
Тема 4. Облік видатків 
 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 15.11.2021 р. о 13.05 за 

допомогою Конференції Zoom 

Практичне заняття 5 

Тема заняття: Запис до облікового регістру операцій з обліку видатків 

бюджетних установ. 

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 спеціального фонду. 

2. Наведіть приклади фактичних видатків спеціального 

фонду. 

3. Укажіть порядок здійснення видатків за рахунок коштів спеціального 

фонду. 

4. Дайте характеристику рахунків для обліку видатків спеціального 

фонду. 

5. Охарактеризуйте особливості аналітичного обліку видатків 

спеціального фонду. 

Наочне, документальне і технічне забезпечення заняття: 
1. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 
2. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету. 

3. Бланки документів: картка аналітичного обліку фактичних видатків. 

4. ПК. 

Завдання 1. Складання бухгалтерських проведень з обліку 

фактичних видатків за спеціальним фондом. 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з фактичних 

видатків бюджетної установи за такими даними: 
 

№ з/п Зміст господарської операції Сума (грн) 

1 Нараховано заробітну плату працівникам бюджетної установи, 

які працювали на платній основі 

7650,00 

 

 



№ з/п Зміст господарської операції Сума (грн.) 

2 
Нараховано єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці ? 

3 Списано медикаменти за поданими актами, які надійшли на 

умовах передоплати , 6582,00 

4 

 

Списано медикаменти відповідно до поданих актів, які 

надійшли на умовах післяплати 1900,00 

5 

 

Списано використані продукти харчування відповідно до 

поданих актів ' 5650,00 

6 
 

Затверджено звіт про використання коштів, наданих на 

відрядження або під звіт (на закупівлю господарських 

матеріалів) 650,00 

7 Списано нестачу продуктів харчування в межах йстановлених 

норм 1685,30 

8 Згідно з отриманими актами від установи- замовника на 

фактичні видатки відносяться суми використаних матеріалів 

установою-закупником 2340,00 

9 Нараховано за послуги:  

 • за спожиту електроенергію 1675,00 

 • за використання води та стоків 956,00 

• за теплопостачання 3270,50 

10 
Перераховано заборгованість за послуги з поточного рахунку 

банку 

 

 « за спожиту електроенергію ? 

 
 

• за використання води та стоків ? 

• за теплопостачання ? 

11 

 

Списано видатки, проведених за кошти, що надійшли, як 

гуманітарна допомога 1230,00 

12 
 
Списано на результат виконання кошторису видатки 

спеціального фонду поточного року ? 

 

Завдання 2. Складання регістрів аналітичного обліку фактичних 

видатків спеціального фонду. 

Провести записи до картки аналітичного обліку фактичних видатків за 

спеціальним фондом за жовтень поточного року на підставі таких даних: 

Фактичні видатки за спеціальним фондом станом на 01 листопада 

поточного року. 

 
 

 

 

 

 



№ 

з/п 
Показники видатків Спеціальний фонд (грн) 

1 Заробітна плата 85650,00 

2 Нарахування на заробітну плату 31090,95 

3 Предмети та матеріали 1780,00 

4 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 53655,00 

5 Продукти харчування 88659,00  

6 Оплата послуг (крім комунальних) 2900,00 

7 Інші видатки 1260,00 

8 Видатки на відрядження 5333,00 

9 Оплата водопостачання 8832,00 

10 Оплата електроенергії 63728,00 

11 Оплата природного газу 5922,69 

12 Інші комунальні послуги 2200,00 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські 

операції з обліку фактичних видатків Чернівецької обласної лікарні за 

жовтень поточного року в таблиці за формою: 

 

2. На підставі умови завдання 1 здійснити записи до картки 

аналітичного обліку фактичних видатків спеціального фонду Чернівецької 

обласної лікарні за жовтень поточного року. 

3. Визначити суму фактичних видатків спеціального фонду за місяць та 

з початку року в розрізі кодів економічної класифікації видатків. 
 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

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

 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції Сума 

Кореспонденція 

рахунків КЕКВ 

Дебет Кредит 
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