
Тема 4. Облік видатків 
 

Практичне заняття 3 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 25.10.2021 р. о 13.05 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

Тема заняття: Відображення операцій з обліку видатків бюджетних 

установ на рахунках бухгалтерського обліку. 

Мета заняття: виробити практичні навички з обліку видатків бюджетних 

установ, навчитися здійснювати записи до облікових регістрів з обліку 

видатків. 

Дайте відповіді на запитання 

1. Дайте визначення видаткам бюджетної установи. 

2. Укажіть ознаки класифікації видатків. 

3. Назвіть види видатків за економічною класифікацією видатків. 

4. Розкрийте склад поточних видатків бюджетної установи. 

5. Дайте визначення касовим видаткам, наведіть приклади. 

6. Укажіть первинні документи з обліку касових видатків. 

7. Розкрийте порядок аналітичного обліку касових видатків. 

 

Наочне, документальне і технічне забезпечення заняття: 

1. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

2. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету. 

3. Бланки документів: картки аналітичного обліку касових видатків. 

4. ПК. 
 

Завдаиия 1. Складання бухгалтерських проведень з обліку касових 

видатків за загальним фондом. 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку бюджетних установ 

операції з обліку касових видатків із загального фонду бюджету, здійснити 

записи до облікового регістру на підставі таких даних: 

1. Залишок коштів на реєстраційному рахунку в органі державного 

казначейства станом на 01 листопада поточного року складає 8350,25 грн. 

Господарські операції за листопад поточного року. 

Дата 

вилиски 
Зміст господарських операції 

Сума 

(грн) 

02.11 
Отримано асигнування на відшкодування видатків 

 

• на оплату послуги зв’язку 350,00 



• на оплату заробітної плати за жовтень 106408,00 

• нарахування на заробітну плату 38307,00 

• на придбання медикаментів 10200,00 

• на придбання продуктів харчування 15800,00 

04.11 
Платіжним дорученням № 254 оплачено Укртелекому за 

послуги зв’язку за жовтень 350,00 

Перераховано на вкладні рахунки працівників заробітну 

плату за жовтень 90190,71 

Платіжним дорученням № 255 перераховано до 

Пенсійного фонду єдиний соціальний внесок: 

 

• нарахування на заробітну плату 38306,88 

Платіжним дорученням № 256 перераховано утриманий 

податок на доходи фізичних осіб 
12386,60 

15.11 Отримано асигнування для відшкодування видатків на 

оплату:  

• електроенергії 
2800,00 

• природного газу 
36400,00 

• водопостачання 
4200,00 

• інших комунальних послуг 
1200,00 

18.11 Платіжрим дорученням № 257 оплачено Чернівцігаз за 

використаний природний газ 35944,00 

Платіжним дорученням № 258 оплачено 

Чернівціобленерго за використану електроенергію 2793,00 

Платіжним дорученням № 259 оплачено 

Чернівціводоканалу за надані послуги водопостачання та 

водовідведення 4070,00 

Платіжним дорученням № 260 перераховано КП “Колос” 

на придбання м’ясопродуктів 
4800,00 

Платіжним дорученням № 261 перераховано ФКП 

“Вако” за медикаменти 7200,00 

Платіжним дорученням № 262 перераховано 

Молокозаводу за продукти харчування 3250,00 

 

Завдання 2. Складання регістру аналітичного обліку касових 

видатків. 

Здійснити записи до картки аналітичного обліку касових видатків за 

загальним фондом на підставі завдання № 1. 

Довідково: 

Касові видатки за загальним фондом станом на 01 листопада поточного 

року. 
 

 

 

 

 



№ 

з/п 
Показники видатків Сума (грн) 

1 Заробітна плата 1162938,00 

2 Нарахування на заробітну плату 383069,00 

3 Предмети та матеріали 108300,00 

4 Медикаменти та перев’язувальні засоби 12500,00 

5 Продукти харчування 48523,00 

6 Оплата послуг 63483,00 

7 Інші видатки 3137,50 

8 Оплата водопостачання та водовідведення 43825,00 

9 Оплата електроенергії 123189,00 

10 Оплата природного газу 230177,00 

11 Оплата інших комунальних послуг 3680,00 

 

Завдання 3. Облік касових видатків за спеціальним  фондом. 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку бюджетних установ 

операції з обліку касових видатків зі спеціального фонду бюджету, 

здійснити записи до облікового регістру на підставі таких даних: 

1. Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку станом 

на 01 листопада поточного року складає 23548,25 грн. 

2. Господарські операції за листопад поточного року 
 

Дата 

виписки 
 

Зміст господарських операції 
Сума (грн) 

04.11 
Надійшли кошти від ВКП “Валері” за надання приміщення в 

оренду за жовтень 2450,00 

06.11 Платіжним дорученням № 234 оплачено Чернівціобленерго за 

використану електроенергію 1000,00 

Платіжним дорученням № 235 оплачено Чернівцігаз за 

використаний природний газ 1540,00 

11.11 Зараховано на спеціальний реєстраційний рахунок від БК 

“Боянівка” спонсорська допомога 18500,00 

12.11 За чеком № 345654 отримано в касу кошти на відрядження 780,00 

18.11 Здано на реєстраційний рахунок невикористану суму коштів 

наданих під звіт 160,00 

20.11 Зараховано на спеціальний реєстраційний рахунок кошти від 

продажу автомобіля 12300,00 

 

Завдання 4. Здійснення записів до регістрів аналітичного обліку 

касових видатків спеціального фонду. 

Здійснити записи до картки аналітичного обліку касових видатків зі 

спеціального фонду на підставі таких даних: 

Касові видатки за спеціальним фондом станом на 01 листопада поточного 

року. 



№ 

з/п 
Показники видатків Сума (грн) 

1 Предмети та матеріали 38700,00 

2 Медикаменти та перев’язувальні засоби 62000,00 

3 Продукти харчування 12300,00 

4 Оплата послуг 7800,00 

5 Інші видатки 1500,00 

6 На відрядження 1340,00 

7 Оплата водопостачання та водовідведення 1200,00 

8 Оплата електроенергії 7800,00 

9 Оплата природного газу 8300,00 

10 Оплата інших комунальних послуг 1235,00 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Завдання потрібно виконати в такій послідовності: 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські 

операції з обліку касових видатків Чернівецької обласної лікарні, вказати 

коди економічної класифікації видатків у журналі реєстрації господарських 

операцій за формою: 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції КЕКВ Сума 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

      

2. На підставі завдання 1 та завдання 3 зробити записи до карток 

аналітичного обліку касових видатків Чернівецької обласної лікарні за 

листопад поточного року; 

3. На підставі завдання 1 та завдання 3 зробити записи до карток 

аналітичного обліку касових видатків Чернівецької обласної лікарні за 

листопад поточного року; 

4. Визначити суму касових видатків за місяць та з початку року в 

розрізі кодів економічної класифікації видатків; 

Визначити суму відшкодованих касових видатків. 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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