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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

вул . Харківське шосе,.168к, м. Київ, 02091 тел. (044) 562-64-54, факс (044) 562-84-40, 
e-mail: uo-drda@ukr.net, ЄДРПОУ 37448113

на №__________ від_________
Старостіній Н.Г.
foi+request-22015-d2fBbd30@dostup.pravda.com.ua 

Шановна Наталіє Григорівно!

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації на Ваш інформаційний запит від 15.06.2017 щодо формування 
потреби дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №160 Дарницького 
району м. Києва на 2017 рік надає наступну інформацію.

Бухгалтерський облік дошкільних навчальних закладів здійснюється 
централізованою бухгалтерією. В штатному розписі ДНЗ №160 відсутній 
спеціаліст, який зробить бюджетний запит у відповідності до наказу 
Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження 
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів». 
Керівник закладу надає до управління освіти заявку на придбання матеріальних 
цінностей та проведення ремонтних робіт. Розрахунок потреби на матеріально- 
технічне забезпечення дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №160 на 
2017 рік здійснювався відповідно до заявок керівництва, мережі груп, 
контингенту дітей, штатного розпису, стану обладнання, будівлі та площі 
самого закладу спеціалістами централізованої бухгалтерії та групи 
централізованого господарського обслуговування.

В бюджетному запиті здійснюється розподіл граничного обсягу видатків, 
який доводиться управлінню освіти районним фінансовим управлінням. Цей 
розподіл повинен забезпечувати першочергове забезпечення бюджетними 
коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, оплату енергоносіїв, 
придбання продуктів харчування, медикаментів. При визначенні структури 
видатків управління освіти повинно забезпечити належне матеріально-технічне 
забезпечення всіх навчальних закладів та суровий режим економії бюджетних 
коштів.

Фінансування проводиться загальними сумами по кодам економічної 
класифікації та по кодам програмної класифікації видатків, а не по установам. 
Заявки на фінансування навчальних закладів до районного фінансового 
управління надає управління освіти відповідно до укладених договорів.
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Додаток 1: Копія заявки на придбання матеріальних цінностей від 
керівництва ДНЗ №160 від 12.09.2016 №96 на арк. в 1 прим

Додаток 2: Копія заявки на придбання спортивного інвентарю від
керівництва ДНЗ №160 від 16.08.2016 №86 на J _арк. в 1 прим

Додаток 3: Копія листа адміністрації ДНЗ №160 щодо ремонту 
вентиляційної системи від 16.01.2017 №7 на  ̂ арк. в 1 прим

Начальник Є. І. Списовська

Головний бухгалтер / Т. В. Осипчук

Острянко 562 62 67
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА -  САДОК) №160 
02068 м. Київ, вул, А.Ахматової, 11-а, тел./факс(044)-570-99-38

1. Гантелі- 25 шт.

2. Бадмінтон- 5 шт.

3. Палиці гімнастичні- 25 шт.

4. Довгі шнури- 25 шт.

5. Обручі- 25 шт.

6. Диски- 25 шт.

7. Дуги для підлізання малі- 5 шт.

8. М’які гумові кільця- 25 шт.

9. Фішки і конуси для розмітки поля- 5 шт.

10. Тунелі-лабіринти м’які- 5 шт.

11. Сухий басейн з кульками- 5 шт.

12. Баскетбольні щити- 5 шт.

13. М’ячі великі та малі для футболу обтягнені- 25 шт.

14. М’ячі великі та малі для баскетболу обтягнені- 25 шт.

15. Скакалки - 25 шт.

:оцк .шь;іии навчальнии зак лад 

(к сла-садок ) №160 м. Києва

Іден ти фік ац ійни й  код 30386454

Заявка

ДНЗ №160 на спортивний інвентар:

Завідувач Дуб Л.Ю.



шк 'лькии навчальний зак лад 

,'.ясла-сздок) N2160 м. Киева

іенткфікаційний код 30386454

* ^ - д а Р Д І І ^ Р-А 'І&ННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №160 
02068 м.Київ, вул..А.Ахматової, 11-а, тел./факс(044)-570-99-38

Заявка на придбання матеріальних цінностей в ДНЗ №160:

1. Виделки столові -  50 шт.

2. Лампи люмінесцентні -  200 шт.

3. Тарілки глибокі -  100 шт. f- -  fPD ігиогь

4. Чашки -  100 шт.

5. Фартухи -  20 шт.

6. Простирадла -  100 шт.

7. Підковдри -  100 шт.

8. Наволочки -  100 шт.

9. Покривала -  100 шт.

10.Махрові рушники -  100 шт.

11.Ковдри шерстяні -  100 шт.

12.Подушки -  100 шт.

13.Миючи засоби

14.Деззасоби

p o  Qbv/'

Завідувач



Начальнику управління освіти
. Управління освіти  Д ар н и ц ьк о ї районно ї 

а л і . Ки.-ві д ер ж авн о ї ад м ін істрац і ї 

І Д о ш к і л ь н и й  н а в ч а л ь н и й  з а к л а д  

] (ясла-садок ) N2160
І̂дентифікаційний код 30386454
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Дарницької районної у м істі Києві

----------------- рік Держ авної адм ін істрації

Списовськ ій Є.І.

/ Шановна Євгеніє Іванівно !

Дошк ільний навчальний заклад №160 було відкрито в 1998 році. 

Вентиляційна система останніх к ілька років, при нормальній роботі 

електрообладнання, не забезпечує повну витяж ку повітря з приміщення 

харчоблоку, розповсюдж уючи запахи кухні по всіх прим іщеннях садка. Наші 

спроби виправити ситуацію  власними силами не дають результатів. Крім того, 

батьки обурюються із-за неприємного запаху і вимагають полагодити систему 

вентиляції.

Враховуючи викладене, прошу Вашої допомоги у вирішенні питання 

діагностики і ремонту системи вентиляції.

С
З повагою, завідувач Дуб Л.Ю.

ДНЗ № 160


