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Про надання інформації

Адміністрація ДНЗ -  ЦРД №1 «Ясочка» на Ваш інформаційний запит від 16.08.2018р. 
та згідно листа департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради від 
17.08.2018р. №01-12/95 повідомляє, що:

звіт про залишок бюджетних коштів на розрахункових рахунках, а також звіт про 
отримані та витрачені бюджетні кошти (абз.6,7) станом на 01.08.2018р. відсутні бо, 
відповідно до наказу Міністерства Фінансів України №44 від 24.01.2012р. із 
змінами «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», дані 
звіти складаються та подаються до ДзГП та до УДКС щоквартально (станом на 
01.04.2018р., 01.07.2018р„ 01.10.2018р., 01.01.2019р.). Доводимо до Вашого 
відома, що згідно до Закону України №183-УІІІ від 11.02.2015р. «Про відкритість 
використання публічних коштів» всі квартальні звіти розміщені на порталі «Є-с1аіа” 
(Єдиний веб-портал використання публічних коштів). Доступ до інформації є 
вільним та безоплатним.
копії актів виконаних ремонтних робіт за 2017-2018рр (абз. 10) відсутні, оскільки 
поточні ремонти приміщень виконувались виключно силами батьківського 
комітету та працівників закладу, а капітальні ремонти в 2017-2018рр не 
проводились.
у відповідь на абз.8, 9 Вашого запиту надаємо копії Руху благодійних внесків по 
ДНЗ -  ЦРД №1 «Ясочка» за 2017р. та станом на 01.08.2018р., які нам надала 
адміністрація благодійного фонду «Перспектива розвитку освіти», оскільки 
благодійні внески надходять саме на розрахунковий рахунок цього фонду. В свою 
чергу ми надаємо Вам копію Розшифровки витрачених благодійних внесків, що 
знаходяться на розрахунковому рахунку в благодійному фонді за 2017р. та станом 
на 01.08.2018р., а також копію Звіту про отримані ТМЦ від благодійників 
(батьківського комітету) за 2017р. та на 01.08.2018р.

Додаток на 8 аркушах в 1 примірнику тільки адресатові.
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