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Розглянувши Вiаш запит на iнформацiю вiд 22.06.|8р. б/н надаемо
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Загальнlrосвiтня школа I-III ступенiв.}|ir8 м. Житомпра
10001. м. Житомир, Майлан Згоди" 5. тел.41-46-14. 3б-2З-96

e-nrail: zosh8 zt(aцkT,net Код СДРПОУ 220590ll

Начальнику управлiння освiти
Житомирськоi MicbKoi ради
В.В. Арендарчук

Iнформачiя
щодо фiнансуванЕя школи на 2018-20l9 навчагlьний piK

Ддмiнiстрачiя загаJIьноосвiтньоТ школи I-III сryпенiв Jllb 8 м. Житомира
надае iнформаrriю:
- заплановано коштiв для пiдготовки до нового навч€lльного
43l 895 грн.;
189 55l грн. 62 коп.;
- на 25.06.20l8 р. вtикористано

-

- для пiдготовки до нового навчального року (3-х l-x

року

кЛаСiв

-

-

l00

ДiТей)

заплановано та не використано коштiв - l60 l 78 грн.
Керiвник закладу подавав кJIопотання до управлiння освiти на необхiдну
закупiвлю матерiалiв та обладнанЕя для функцiонування l-x класiв школи з
нового 20l8-20l9 ,навчагlьного року (копiя листа додасться).
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Начальнику управлiння освiти
Житомирькоi MicbKoi рапи
Арендарчуку В.В,

[[отреба ЗОШ I-III ступенiв.Пl} 8 м. Житомпра
щодо зrбезпечення засобамн навчдння
та облlадн8нням навчальшого i зlrального пршзначення
для l-x класiв у 20l8Д0l9 н.р.
станом на 0б червня 2018 р.
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Н.В. Лавриненко

[Fwd, lнформацiйний запит - Фiнансування школи до навчаJlьного року] . osvita_tender_a@ukr.net
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Людмила Полiщук <foilдgguest-35930-29e5fdSf@dostup.p_|з_y_da._c_9д"_uз>
Дата: Четвер, 21 Червень 28|!8, 20:1,7
tOI гequests at Упрlавлiння освiти Житомирсько:. MicbKor ради
До:
<оsчitа@дf;ддg|з . gov . ua >

.Щоброго лня

|

На пiдставi статей 1, 1З, 19, 2а Закону Украrни (Про доступ до публiчноr
iнформацir> вiд 13 сiчня 201]. року, якi надають право звертатись iз
запитами до розпорядникiв iнформацii щодо надання публiчноr i.нформацir,
прошу надати наступну iнформаrцiю (наступнi документи):
Прошу надати iнформацiю про наступне

документiв:

та прикрiпити електроннi копir

- Скiльки коштiв було запланс)ваноJ скiльки t видiлено i скiльки факrично
витрачено ЗОШ N!8 м.Житомира bta Пiдготовку до нового навча,пьного року
2O|8-2Ot9pp.
- Скiльки коштiв заплановано i скiльки вже| витрачено для пiдготовки школи
до прийому перших класiв?
- Чи подавав керiвник ЗОШ l\i98 м.Житомира клопотання/заявl(и з перелiком
необхiдних речей (що саме потрiбно закупити iз комп'ютерноr технiки,
телевiзорiв, меблiв, зошитiв, книхок, скiльки Led лампочок потрiбно
замiнити, якi саме побутовi дtрiбницi потрiбн1 для функцj.онування школи
так далi) на 2018-2019рр.?
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3 повагою,
Людмила Пол iщук
Прошу

надати вiдповiдь

у

вуlзначений законом TepMiH електронною поштою.

надiслане через сайт "Доступ до Правди", призначення
надання мохливостi гtlомадянам надсилати запити про публlчну
iнформацiю з подальшою публiк:ацiею цих запитiв та вiдповiдей на них

Ще повiдомлення було

якого

-
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