сутність касових та фактичних видатків. 

Довідково: Приклад і форма звіту про виконання кошторису 

бюджетної установи наведені в дод. 1. 

 

Задача 5. Санаторій «Перемога» є розпорядником коштів III ступеня. 

Головним розпорядником коштів санаторію є Міністерство праці та 

соціальної політики України. Джерелом фінансування санаторію є кошти 

загального та спеціального фондів Державного бюджету. Обсяги бюджетних 

асигнувань з Державного бюджету для фінансування санаторію затверджені 

у кошторисі санаторію. 

Таблиця 4 

Обсяги бюджетних асигнувань з державного бюджету для фінансування 

санаторію, тис. грн. 

 

КЕКВ Затверджен

о 

кошторисом 

Касові 

видатки 
Затвердже

но 

кошторис

ом 

Касові 

видатки 
Затвердж

ено 

кошторис

ом 

Касові 

видатки 

Всього Всього Заг. фонд Заг. фонд Спец. 

фонд 
Спец. 

фонд. 

2111 5 279 000 5 279 000 4 291 000 4 291 000 988 000 988 000 

2120 824 000 824 000 484 000 484 000 340 000 340 000 

2210 610 000 303 000   610 000 303 000 

2220 10 000 0   10 000  

2240 50 000 44 000   50 000 44 000 
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2800 84 000 79 000 5 000 5 000 79 000 74 000 

2250 900 850   900 850 

2271 1 100 000 920 000 800 000 650 000 300 000 270 000 

2272 205 400 170 200 105 400 101 200 100 000 69 000 

2273 251 000 160 000 137 000 137 000 114 000 23 000 

2274 8 000 3 000 4 000  4 000 3000 

3110 30 000 25 000   30 000 25 000 

3120 857 000 801 500 116 000 116 000 741 000 685 500 

Разом 9 309 300 8 609 550 5 942 400 5 784 200 3 366 900 2 825 350 

 

На підставі наведених даних про виконання санаторієм 

«Перемога»кошторису за звітний період виконати такі завдання: 

1. Провести аналіз виконання кошторису в цілому та окремо по загальному 

та спеціальному фондах. 

2. Проаналізувати структуру виконання кошторису за кодами економічної 

класифікації видатків. 

3. Визначити суму невикористаних асигнувань в розрізі кодів економічної 

класифікації видатків. 

 

Задача 6. Бюджетній установі відповідно до кошторису на поточний рік 

по загальному фонду передбачені бюджетні асигнування в сумі 10500000 

грн. Відповідно до зазначених бюджетних асигнувань бюджетною 

установою протягом січня - червня були проведені касові видатки на 

загальну суму 5000000 грн. Інформація про суми бюджетних асигнувань 

розпорядника бюджетних коштів та про суми проведених касових видатків у 

розрізі кодів економічної класифікації видатків, наведена у табл. 5. 

У липні звітного року бюджетною установою в межах загального 

обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою були 

перерозподілені бюджетні асигнування у розрізі кодів економічної 

класифікації видатків бюджету. При цьому до кошторису бюджетної 

установи були внесені наступні зміни: 

 

Таблиця 5 

Cуми бюджетних асигнувань розпорядника бюджетних коштів та суми 

проведених касових видатків у розрізі кодів економічної класифікації 

видатків, грн. 
КЕКВ Затверджено кошторисом 

на рік 
Касові видатки за звітний 

період(станом на 01.07. 

звітного року) 

2111 4 000 000 2 000 000 

2120 1 500 000 700 000 

2210 150 000 80 000 

2220 50 000 40 000 
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2230 50 000 30 000 

2240 200 000 100 000 

2800 10 000 4 000 

2250 30 000 10 000 

2271 300 000 130 000 

2272 120 000 65 000 

2273 180 000 87 000 

2600 135 000 80 000 

3110 2 000 000 1 000 000 

3200 1 775 000 674 000 

Разом 10 500 000 5 000 000 

 

2210 - 70 000; 

2230 + 70 000; 

2800 + 10 000; 

2250 - 10 000; 

2271 + 35 000; 

2272 - 20 000; 

2273 - 15 000; 

2600 + 1 000 000; 

3110 - 1 000 000. 

 

Завдання: 

1) Визначити на яку суму бюджетна установа до кінця звітного року може 

брати бюджетні зобов’язання та проводити касові видатки в розрізі кодів 

економічної класифікації видатків. 

2) Які документи оформлюють розпорядники бюджетних коштів при 

внесенні змін у кошторис? 

3) У яких випадках можуть вноситись зміни до кошторису бюджетної 

установи? 
    

Довідково: 

  - бюджетне  зобов’язання – це зобов’язання розпорядника бюджетних 

коштів (одержувача бюджетних коштів) сплатити кошти за будь-яке 

здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, 

укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших 

аналогічних операцій упродовж бюджетного періоду відповідно до 

законодавства; 

- фінансове зобов’язання – це будь-яке придбання товару, послуги чи 

виконаня інших аналогічних операцій, здійснених розпорядником або 

одержувачем бюджетних коштів упродовж бюджетного періоду. 
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Практичне заняття № 4 

Тема: Казначейське обслуговування місцевих бюджетів 

 
План практичного заняття 

 

№ Учбові питання Час проведення, хв. 

1 Перевірка готовності студентів до 

заняття, вступне слово викладача 
20 

2 Визначення напрямів та завдань 

казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. 

40 

3 Ознайомлення з нормативно-правовим 

забезпеченням обслуговування місцевих 

бюджетів. 

40 

4 Розв’язання задач 120 

5 Підведення підсумків обговорення 

учбових питань 
20 

 

Задачі 

Задача 1. На аналітичний рахунок, відкритий для міста районного 

значення за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу 

між рівнями бюджетів» та кодом класифікації доходів 11010100, протягом 

операційного дня надійшов податок з доходів фізичних осіб у загальній сумі 

185000 грн. 

За рішенням місцевого суду громадянину Іванову П.В. необхідно 

повернути 1300 гривень як надміру сплачені. 

Визначити яка сума коштів підлягає розподілу між бюджетами області, 

району та міста районного значення? 

Визначити суми коштів, які повинні бути розмежовані між бюджетами 

області, району та міста районного значення, якщо відповідно до 

Бюджетного кодексу України відсоток розмежування податку з доходів 

фізичних осіб до обласного бюджету становить – 25%, до районного 

бюджету – 50% та до бюджету міста районного значення - 25%? 

Довідково: 

Для вирішення доного практичного завдання студентові необхідно 

опрацювати Інструкцію про відкриття аналітичних рахунків для обліку 

операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства від 

№ 119 і Порядок казначейського обслуговування доходів та інших 

надходжень державного бюджету № 131.  
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Задача 2. Рада місцевого самоврядування затвердила рішення про 

місцевий бюджет на наступний рік, відповідно до якого доходи міського 

бюджету становлять 50253 тис. грн., а видатки – 49150 тис. грн. 

Визначити який заплановано дефіцит міського бюджету. 

Довідково: 

Дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над його 

доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів із бюджету та 

поверненням кредитів до бюджету) дозволяється приймати в разі 

наявності обґрунтованих джерел його фінансування. 

 

Задача 3. До спеціального фонду місцевого бюджету на аналітичний 

рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської 

служби України за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів 

спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні 

видатки» та кодом класифікації доходів 12020200 «Податок з власників 

наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з 

громадян)» протягом року надійшло 29500 грн. 

Відповідно до висновків органу Державної податкової служби України 

протягом року платникам було повернуто 2350 грн. помилково сплачених 

платежів. 

1) Вказати на якому рахунку одночасно повинна відображатись інформація 

про суми надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету та 

інформація про суми повернення платникам помилково сплачених платежів; 

2) Визначити залишок, який складеться на кінець бюджетного року на 

відповідному аналітичному рахунку. 

 

Задача 4. Згідно з Бюджетним кодексом податок на доходи фізичних 

осіб справляється за місцем реєстрації платника податку і зараховується до 

місцевих бюджетів на аналітичні рахунки, відкриті в органах Державної 

казначейської служби України за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які 

підлягають розподілу між рівнями бюджетів» та кодом класифікації доходів 

11010000. Податок з доходів фізичних осіб, сплачений на території міст 

обласного значення з рахунків 3321 розмежовується між рівнями бюджетів у 

такому співвідношенні: 75% - до бюджету міст обласного значення; 25% - 

до обласного бюджету.  

Обчисліть, яка сума податку з доходів фізичних осіб розмежована на 

відповідні рахунки для зарахування надходжень до бюджету міста та 

обласного бюджету, якщо платник податку сплатив на рахунок 3321 - 1850 

грн. 

 

Задача 5. На аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 

3161 «Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами 

місцевих бюджетів» поступили надходження в сумі 38600 гривень.  

Відповідно до поданих документів платнику необхідно повернути 

помилково сплачені платежі на суму 5600 гривень. 
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Які суми коштів повинні бути зараховані до загального та спеціального 

фондів місцевого бюджету, якщо нормативними документами встановлено 

проценти розмежування відповідно 40% і 60%. 

Довідково: 

Для вирішення даного практичного завдання необхідно спочатку від 

загальної суми надходжень 38600 відняти суму помилково сплачених 

платежів 5600. Потім цю різницю розмежувати відповідно до загального 

фонду 40% і спеціального фонду 60%: 

38600-5600=33000 грн. 

33000*40/10 =13200 грн. -  сума надходжень, що надійде до загального 

фонду. 

33000*60/100=19800 грн.- сума надходжень, що надійде до 

спеціального фонду. 

 

Задача 6. Доходи загального фонду місцевих бюджетів у кінці 

операційного дня акумулюються на рахунках, відкритих за балансовим 

рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів» Плану 

рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих 

бюджетів. Визначити: 

1. Ким проводиться розподіл коштів загального фонду місцевих 

бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 

«Кошти загального фонду місцевого бюджету»? 

2. На підставі чого і на який рахунок перераховуються розподілені 

кошти загального фонду місцевих бюджетів? 
 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Бухгалтерський облік і звітність з виконання бюджетів у 

системі Казначейства. Контроль в системі Казначейства 
  

План практичного заняття 

 

№ Учбові питання Час проведення, хв. 

1 Перевірка готовності студентів до 

заняття, вступне слово викладача 

20 

2 Ознайомлення з основами 

бухгалтерського обліку 

і звітності в системі ДКСУ. Визначення 

завдань, напрямів та методів 

контролю у системі ДКСУ. 

40 

3 Ознайомлення з нормативно-правовим 

забезпеченням бухгалтерського обліку, 

звітностіі контролю в системі 

казначейства 

40 
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4 Розв’язання задач 120 

5 Підведення підсумків обговорення 

учбових питань 

20 

 

Задачі  
 

Задача 1. Для виплати заробітної плати контрольно-ревізійному управлінню 

м. Фастова за половину листопада поточного року необхідно підготувати і 

подати до управління Державної казначейської служби України заявку на 

видачу готівки з поточного рахунку управління ДКСУ, відкритого в установі 

уповноваженого банку за балансовим рахунком групи 257 «Кошти 

державного та місцевого бюджетів для виплат» Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України. 

Вихідні дані: 

Згідно з розрахунковою відомістю заробітна плата за 1 половину 

листопада нарахована на суму 28300,18 грн., податок на доходи з фізичних 

осіб – 3450,03 грн.; Єдиний соціальний внесок – 2957,39 грн., профспілкові 

внески - 0,0 грн. Нарахування на фонд оплати праці становлять: Єдиний 

соціальний внесок – 36,3 %, інші нарахування - 0,2%. 

Завдання: 

1. Провести нарахування на заробітну плату. 

2. Визначити суму видачі готівки та скласти заявку на видачу готівки. 

3. Вказати які документи повинні подавати розпорядники бюджетних 

коштів до органу ДКСУ разом із заявкою на видачу готівки при отриманні 

заробітної плати і прирівняних до неї платежів. 

4. Оформити чек на суму видачі готівки для виплати заробітної плати 

працівникам контрольно- ревійного управління м. Фастова. 

Довідково: 

 Нарахування на заробітну плату проводимо згідно діючого 

законодавства а саме: 

- єдиний соціальний внесок – 36,3 % від загальної суми фонду 

нарахованої заробітної плати згідно відомості -

28300,18*36,3/100=10272,96грн. 

- інші нарахування - 0,2% - 28300,18*0,2/100=56,60грн. 

 

Задача 2. На підставі даних Реєстру бюджетних зобов’язань та Реєстру 

бюджетних фінансових зобов’язань і документів, що підтверджують факт 

узяття бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язання, наданих 

Харківським педагогічним університетом, Управлінням Державної 

казначейської служби України у м. Харків за коштами загального фонду 

державного бюджету зареєстровано бюджетні зобов’язання на суму 135 тис. 

грн. та бюджетні фінансові зобов’язання на суму 50 тис. грн. На дату 

проведення реєстрації бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань 
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залишки на рахунках, відкритих в органі ДКСУ призначених для їх обліку, 

були відсутні. 

 Визначте залишок на рахунках, призначених для обліку бюджетних та 

бюджетних фінансових зобов’язань, який буде обліковуватись після 

здійснених операцій. 

 

Задача 3. На аналітичному рахунку, відкритому за балансовим 

рахунком 6112 «Доходи спеціального фонду державного бюджету, які 

направляються на спеціальні видатки» та кодом класифікації доходів 

19060100 «Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» на 

початок операційного дня обліковувався залишок в сумі 850000 гривень. 

Протягом операційного дня на аналітичний рахунок, відкритий за 

балансовим рахунком 3121 «Надходження коштів спеціального фонду 

державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки» та ККД 

19060100, надійшло 500000 грн. збору на розвиток виноградарства, 

садівництва і хмелярства. 

 Вкажіть рахунок на якому буде обліковуватись сума надходжень до 

спеціального фонду державного бюджету «Збору на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства» наростаючим підсумком з 

початку року та залишок на цьому рахунку. 

 

Задача 4. Скласти «Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д) 

станом на 01.09. 2016 року по Управлінню Державної казначейської служби 

України у Васильківському районі за КПКВК 3504010 «Керівництво та 

управління у сфері казначейського обслуговування». 

Вихідні дані: 

На початок року на спеціальному реєстраційному рахунку УДКСУ у 

Васильківському районі обліковувався залишок коштів в сумі 12500 

гривень. Протягом січня–серпня на зазначений рахунок надійшли кошти 

гранту в сумі 5000 гривень. Станом на 01.09. поточного року УДКСУ у 

Васильківському районі проведено касових видатків на загальну суму 8400 

грн., в тому числі за: 

КЕКВ 2210 -2500 грн.; 

КЕКВ 2220 -1100 грн.; 

КЕКВ 2250 - 3 300 грн.; 

КЕКВ 2240 - 1 500 грн. 

Довідково: 

Касові видатки бюджету – кошти, перераховані Державним 

Казначейством, або фінансовими органами та видані готівкою 

міністерствам, відомствам, установам. Їх облік дає змогу контролювати 

загальний стан виконання бюджету, а порівняння з фактичними видатками 

показує хід виконання бюджету по видатках. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Задача 5. Скласти звіт бюджетної установи, яка є розпорядником коштів 

державного бюджету, за формою №7д «Звіт про заборгованість за  

бюджетними коштами» (дод.2) на підставі наступних вихідних даних:  

1) Кредиторська заборгованість бюджетної установи станом на 01.07. 

поточного року становила 5000 грн., у тому числі за: 

КЕКВ 2111 – 3100 грн.; 

КЕКВ 2120 – 1200 грн.; 

КЕКВ 2210 – 530 грн.; 

КЕКВ 2273 – 170 грн. 

2) Із загальної суми кредиторської заборгованості, прострочена 

кредиторська заборгованість становить 600 грн. в тому числі за: 

КЕКВ 2111 – 500 грн; 

КЕКВ 2273 – 100 грн. 

3) Зареєстровані в органі ДКСУ зобов’язання 4300 грн., з них кредиторська 

заборгованість за: 

КЕКВ 2111 – 3100 грн; 

КЕКВ 2120 – 1200 грн. 

Довідково: 

Кредиторська заборгованість — це заборгованість підприємства 

іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених 

раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують 

зобов'язання її погашення в певний строк. 

Прострочена кредиторська заборгованість виникає на 30-й день після 

закінчення терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними договорами, 

або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних 

документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. 

 

Задача 6. На підставі даних звіту бюджетної установи про надходження 

та використання коштів загального фонду (дод1. ): 

а) визначити на кінець звітного періоду залишок невикористаних 

бюджетних  асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків; 

б) підготувати пояснювальну записку (дод.8) про виконання кошторису 

бюджетної установи.  

      

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA
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Додаток1 

Звіт 

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)                                             
                                                                                                                    за __   квартал 20__   року  Коди 

Установа _____ Любешівський технічний коледж Луцького НТУ __________________________________________________________ за ЄДРПОУ 02540083 

Територія _____ Волинська обл., смт.Любешів, вул. Брестська, 7 ___________________________________________________________  за КОАТУУ 0723155100 

Організаційно-правова форма господарювання __державний заклад_______________________________________________________  за КОПФГ 425 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_220 Міністерство освіти і науки України   

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _2201130 Підготовка  робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних  

закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих професійно-технічних  

навчальних закладах, центрах  професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення»_____________________________ 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ___________________________________________________  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________________________________________  
Періодичність: квартальна, річна. 
Одиниця виміру: грн коп. 

 

 

 

Показники 

КЕКВ 

та/або 

ККК 

Код 

рядка 

Затверджено на 

звітний рік 

Затверджено на 

звітний період 

(рік)1 

Залишок на 

початок 

звітного року 

Надійшло 

коштів за 

звітний період 

(рік) 

Касові  

за звітний 

період (рік) 

Фактичні  

за звітний 

період (рік) 

Залишок  

на кінець 

звітного 

періоду (року) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 105.575 86.427 - 86.427 81.673 - - 

у тому числі: 

Поточні видатки 

 

2000 

 

020 
101,090 83,122 - 83,122 77,868 - - 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 90,760 75,567 - 75,567 72,078 - - 

Оплата праці  2110 040 90,760 75,567 - 75,567 72,078 - - 

  Заробітна плата 2111 050 65.696 54.742 - 54.742 52.370 - - 

  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - 

Нарахування на оплату праці 2120 070 25.064 20.825 - 20.825 19.708 - - 

Використання товарів і послуг 2200 080 10,330 7,555 - 7,555 5,790 - - 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 2.050 1.580 - 1.580 1.402 - - 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - 

Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - 

Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - 

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140  - - - - - - 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 8,280 5,975 - 5,975 4,388 - - 

  Оплата теплопостачання 2271 160 1.660 1.305 - 1.305 0.272 - - 

  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 5.160 3.560 - 3.560 3.343 - - 

  Оплата електроенергії 2273 180 1.460 1.110 - 1.110 0.773 - - 

  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - 
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  Оплата інших енергоносіїв 

2275 200 - - - - - - - 

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

2280 210 - - - - - - - 

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних  

  (регіональних) програм 
2281 220 - - - - - - - 

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені  
  до заходів розвитку 

2282 230 - - - - - - - 

Обслуговування боргових зобов’язань  2400 240 - - - - - - - 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 250 - - - - - - - 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 260 - - - - - - - 

Поточні трансферти 2600 270 - - - - - - - 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 

2610 280 - - - - - - - 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 290 - - - - - - - 

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 

2630 300 - - - - - - - 

Соціальне забезпечення 2700 310 - - - - - - - 

Виплата пенсій і допомоги 2710 320 - - - - - - - 

Стипендії  2720 330 - - - - - - - 

Інші виплати населенню 2730 340 - - - - - - - 

Інші поточні видатки 2800 350 4.485 3.305 - 3.305 3.805 - - 

Капітальні видатки 3000 360 - - - - - - - 

Придбання основного капіталу 3100 370 - - - - - - - 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 380 - - - - - - - 

Капітальне будівництво (придбання) 3120 390 - - - - - - - 

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 400 - - - - - - - 

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 410 - - - - - - - 

Капітальний ремонт 3130 420 - - - - - - - 

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 430 - - - - - - - 

  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 440 - - - - - - - 

Реконструкція  та  реставрація  3140 450 - - - - - - - 

  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 460 - - - - - - - 

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 470 - - - - - - - 

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 480 - - - - - - - 

Створення державних запасів і резервів 3150 490 - - - - - - - 

Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 500 - - - - - - - 

Капітальні трансферти 3200 510 - - - - - - - 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 520 - - - - - - - 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 530 - - - - - - - 
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Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним 

організаціям 

3230 540 - - - - - - - 

Капітальні трансферти населенню 3240 550 - - - - - - - 

Внутрішнє кредитування 4100 560 - - - - - - - 

Надання внутрішніх кредитів 4110 570 - - - - - - - 

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 580 - - - - - - - 

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 590 - - - - - - - 

  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 600 - - - - - - - 

Зовнішнє кредитування 4200 610 - - - - - - - 

Надання зовнішніх кредитів 4210 620 - - - - - - - 

Інші видатки 5000 630 Х - Х - Х Х Х 

Нерозподілені видатки 9000 640 - - - - - - - 
 

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. 

 
Керівник       ___________________    ________Ю.А..Головна__ 
        (підпис)      (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер     ___________________    ________В.В.Бухгалтер_______              
        (підпис)      (ініціали, прізвище) 
 

"   " ___________20   року 
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Додаток  2 
 

 

Звіт 

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) 

      на ____________2014р. Коди 

Установа ____ Любешівський технічний коледж Луцького НТУ __________________________________________________________ за ЄДРПОУ 02540083 

Територія _____ Волинська обл., смт.Любешів, вул. Брестська, 7 _________________________________________________________  за КОАТУУ 0723155100 

Організаційно-правова форма господарювання ____ державний заклад ___________________________________________________  за КОПФГ 425 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_220 Міністерство освіти і науки України_______  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _2201130 Підготовка  робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних  

закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих професійно-технічних  

навчальних закладах, центрах  професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення"»____________________________ 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________________________________________________ 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________________________________________ 

 
 

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна. 

Одиниця виміру: грн коп. 
 

Форма складена:     за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).  
 

 

 

Показники КЕКВ 
Код 

рядка 

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

Зареєстровані бюджетні 

фінансові 

зобов’язання на кінець 

звітного періоду (року) 

на 

початок 

звітного 

року, 

усього 

на кінець звітного періоду 

(року) 

списана за 

період з 

початку 

звітного року 

на початок 

звітного 

року, усього 

на кінець звітного періоду (року) списана за 

період з 

початку 

звітного 

року 

усього з неї 

прострочена  

усього 

 

з неї 

прострочена термін оплати 

якої не настав 

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

Доходи Х 010 - - - - - - - Х - Х 

Видатки - усього на 
утримання установи 

Х 020 

- - - - - - - - - - 

у тому числі: 

Поточні  видатки 

 2000 030 - - - - - - - - - - 

Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату 

2100 040 - - - - - - - - - - 

Оплата праці  2110 050 - - - - - - - - - - 

  Заробітна плата 2111 060 - - - - - - - - - - 

  Грошове  забезпечення 
військовослужбовців 

2112 070 - - - - - - - - - - 

Нарахування на  оплату праці  2120 080 - - - - - - - - - - 

Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - - - - - - 

Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

2210 100 - - - - - - - - - - 

Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 

2220 110 - - - - - - - - - - 

Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - - 

Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - - 

Видатки та заходи спеціального 

призначення 

2260 150 - - - -  

- 
- - - - - 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2270 160 - - - - - - - - - - 

  Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - - 

  Оплата водопостачання  та 

водовідведення 

2272 180 - - - - - - - - - - 

  Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - - 

  Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - - 

  Оплата інших енергоносіїв 

2275 210 - - - - - - - - - - 

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

2280 220 - - - - - - - - - - 

  Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 

2281 230 - - - - - - - - - - 

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

заходів розвитку 

2282 240 - - - - - - - - - - 

Обслуговування боргових зобов’язань 

  

2400 250 - - - - - - - - - - 

Обслуговування внутрішніх боргових 

зобов’язань  

2410 260 - - - - - - - - - - 

Обслуговування зовнішніх боргових 
зобов’язань  

2420 270 - - - - - - - - - - 

Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - - 

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 

2610 290 - - - - - - - - - - 

Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів 

2620 300 - - - - - - - - - - 

Поточні трансферти  урядам іноземних 

держав та міжнародним організаціям 

2630 310 - - - - - - - - - - 

Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - - 

Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - - 

Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - - 

Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - - 

Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - - 

Капітальні  видатки 3000 370 - - - - - - - - - - 

Придбання основного капіталу1 3100 380 - - - - - - - - - - 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

3110 390 - - - - - - - - - - 
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Капітальне будівництво  

(придбання) 

3120 400 - - - - - - - - - - 

 Капітальне будівництво (придбання) 

житла 

3121 410 - - - - - - - - - - 

   Капітальне  будівництво (придбання) 
інших об’єктів  

3122 420 - - - - - - - - - - 

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

Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - - - - - 

  Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень) 

3131 440 - - - - - - - - - - 

  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - - - - - 

Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - - 

  Реконструкція житлового фонду 
(приміщень) 

3141 470 - - - - - - - - - - 

  Реконструкція та реставрація інших 
об’єктів 

3142 480 - - - - - - - - - - 

  Реставрація пам’яток культури, історії 

та архітектури 

3143 490 - - - - - - - - - - 

Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - - 

Придбання землі  та нематеріальних 

активів 

3160 510 - - - - - - - - - - 

Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - - 

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 

3210 530 - - - - - - - - - - 

Капітальні трансферти органам 

державного управління інших рівнів 

3220 540 - - - - - - - - - - 

Капітальні трансферти  урядам 

іноземних держав та міжнародним 
організаціям 

3230 550 - - - - - - - - - - 

Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - - 

 

Керівник       ___________________    ________Ю.А..Головна__ 
        (підпис)      (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер     ___________________    ________В.В.Бухгалтер_______              
        (підпис)      (ініціали, прізвище) 

"        " _____________ 2014 року 
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    Додаток  3 
 

 

 

 

МЕРЕЖА  РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

в 20__ році 

Код відомчої класифікації видатків  

та кредитування бюджету (КВК)        ____                           __________________________________________________________ 
                                                                                                                           (найменування розпорядника бюджетних коштів) 

 

№ 

з/п 

Код  розпорядника/одержувача 

бюджетних коштів за Єдиним реєстром 

розпорядників бюджетних коштів та 

одержувачів бюджетних коштів 

Код за                     

ЄДРПОУ 

Найменування 

установи 

(організації) 

(скорочене та 

повне) 

 

Рівень 

розпорядника/ 

одержувача 

бюджетних 

коштів   

(РРК)* 

Код  

розпорядника 

бюджетних 

коштів вищого 

рівня ** 

Код органу 

Державної 

казначейської 

служби  

Найменування 

органу 

Державної 

казначейської 

служби  

Код відпові-

дального 

виконавця 

бюджетних 

програм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

М.П.                                    Керівник  установи   (організації)                         ______________               _________________________                      
                                                                                                                                       (підпис)                          (ініціали, прізвище) 
 

                                             Головний  бухгалтер (начальник                    ______________           ________________________                
                                            планово-фінансового управління/відділу)              (підпис)                           (ініціали, прізвище) 

  

 

 

_________________________ 
* Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів  нижчого рівня, що 

мають власну мережу, – 2; бюджетним установам, що не мають мережі, – 3; одержувачам бюджетних коштів – 9. 

** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника 

бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня). 
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Додаток 4 
РЕЄСТР ЗМІН ДО МЕРЕЖІ 

 РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  

в 20__ році 

Код відомчої класифікації видатків 

та кредитування бюджету (КВК) ______                              __________________________________________________________ 
                                                                                                                          (найменування розпорядника бюджетних коштів) 

 

№ 

з/п 

Код  розпорядника/ 

одержувача 

бюджетних коштів за 

Єдиним реєстром 

розпорядників 

бюджетних коштів та 

одержувачів 

бюджетних коштів 

Код за ЄДРПОУ 

Найменування 

установи 

(організації) 

(скорочене та 

повне) 

Рівень 

розпорядника/ 

одержувача 

бюджетних 

коштів 

(РРК) 

Код  

розпорядника 

бюджетних 

коштів 

вищого рівня 

Код органу 

Державної 

казначейської 

служби  

Найменування 

органу 

Державної 

казначейської 

служби  

Код відпові-

дального 

виконавця 

бюджетних 

програм 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

М.П.                                      Керівник  установи   (організації)                         _______________                           ____________________                     
                                                                                                                                             (підпис)                                             (ініціали, прізвище) 
 

                                                   Головний  бухгалтер (начальник                            _______________                           ____________________                 

                                                   планово-фінансового управління/відділу)             (підпис)                                             (ініціали, прізвище)    
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Додаток 5 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

________________________________ 
(посада) 

_________________________________ 
(підпис, ініціали,  прізвище) 

М.П. “_____” ________________ 20__року 
 

РЕЄСТР ЗМІН № _____ від _______________ 

РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ 

НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ) 

(РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ  НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ 

 ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)  

на 20___ рік 
(згідно з довідкою № _____ від_____________) 

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)   ________              _________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                    (найменування розпорядника бюджетних коштів)            (грн.) 

Рівень 

розпоряд-

ника  

бюджетних 

коштів 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

(КПКВК) 

КЕКВ/ 

ККК 

Сума змін (зменшення  “ - ”,  збільшення  “ + ”) 

разом 

на рік 

у  тому числі за місяцями 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень 
листо-

пад 
грудень 

                

Разом 

щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  (_______)        _______________________                              __________________                        _________________________                     _______________ 

(код території) (найменування розпорядника бюджетних коштів)  (код розпорядника бюджетних коштів)   (найменування  органу Казначейства)        (код органу Казначейства) 

                

                

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер 

(начальник планово-фінансового управління/відділу)                                           __________________       ___________________________ 
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Додаток 6 

 
 

КОШТОРИС 
на ____ рік  

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      (найменування міста, району, області)  

Вид бюджету __________________________________________________________________________, 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________, 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ 

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________).       

                     (грн.)  

Найменування  Код  
Усього на рік  

РАЗОМ  
загальний фонд  спеціальний фонд  

1  2  3  4  5  

НАДХОДЖЕННЯ - усього  х        

Надходження коштів із загального 

фонду бюджету  
х    х    

Надходження коштів із спеціального 

фонду бюджету, у т. ч.  
х        

 надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами, 

згідно із законодавством  

25010000  х      

(розписати за підгрупами)          

 інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ  
25020000  х      

(розписати за підгрупами)          

 інші надходження, у т. ч.    х      

 інші доходи (розписати за кодами 

класифікації доходів бюджету)  
 х      

 фінансування (розписати за кодами 

класифікації фінансування бюджету  за 

типом боргового зобов'язання)  

  х      

 повернення кредитів до бюджету 

(розписати за кодами програмної 

класифікації видатків та кредитування 

бюджету, класифікації кредитування 

бюджету)  

  х      

  х  *  *  

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ 

КРЕДИТІВ - усього  
х        

Поточні видатки  2000        

Оплата праці  2110        

Заробітна плата  2111        

Грошове утримання 

військовослужбовців  
2112        

Нарахування на оплату праці 2120        

Використання товарів і послуг 2200        

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
2210       

Медикаменти та перев'язувальні 2220        

Затверджений у сумі _____________________ 

____________________________________ грн.  

                        (сума словами і цифрами) 

________________________________________ 

                                            (посада) 

________________________________________ 

                  (підпис)             (ініціали і прізвище) 

______________________ 

         (число, місяць, рік)                  М. П. 
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матеріали  

Продукти харчування  2230        

Оплата послуг (крім комунальних) 2240       

Видатки на відрядження  2250       

Видатки та заходи спеціального 

призначення 
2260       

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв  
2270        

Оплата теплопостачання  2271       

Оплата водопостачання і 

водовідведення  
2272       

Оплата електроенергії   2273       

Оплата природного газу  2274        

Оплата інших енергоносіїв  2275       

Дослідження і розробки, окремі заходи 

по реалізації державних (регіональних) 

програм   

2280       

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм   

2281        

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку  

2282        

Обслуговування боргових зобов'язань 2400       

Обслуговування внутрішніх боргових 

зобов’язань 
2410    

Обслуговування зовнішніх боргових 

зобов’язань 
2420    

Поточні трансферти  2600        

Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям)  

2610       

Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів  
2620       

Поточні трансферти урядам іноземних 

держав  та міжнародним організаціям 
2630    

Соціальне забезпечення  2700       

Виплата пенсій і допомоги  2710       

Стипендії  2720       

Інші виплати населенню  2730       

Інші поточні видатки 2800    

Капітальні видатки  3000       

Придбання основного капіталу  3100        

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування  
3110        

Капітальне будівництво (придбання)  3120        

Капітальне будівництво (придбання) 

житла  
3121        

Капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів  
3122        

Капітальний ремонт  3130        

Капітальний ремонт житлового 

фонду (приміщень) 
3131        

Капітальний ремонт інших об'єктів  3132        
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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 і 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     

 * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 

"НАДХОДЖЕННЯ - усього".  

  Керівник   
_____________________________ 

(підпис)     (ініціали і прізвище)  

 

Керівник бухгалтерської служби /  

начальник планово-фінансового підрозділу  

___________ 

(число, місяць, рік)  

М. П.**  

_____________________________ 

(підпис)     (ініціали і прізвище)  

 

  

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким 

безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. 
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Додаток 7 

 

 

 

ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ 

на _______ рік  

Видана ______________________________________________________________________________ 
         (назва установи, яка видала лімітну довідку) 

_____________________________________________________________________________________ 
                (назва установи, якій видається лімітна довідка) 

Підстава: _____________________________________________________________________________ 

1) З _________________________________________________________________________ бюджету 

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

                                                                  видатків та кредитування місцевих бюджетів) 

виділено _______________________________________________________________, у тому числі на:  

 

Назва видатків  

за економічною класифікацією видатків бюджету 

та класифікацією кредитування бюджету 

Разом  
Загальний 

фонд  

Спеціальний 

фонд  

видатки споживання - разом, з них:           

  оплата праці           

  
оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв  
         

видатки розвитку           

повернення кредитів до бюджету           

надання кредитів із бюджету           

усього           

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі*:  

Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  

            

Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень  

            

4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального 

фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання 

бюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком 

власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 

____ рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до 

______________________________________. 
                           (число, місяць, рік)  

Керівник  
_____________________________________ 

(підпис)         (ініціали і прізвище)  

                       _________________ 

М. П.                  (число, місяць, рік) 
  

* Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.  
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Додаток 8 
 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до квартальної фінансової звітності 

          станом на 1______________ 20__ року 

 

                                            Коди 

 
 

Установа ____________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ___________________________________________________________________________  за КОАТУУ  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________  за КОДУ  
Періодичність: квартальна.  

 
 

Короткий опис основної діяльності установи 

Назва органу управ-

ління, у віданні 

якого  перебуває 

установа 

Середня 

чисельність 

працівників 

 

Примітка 

1 2 3 4 

    

 

 

Керівник                                   _____________            __________________ 

                (підпис)            (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер          _____________          __________________ 

                           (підпис)            (ініціали і прізвище) 

“____”_______________20__ р. 
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