
Тема 3.2. Правове регулювання державних видатків   і 

кошторисно-бюджетного фінансування 

 

Практичне заняття 3 

Тема: Розрахунок статей кошторису витрат для утри    

мання окремих об’єктів бюджетного фінансування. 

 

Мета: сформувати вміння та навички розраховувати 

статті кошторису витрат; розвинути професійні риси майбут- 

нього фахівця і конкретне економічне мислення; виховувати 

діловитість, уважність, точність, відповідальність. 

 

Студенти повинні: 

знати поняття державних витрат, кошторисно-бюджет- 

ного фінансування, їх принципи; основні види кошторисів ви- 

трат; порядок їх складання і затвердження; 

уміти обчислювати окремі статті кошторису для утри- 

мання окремих об’єктів бюджетного фінансування. 

 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: Інструкція з техніки безпеки. 

Наочність: 

1. Податковий кодекс України. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

 

Технічні засоби навчання: обчислювальна техніка. 

 

Література: 4; 6–10. 

 

Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке кошторис? 

2. Які види кошторисів ви знаєте? 

3. Яку класифікацію видатків використовують під час 

складання кошторисів? 



4. Що треба знати для розрахунку витрат на харчування 

у дитячому садочку? 

5. Який розмір мінімальної заробітної плати? 

6. Назвіть захищені статті видатків. 

 

Зміст практичної роботи 

Виконайте тести 

 

1. Бюджетні установи здійснюють діяльність на під- 

ставі таких документів: 

1) Бюджетний кодекс України; 

2) положення (статут); 

3) Закону України «Про Державний бюджет на поточ- 

ний рік»; 

4) бюджетна класифікація. 

 

2. Облік виконання державного бюджету покладений 

безпосередньо на ... . 

1) Міністерство фінансів України; 

2) Верховну Раду України; 

3) Кабінет Міністрів України; 

4) Державну казначейську службу. 

3. Лімітну довідку про бюджетні асигнування затвер- 

джують: 

1) щокварталу; 

2) щомісяця; 

3) разом із кошторисом; 

4) в грудні на наступний рік; 

 

 

є ... . 
4. Головними принципами бюджетного фінансування 

 

1) кошторис, лімітна довідка, план асигнувань вико- 

ристання бюджетних коштів; 

2) документування, інвентаризація, подвійний запис, 

оцінка, калькулювання, звітність; 



3) єдиний казначейський рахунок, поділ видатків; 

4) безповоротність, цільове фінансування, систематич- 
ний контроль, зв’язок фінансування. 

 

 

це … . 

 

 

поділ; 

5. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи – 

 

1) документ, у якому визначають фонд оплати праці; 

2) порядок визначення асигнування і помісячний їх роз- 

 

3) основний плановий і фінансовий документ для ви- 

значення обсягів і цільових напрямів витрачання фінансування; 

4) джерело різнобічної економічної інформації. 

 

6. Функціональна класифікація видатків характеризує 

склад видатків бюджету за ... . 

1) галузями господарської діяльності; 

2) головними розпорядниками бюджетних коштів; 

3) цільовими програмами головних розпорядників; 

4) поточними видатками фінансово-господарської діяль- 

ності. 

 

7. Відомча класифікація видатків представлена у ви- 

гляді видатків ... . 

1) для здійснення капітальних витрат; 

2) за галузями господарської діяльності; 

3) за головними розпорядниками бюджетних коштів; 

4) за цільовими програми головних розпорядників 

коштів. 

8. Видатки бюджетних установ – це … . 

1) перерахунок і науково обґрунтоване групування ви- 

трат бюджету у визначеній системі; 

2) повноваження відповідно до бюджетного призначення 

на витрачання бюджетних коштів; 

3) повноваження, надане головному розпоряднику нада- 

вати бюджетні асигнування; 



4) державні платежі, що не підлягають поверненню 

(тобто не створюють і не компенсують фінансових вимог). 

 

Завдання 1 

Визначте річний фонд оплати праці вчителів загально- 

освітньої школи за такими даними: 

1. Норма навчального навантаження на одного вчителя 

на тиждень – 18 год. 

2. Розмір оплати педагогічної години становить для 

окремих категорій: 

 вищої – 64,57 грн; 

 першої – 60,57 грн; 

 другої – 56,57 грн; 

 спеціалістів – 52,56 грн. 

3. Усього в школі працює 55 вчителів, із них: 

 вищої категорії – 25; 

 першої категорії – 11; 

 другої категорії – 10; 

 категорія спеціаліст – 9. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для виконання завдання необхідно визначити: 

1) Педагогічне навантаження на навчальний рік для 

одного вчителя за формулою: 

Педагогічне навантаження на тиждень × 4 тижні × 

× 10 місяців. 

2) Педагогічне навантаження на навчальний рік для 

кожної категорії вчителів: 

 

Педагогічне навантаження на рік для одного вчителя × 

× Кількість викладачів кожної категорії. 

3) Суму нарахованої зарплати для кожної категорії вчи- 

телів: 

Педагогічне навантаження для кожної категорії вчителів × 

× Погодинна ставка оплати кожної категорії. 



4) Річний фонд оплати праці всіх вчителів школи шляхом 

складання суми нарахованої заробітної плати для кожної кате- 

горії вчителів. 
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Завдання 2 

Визначте загальну суму видатків школи на харчування 

учнів, у яких подовжений режим денного навчання, за такими 

даними: 

1. Кількість учнів, переведених на подовжений режим 

денного навчання: 

 на 1 січня – 280; 

 на 1 вересня – 295. 

 

2. Ціна харчування 1 учня в день – 30,50 грн. 

 

3. Кількість днів харчування на рік – 210. 

 

4. За рішенням міської ради від плати за харчування 

звільняються: 

 повністю – 13% учнів; 

 на 50% – 10% учнів; 

 на 25% – 5% учнів. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Щоб виконати це завдання, необхідно визначити: 

1) середньорічну кількість учнів за формулою: 
(К1 × 8) + (К2 × 4) ÷ 12, де: 

К1 – кількість учнів на 1 січня; 

К2 – кількість учнів на 1 

вересня; 4, 8, 12 – кількість 

місяців; 

 

2) кількість учнів, яких звільнили від плати за харчуван- 

ня, за формулою: 

(Середньорічна кількість учнів × Питома вага окремих 

учнів, яких звільнили від плати за харчування) ÷ 100%; 

 

3) Суму, на яку учні школи звільняються від плати за 

харчування, за формулою: 



Кількість учнів, яких звільнили від плати за харчування, 

за категоріями × Ціна харчування одного учня в день × 

× Кількість днів харчування за рік. 
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Завдання 3 

Для складання кошторису районної лікарні маємо такі 

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 – 24,31 грн; 

– на придбання медикаментів 

і перев’язувальних матеріалів – 25,80 грн. 

4. Витрати за окремими кодами економічної класифікації 

видатків на рік: 

– предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар – 24 тис. грн; 

– придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування – 25 тис. грн; 

– капітальний ремонт, реконструкція 

і реставрація – 45 тис. грн; 

– оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв – 81 тис. грн; 
із них: 

теплопостачання – 46 тис. грн; 

водопостачання та водовідведення – 18 тис. грн; 

електроенергія – 11 тис. грн; 

природний газ –   6 тис. грн. 

5. Нарахування на зарплату розрахувати згідно з чинним 

законодавством. 



6. Витрати на оплату праці обчислити за такими даними: 

 

 

Найменуван

ня посад 

 

Середньо

- річне 

число 

посад 

Середня 

ставка 

на 1 

посаду 

на 

місяць, 

грн 

Визначи

ти річну 

суму на 

всі 

посади 

разом, 

грн 

Лікарі 43 5654  

Середній медичний 
персонал 

93 4498  

Молодший медичний 
персонал 

42 4405  

Адміністративно- 

господарський, 

обслуговуючий та ін. 

персонал 

35 4465  

Економія у зв’язку 

з виплатою допомоги 

з тимчасової 

непрацездатності 

× × 140 650 

Витрати на оплату 
роботи у святкові 
дні і нічний час 

× × 128 500 

 

Потрібно: 

 

1. Визначити загальну річну кількість ліжко-днів по лікарні. 
2. Розрахувати витрати лікарні за такими напрямами: 

– заробітна плата; 

– нарахування на заробітну плату; 

– видатки на харчування; 

– придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів. 
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Викладач                                                                           С.В.Верблюд                               
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