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Додатки 

 
для виконання практичних завдань окремою папкою додаються до інструктивно- методичних матеріалів для використання 

даних у робочому зошиті: 

1.Бюджетний кодекс України: закон України № 2456 у редакції від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-

17#Text. 
2.Про державний бюджет України на 2019 рік. Закон №2629-VIII от 23.11.2018. URL: https://earch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182629.html. 

3.Про державний бюджет України на 2020 рік. Закон №294-IX от 14.11.2019. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190294.html. 

4.Про державний бюджет України на 2021 рік. Закон України № 1082 від 15.12.2020. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/T201082?ed=2021_12_09&an=12 

 
 

ВИКОНАННЯ  ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ПО ЗМІСТОВНИХ МОДУЛЯХ і  ТЕМАХ 

Змістовний модуль  1.Роль бюджету та бюджетної системи  

для розвитку економіки держави 

Практичні завдання по : 

Темі 1. Сутність, призначення і роль бюджету 

Темі 2. Бюджет як основний фінансовий  план  держави 

 

Завдання 1. а) Описати основні положення Бюджетного кодексу України, його  розділи і  статті; 

 б) Описати  основні додатки до   Закону України « Про Державний бюджет». 

в) На основі даних таблиць  1;2;3    додатків  до методичних вказівок та додатку 1 до ЗУ « Про державний бюджет на 2019-2021р.» заповніть 

таблицю 1 опишіть і проаналізуйте  основні джерела надходжень до бюджету за розділами  Бюджетного кодексу за загальним та 

спеціальним фондами, їх  складові та  частки у загальних надходженнях, зробіть відповідні висновки. 
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Таблиця 1 

Найменування згідно 

з класифікацією 

доходів бюджету 

Код 2019р. 2020р. 2021р. 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

млн.грн. частка, 

% 

млн.грн

. 

частка, % млн.грн

. 

частка, % млн.грн

. 

частка, % млн.грн

. 

частка, % млн.грн

. 

частка, % 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Практичне завдання по: 

             Темі 3. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.  

             Темі 4.Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України 

 Завдання 2. На основі даних таблиць 1  робочого зошиту за доходами  додатків до методичних вказівок ( таблиці 4,5,6,7,8,9  за доходами 

і  видатками за загальним і спеціальним фондом та кредитування і  даних ст.. 1 загальних положень та  додатків  1,3,4,9 до ЗУ «Про 

державний бюджет на 2019-2021 рр. заповніть таблицю 2, проведіть розрахунки та зробіть відповідний аналіз і   висновки. 

Таблиця 2 

Показники 2019 р. 2020р. 2021р. 
Відхилення 2021р.  до 

2020р. 

Номінальний ВВП, млн.. грн..     



Національний дохід, млн.. грн.     

Державний борг на кінець року, млн. грн..     

%державного боргу до ВВП (  не більше 60% )     

Доходи, млн. грн..     

Видатки. млн. грн.     

Граничний розмір дефіциту , прийнятий в Законі України 

«Про Державний бюджет на відповідний бюджетний рік » 

( ст.1) 

    

Надання кредитів з бюджету, млн.. грн..     

Повернення кредитів до бюджету, млн.. грн..     

Бюджетний дефіцит(+), профіцит (-), млн.. грн. по факту     

Дефіцит(профіцит) бюджету,% до ВВП, факт     

Дефіцит(профіцит) бюджету,% до ВВП,  граничний розмір.     

Дефіцит(профіцит) бюджету,% до видатків бюджету     
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_________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Змістовний модуль 2. Відносини між бюджетами усіх рівнів 
Практичні завдання по: 

Темі  5. Міжбюджетні відносини та система  міжбюджетного вирівнювання 



Завдання 3. На основі даних  таблиці 10,11,12,13,14.15 додатків  до методичних вказівок та   додатку 6 до Закону України «Про державний 

бюджет на 2019-2021рр.» заповніть таблицю 3 охарактеризуйте основні види міжбюджетних трансфертів, визначте загальні суми по видах 

та  їх  частку і проаналізуйте  їх  за напрямами в цілому. 

Таблиця 3 

Види міжбюджетних трансфертів 2019р. 2020р. 2021р. 

 млн. грн. частка,% млн. грн. частка,% млн. грн. частка,% 

Базова дотація       

Реверсна дотація       

Освітня субвенція       

Медична субвенція       

Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я 

  

    

Всього, млн.. грн..       

В т.ч. по обласних адміністраціях       

Завдання № 4.  На основі даних таблиць 10-15 додатків до методичних вказівок і додатку 6 до ЗУ «Про Державний бюджет на 2019-

2021рр.р.»., проаналізуйте і розрахуйте  основні види трансфертів по адміністративно – територіальних одиницях , їх структуру, напрями  

використання в цілому  та по регіону в цілому. 

Таблиця 4 

Розподіл основних видів трансфертів по обласних бюджетах , тис. грн.. 

Види трансфертів 

Адміністративно – 

територіальні одиниці 
2019р. 2020р. 2021р. 

 

Всього , 

 млн.грн. 

Всього  

,млн.грн. 

Всього  , 

млн.грн 

Б
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ед

и
ч
н
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су

б
в
ен

ц
ія

 

Додаткова дотація з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та охорони 

здоров'я    



     Обласний бюджет 

Вінницької області 
   

     Обласний бюджет 

Волинської області 
   

     Обласний бюджет 

Дніпропетровської області 
   

     Обласний бюджет 

Донецької області 
   

     Обласний бюджет 

Житомирської області 
   

     Обласний бюджет 

Закарпатської області 
   

     Обласний бюджет 

Запорізької області 
   

     Обласний бюджет Івано-

Франківської області 
   

     Обласний бюджет 

Київської області 
   

     Обласний бюджет 

Кіровоградської області 
   

     Обласний бюджет 

Луганської області 
   

     Обласний бюджет 

Львівської області 
   

     Обласний бюджет 

Миколаївської області 
   

     Обласний бюджет Одеської 

області 
   

     Обласний бюджет 

Полтавської області 
   

     Обласний бюджет 

Рівненської області 
   

     Обласний бюджет Сумської 

області 
   

     Обласний бюджет 

Тернопільської області 
   



     Обласний бюджет 

Харківської області 
   

     Обласний бюджет 

Херсонської області 
   

     Обласний бюджет 

Хмельницької області 
   

     Обласний бюджет 

Черкаської області 
   

     Обласний бюджет 

Чернівецької області 
   

     Обласний бюджет 

Чернігівської області 
   

     Бюджет міста Києва    

     Всього    
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Практичні завдання по: 

Темі 6. Система доходів бюджету 

Темі 7. Система видатків бюджету 

Завдання № 5. На основі даних   таблиць 1 ; 2; 3; 4; 5; 6   додатків до  методичних вказівок і даних додатків 1 і 3  до   ЗУ «Про державний 

бюджет на  2019 - 2021 рр. заповніть таблицю 5 та  визначте  частку доходів та видатків по загальному і спеціальному фондах, порівняйте 

їх з попереднім  2020 роком, зробіть відповідний аналіз і висновки. 

 

 Таблиця 5  



Показники 2019р. 2020р. 2021р. Відхилення 2021р.  до 2020р. 

Доходи  бюджету , млн.грн.     

В т. ч.  загальний фонд     

Частка,%     

Спеціальний фонд     

Частка,%     

Видатки з бюджету, млн. грн.     

В т. ч. загальний  фонд     

Частка,%     

Спеціальний фонд     

Частка, %     

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________                                              

  Завдання № 6. На основі даних   таблиці 1;2;3 додатків до  методичних вказівок  заповніть таблицю 6 по   основних  доходах до 

державного бюджету по загальному і спеціальному  фондах  за 2019-2021рр. проаналізуйте їх та  зробіть відповідні висновки  

Таблиця 6 

Показники 2019р. 2020р. 2021р. Відхилення 2021р.  до 2020р. 

Всього доходів, млн. грн.     

Загальний фонд     

Частка,%     

Спеціальний фонд     

Частка%     

Податкові надходження, млн.грн.     

Загальний фонд     

Частка,%     

Спеціальний фонд     

Частка%     



Неподаткові надходження     

Загальний фонд     

Частка,%     

Спеціальний фонд     

Частка%     

Доходи від операцій з капіталом     

Загальний фонд     

Частка,%     

Спеціальний фонд     

Частка%     

Трансферти     

Загальний фонд     

Частка,%     

Спеціальний фонд     

Частка%     

Цільові фонди     

Загальний фонд     

Частка,%     

Спеціальний фонд     

Частка%     

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Завдання № 7. На основі даних    таблиці  1 робочого зошиту заповніть таблицю 7 по основних   податкових  надходженнях  за загальним 

та спеціальним фондами, визначте їх частку у загальних податкових надходженнях. Зробіть відповідний аналіз і висновки   

Таблиця 7 

Показники 

2019р 2020р. 2021р. 

Загаль

ний  

фонд 

частка

,% 

Спеціа

льний 

фонд 

частка,

% 

Загаль

ний  

фонд 

частка

,% 

Спеціа

льний 

фонд 

частка,

% 

Загальн

ий  

фонд 

частк

а,% 

Спеціал

ьний 

фонд 

частка,

% 



Податок на доходи фізичних 

осіб, млн.. грн.. 
            

Податок на прибуток 

підприємств, млн. рн.. 
            

Податк на додану вартість, 

млн.. грн.. 
            

Акцизний податок, млн.. грн..             

Ввізне мито, млн.. грн..             

Вивізне мито, млн.. грн..             

Місцеві податки і збори, млн.. 

грн.. 
            

Єдиний податок, млн.. грн..             

Інші податки, млн.грн.             

Всього надходжень, млн. грн.             

.________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

      Завдання № 8.  На основі даних таблиці  4;5;6 додатків до  методичних вказівок та даних додатку 3 до ЗУ «Про державний бюджет  на 

2019-2021рр. р. заповніть таблицю 8 про основні види  видатків згідно функцій держави , визначте частки  всіх видатків, проведіть аналіз 

і зробіть відповідні висновки  

Таблиця 8 

Показники 

2019 р. 2020р 2021р 

Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

млн. грн. 
частка,

% 
млн. грн. 

частка,

% 

млн. 

грн. 
частка,% 

млн. 

грн. 

частка,

% 

млн. 

грн. 

частк

а,% 

млн. 

грн. 
частка,% 



Загальнодержавні 

функції 
    

        

 Оборона             

Законодавчі органи             

 Громадський 

порядок, безпека та 

судова влада 

    

        

Економічна 

діяльність 
    

        

 Освіта             

 Охорона здоров’я             

Духовний та 

фізичний розвиток 
    

        

Наука             

Культура і 

мистецтво 
    

        

Соціальний захист 

та соціальне  

забезпечення 

    

        

Національні  

агентства і бюро 
    

        

Національні 

академії 
    

        

Виборча комісія             

Обласні 

адміністрації 
    

        

Інші функції 

держави 
    

        

             

             

             

Всього             

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Завдання 9. Заповніть коди економічної класифікації видатків згідно  наказу №11 МФУ «Про економічну класифікацію видатків бюджету» 

Таблиця 9. 

Склад  видатків за  економічною класифікацією КЕКВ 

Поточні видатки  

Оплата праці і нарахування на заробітну плату  

Оплата праці.  

Заробітна плата  

Нарахування на оплату праці  

Видатки на відрядження   

Використання товарів  і послуг  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   

Медикаменти та перев’язувальні матеріали  

Продукти   харчування  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

Оплата теплопостачання  

Оплата водопостачання та водовідведення  

Оплата електроенергії  

Оплата природного газу  

Оплата інших енергоносіїв  

Обслуговування боргових зобов’язань  

Обслуговування внутрішніх боргових зобовязань  

Обслуговування зовнішніх боргових зобовязань  

Поточні трансферти  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам( установам, організаціям)  



Соціальне забезпечення  

Виплата пенсій і допомоги  

Стипендія  

Інші виплати населенню  

Інші поточні видатки  

Капітальні видатки  

Придбання основного капіталу  

Придбання  обладнання та предметів довгострокового користування  

Капітальні трансферти  

 Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)  

Нерозподілені видатки  

  

 

 

Змістовний модуль 3. Використання коштів бюджету за призначенням 

Практичне завдання по:  

Темі  8. Видатки на економічну діяльність та науку. 

  Завдання 10. На основі даних таблиці 4,5,6 додатків до  методичних вказівок та додатку 3   до ЗУ « Про державний бюджет на 2019-

2021рр.»( рік на вибір) заповніть таблицю 10 та проаналізуйте склад видатків в розрізі відомчої класифікації , визначте частку видатків 

від загальних видатків  за вибраний  рік та зробіть відповідні висновки. 

Таблиця 10 

КПКВ КФКВ 

Найменування згідно з відомчою та програмною 

класифікаціями видатків та кредитування  на 

економічну діяльність та науку 

 Всього по загальному та спеціальному 

фонду, млн.грн. 
частка, 

% 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Практичні завдання по : 

Темі 9.  Видатки на соціальний захист та соціальну сферу 

Завдання № 11.  Для складання кошторису дитячого садка  використати такі  умовні   дані: 

1.Число груп - 12, у тому числі ясельних - 4. 

2.Число дітей - 300, у тому числі ясельного віку - 100. 

3.Середнє число днів перебування однієї  дитини на рік - 280. 

4.Норма харчування в день на одну дитину з 12-годинним перебуванням у садку: 

5.дошкільника - 32,83 грн.; ясельника -29,78 грн. 

6.Додаткове харчування влітку - з розрахунку 10,16 грн. на 1 діто-день. Усього діто-днів - 84000. 

7.Норма навчальних витрат (іграшок, книг і т.д.) на одну дитину на рік:.у дошкільних групах - 106,20 грн.; в ясельних групах -120 грн. 

Середня плата батьків за 1 дитину: на місяць - 318 грн.; на рік – 3816 грн. 

 Таблиця 11 

2110 Оплата   праці, тис. грн.. 370,0 

2120 Нарахування на оплату праці, тис грн 137,6  

2250 Видатки на відрядження ,тис грн 1,8  

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ,тис грн 8,5  

3110 Придбання обладнання  та предметів довгострокового користування, тис грн 36,0  

2240  Оплата послуг ( крім комунальних), тис. грн. 25,9 

2240 Оплата послуг зв'язку,тис грн 0,4 

2240 Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання, тис грн 1,0  

2240 Поточний ремонт будівель тис грн 2,5 

2240 Інші поточні видатки ,тис грн 22,0 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 176,7 



2271 Оплата теплопостачання, тис грн 60,9 

2272 Оплата водопостачання і водовідведення, тис.грн 59,0 

2273 Оплата електроенергії, тис грн 56,8 

Потрібно:  

1.Визначити загальну кількість ліжко-днів 

2.Розрахувати витрати дитячого садка на харчування і навчальні витрати. 

3.Обчислити загальну суму витрат по дитячому садку. 

4.Вказати джерела фінансування і суму асигнувань із бюджету. 

5.На підставі отриманих результатів скласти кошторис доходів і видатків дитячого садка за кодами економічної класифікації (зразок 

кошторису додається в робочому зошиті, завдання №17) ). 

Завдання № 12. Для складання кошторису доходів і видатків районної лікарні  використати такі  умовні   показники: 

1.Середньорічна кількість ліжок – 180 од; 

2.Число днів функціонування одного ліжка протягом року – 316 днів; 

3.Норма витрат на 1 ліжко-день: 

     на харчування – 32,83 грн; 

     на придбання медикаментів  та перев'язувальних матеріалів – 22,80 грн. 

4.Передбачено витрати за окремими кодами економічної класифікації видатків на рік: 

(2210) –  предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 34 тис.грн; 

(3110) – придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 45 тис.грн; 

 (3130) – капітальний ремонт – 25 тис.грн; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв  57 тис. грн..з них: ; 

2271 – оплата теплопостачання – 20 тис.грн; 

2272 – оплата водопостачання та водовідведення – 18 тис.грн; 

2273 – оплата електроенергії – 19 тис.грн. 

Нарахування на оплату праці становлять – 37,2 %. 

5.Для розрахунків витрат на оплату праці (код 2110) є такі умовні дані, грн. 

Таблиця 12 

Найменування посад 
Середньорічна  

кількість посад, одиниць 

Середня ставка на 1 

посаду в місяць 
Річна сума на всі посади в цілому, тис. грн 

Лікарі 23 4750  

Середній медичний персонал 43 3798  

Молодший медичний персонал 32 3396  

Адміністративно-господарський, 

обслуговуючий та ін. персонал 

25 3298  

Всього по лікарні х х  

Потрібно: 



1.Визначити загальну кількість ліжко-днів у році по лікарні. 

2.Розрахувати витрати лікарні за такими напрямами: (2110) оплата праці; (2230) видатки на харчування; (2220) придбання медикаментів і 

перев'язувальних матеріалів, інші витрати. 

3.Скласти кошторис доходів і видатків районної лікарні за кодами економічної класифікації  

( зразок кошторису додається) 

      Таблиця 13 

Види витрат 

Витрати, що визначаються кількістю 

ліжко - днів 

Інші 

витрати 
Всього витрат, тис. грн.. Кількість 

ліжко - 

днів 

Норма витрат 
на 1 ліжко - 

день 

Разом 
витрат, тис. 

грн.. 

Витрати на харчування       

Витрати на придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів 

     

Завдання № 13..На основі даних  таблиць 4,5,6, та таблиць 10-15 додатків до методичних вакзівок та додатків  3 ,6,7  до ЗУ «Про 

Державний бюджет на 2019-2021рр.»( рік на вибір)  заповніть таблицю 14 та проаналізуйте видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний 

захист та соціальне забезпечення їх склад і структуру,  частку наданих освітніх, медичних субвенцій  в цілому та в регіональному розрізі.  
 

Таблиця 14 

КПКВ КФКВ 

Найменування згідно з відомчою та 

програмною класифікаціями видатків та 

кредитування  на освіту,  охорону здоров’я ,  

на соціальний  захист  та соціальне 

забезпечення    

Всього по загальному та спеціальному фонду, 

млн..грн. 
частка,% 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Практичне завдання по: 
 Темі 10 Видатки  на оборону та управління 

 Завдання № 14. На основі даних таблиць 4,5,6 додатків до методичних вказівок  та додатку 3 до   ЗУ « Про державний бюджет на 2019-2021( рік на вибір) 
р.»  заповніть таблицю 15 та  проаналізуйте видатки на національну оборону та управління, міжнародну діяльність, їх склад і структуру 

Таблиця 15 

КПКВ 

 

КФКВ 

 

Найменування згідно з відомчою та 

програмною класифікаціями видатків 

та кредитування    на оборону та 

управління держави 

Всього по загальному та спеціальному 

фонду, млрд.грн. 
частка,% 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Практичне завдання по темі 11. Видатки на обслуговування державного боргу. 

Завдання № 15.. На основі даних таблиць 4,5,6  додатків до методичних вказівок  та додатків  3 і  9 до ЗУ« Про Державний бюджет на 2019-

2021рр.»( рік на вибір) заповніть таблицю 16 т а проаналізуйте видатки на обслуговування державного боргу, кредитів від іноземних 

держав, банків і міжнародних фінансових організацій за кодами ,  їх  склад і структуру. 
Таблиця 16 

КПКВ КФКВ 

Найменування згідно з відомчою та 

програмною класифікаціями видатків та 

кредитування  на обслуговування державного 

боргу  

Всього по загальному та спеціальному 

фонду, млн..грн. 
частка,% 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 



Завдання № 16. а)На  основі умовних  контрольних даних ( таблиця 17) доведених головним розпорядником бюджетних коштів 

Міністерством освіти і науки України бюджетній установі - ЗВО ( функціональний код 220) заповнити кошторис доходів і видатків 

бюджетної установи на відповідний бюджетний рік  за загальним  фондом ( варіанти згідно списку в журналі групи, або сума двох останніх  

цифр в заліковій книжці)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 17 

Доведені умовні  контрольні цифри по загальному фонду,  грн. 
     Варіант 

 

  

Показники 

1/11,21 2/12,22 3/13,23 4/14,24 5/15,25 6/16,26 7/17,27 8/18,28 9/19,29 10/20,30 

Загальний 

фонд, 

всього 

33664400 35540400 34290200 35850300 34850400 35630800 36780400 32850200 35180400 33430800 

в т.ч. по 

КЕКВ: 
          

2000 33664 400 35540400 34290200 35850300 34850400 35630800 36780400 32850200 35180400 33430800 

2110 12359000 13047725 12588746 13161496 12794409 13080913 13502958 12060088 12915560 12273240 

2120 4486100 4736095 4569494 4777392 4644146 4748141 4901336 4377600 4688121 4454971 

2200 400700 423030 408149 426718 414817 424106 437789 391009 418745 397920 

2210 21900 23267 22448 23470 22815 23326 24078 21505 23031 21886 

2210 21900 23267 22448 23470 22815 23326 24078 21505 23031 21886 

2230 378800 399763 385701 403249 392002 400780 413711 369503 395714 376034 

2270 1388000 1465348 1413802 1478126 1436899 1469076 1516474 1354430 1450505 1378369 

2272 287000 302993 292335 305636 297111 303764 313565 280059 299924 285008 

2273 334000 352613 340209 355687 345767 353510 364915 325922 349041 331682 

2274 767000 809742 781258 816803 794022 811802 837994 748450 801540 761678 

2600 15030600 15868203 15310009 16006568 15560129 15908565 16421842 14667073 15707469 14926301 

2700 15030600 15868203 15310009 16006568 15560129 15908565 16421842 14667073 15707469 14926301 

2720 14945500 15778361 15223327 15915942 15472031 15818494 16328865 14584031 15618537 14841792 

б)На основі  умовних контрольних  даних доведених головним розпорядником бюджетних коштів Міністерством освіти і науки України 

бюджетній установі - ЗВО  (заповніть доходи і видатки по спеціальному фонду кошторису доходів і видатків на відповідний рік 



функціональний код 220) ( таблиця 18). При цьому необхідно врахувати , що доходи по спеціальному фонду за кодом  25010100 становлять 

- 54%,  25010200 - 45,7%,  25010300 - 0,1%,  25010400 - 0,1%,  25020100 - 0,1%. 

Таблиця  18 

Доведені умовні  контрольні цифри по спеціальному фонду, грн. 
Спеціальний 

фонд, всього 
29 410 000 29856000 29890000 29430400 28800300 30010200 27400200 28574300 29600200 29360500 

в т.ч. по 

КЕКВ:  
         

2000 22746000 23956000 24540000 23180400 22380300 24830200 21350200 22060300 23450200 24120500 

2110 12 975 000 13665220 13998351 13222795 12766394 14163890 12178794 12583856 13376697 13759056 

2120 4 697 000 4946862 5067457 4786703 4621484 5127383 4408770 4555404 4842416 4980831 

2200 2 749 000 2895236 2965816 2801500 2704803 3000889 2580309 2666129 2834107 2915117 

2210 935 000 984738 1008744 952856 919967 1020673 877624 906813 963947 991500 

2210 935000 984738 1008744 952856 919967 1020673 877624 906813 963947 991500 

2220 8 000 8426 8631 8153 7871 8733 7509 7759 8248 8483 

2230 136 000 143235 146726 138597 133813 148462 127654 131900 140210 144218 

2240 1 670 000 1758838 1801715 1701894 1643150 1823020 1567521 1619656 1721702 1770915 

2240 390 000 410746 420760 397448 383730 425735 366068 378243 402074 413567 

2240 200 000 210639 215774 203820 196784 218326 187727 193971 206192 212086 

2240 50 000 52660 53944 50955 49196 54581 46932 48493 51548 53021 

2240 400 000 421278 431548 407639 393569 436652 375454 387942 412384 424171 

2240 630 000 663514 679689 642032 619871 687726 591340 611008 649504 668070 

2250 160 000 168511 172619 163056 157428 174661 150182 155177 164953 169668 

2270 2 165 000 2280170 2335756 2206347 2130192 2363377 2032146 2099734 2232027 2295827 

2271 189 000 199054 203907 192609 185961 206318 177402 183302 194851 200421 

2272 473 000 498162 510306 482033 465395 516341 443975 458741 487644 501583 

2273 1 456 000 1533454 1570836 1483806 1432591 1589412 1366653 1412107 1501077 1543983 

2275 47 000 49500 50707 47898 46244 51307 44116 45583 48455 49840 

3000 6 664 000 5900000 5350000 6250000 6420000 5180000 6050000 6514000 6150000 5240000 

3110 1 499 000 1327146 1203429 1405875 1444115 1165189 1360887 1465259 1383381 1178685 

3120 4 290 000 3798169 3444103 4023484 4132923 3334664 3894733 4193436 3959109 3373289 

3122 4 290 000 3798169 3444103 4023484 4132923 3334664 3894733 4193436 3959109 3373289 

3130 875 000 774685 702468 820641 842962 680147 794380 855305 807510 688025 

3132 875 000 774685 702468 820641 842962 680147 794380 855305 807510 688025 

3200 6 664 000 5900000 5350000 6250000 6420000 5180000 6050000 6514000 6150000 5240000 

3210 6 664 000 5900000 5350000 6250000 6420000 5180000 6050000 6514000 6150000 5240000 

 

  



 

 

Завдання № 17. На основі  даних таблиць 17 і 18 та наказу №11 МФУ заповнити коди бюджетної економічної класифікації видатків  

 ( КЕКВ) та скласти  кошторис доходів і видатків. 

КОШТОРИС 

доходів і видатків 

на 20____ рік 

_____________________________ 

                  назва організації 

    (грн) 

Найменування  надходжень та видатків  і надання кредитів КЕКВ 
Усього на рік 

     Разом 
Загальний фонд Спеціальний фонд 

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 
250100 Х   

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю 
25010100 Х   

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х   

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х   

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 
25010400 Х  0 

(розписати за підгрупами)   Х  0 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 Х 0 0 

Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х  0 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього     

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ     

Оплата праці працівників бюджетних установ    0 

Оплата праці    0 

Грошове утримання військовослужбовців    0 

Нарахування на оплату праці    0 

Використання товарів і послуг    0 

 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,     0 

 Медикаменти та перев'язувальні матеріали    0 

 Продукти харчування    0 

 Оплата послуг (крім комунальних)    0 

 Видатки на відрядження    0 

 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв    0 



 Оплата теплопостачання    0 

 Оплата водопостачання і водовідведення    0 

 Оплата електроенергії     0 

 Оплата природного газу    0 

 Оплата інших енергоносіїв    0 

Поточні  трансферти    0 

Соціальне забезпечення    0 

Стипендії    0 

Інші виплати  населенню    0 

Інші поточні видатки     

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям    0 

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ  0   

Придбання основного капіталу  0 0 0 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування    0 

Капітальне будівництво (придбання)    0 

Будівництво  ( придбання) житла    0 

Інше будівництво (придбання)    0 

Капітальний ремонт    0 

Капітальний ремонт  житлового фонду    0 

Капітальний ремонт інших об'єктів    0 

Реконструкція та реставрація    0 

Реконструкція житлового фонду     0 

Реконструкція інших об'єктів    0 

Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури    0 

Створення державних запасів і резервів    0 

Придбання землі і нематеріальних активів    0 

Капітальні трансферти  0   

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ     
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