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Шановна Ганно!

На Ваш інформаційний запит (Per. № ЗПИ-697 від 02.10 2017 р.) щодо 
функціонування Одеського ДНЗ № 151 (вул. Варненська, 15-а) департамент 
освіти та науки Одеської міської ради згідно інформації комунальної 
установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та 
установ системи освіти Київського району м. Одеси», на балансі якої 
знаходиться вищезазначений заклад освіти надає:

- копію кошторисів на 2016-2017 роки по Одеському ДНЗ №151, в яких 
зазначено на які найменування видатків виділено фінансування;

- копію розрахунків до кошторису на 2016-2017 роки по Одеському 
ДНЗ №151; .

- копію штатного розпису Одеського ДНЗ № 151 станом на 01.01.2017;
- копію звернень завідуючої Одеського ДНЗ № 151 за 2016 - 2017 роки 

щодо необхідності проведення ремонтних робіт та придбань (за 2016 - 
придбання теплолічильника, придбання ліжок, ремонт туалетних кімнат; за 
2017 -  придбання холодильника, ремонт туалетних кімнат).

Слід зауважити, що при формуванні бюджетного запиту на 2016 рік, 
централізованою бухгалтерією відділу освіти Київського району, яка на той 
час здійснювала фінансову діяльність, виконувались розрахунки загальної 
потреби по всім закладам освіти Київського району.

Згідно з рішенням Одеської міської ради від 30.06.2016 № 919-VII 
з 01.08.2016 року створено комунальну установу «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського 
району м. Одеси», яка опікується фінансово-господарськими питаннями 
закладів освіти Київського району.

На 2017 рік бухгалтерією даної комунальної установи, при формуванні 
бюджетного запиту, виконано розрахунки загальної потреби по всім 
закладам освіти Київського району, а саме: нарахування заробітної плати, 
інші виплати населенню, видатки на оплату послуг, комунальних послуг, 
оплата харчування.

Видатки на оновлення предметів, матеріалів та обладнання, придбання 
медикаментів в Бюджетному запиті враховуються на підставі заявок
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керівників закладів, які надходили до централізованої бухгалтерії. Копії 
заявок до Бюджетного запиту, наданих адміністрацією Одеського ДНЗ №151, 
додаємо:

- щодо необхідності оновлення предметів, матеріалів, обладнання в 
ОДНЗ№ 151 на 2016 рік;

- запит на придбання для оновлення предметів, матеріалів, обладнання 
та інвентарю по Одеському ДНЗ № 151 на 2017 рік;

- запит на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування по Одеському ДНЗ № 151 на 2017 рік.

- запит на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів по 
Одеському ДНЗ № 151 на 2017 рік.

Додатки на аркушах.
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