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Щодо кошторису спецiалiзованоi
загальноосвiтнй школi J\ъ29 1

шановна панi олено !

у !арницькй районнй в MicTi Кисвi державнй адмiнiстрацii у межах
наданих повноважень опрацьовано вйповiдно до вимог Закону Украiни
<Про доступло ггублiчноТ iнформацii>>, даJIi - Закон, Указу Президента Украiни
вц 05.05.2011 Ns 54712011 кПитання забезпеченнrI органами викоцавчоi влади
доступ до публiчноi iнформацii), Ваш запит на iнформацiю вiд з1.08.2018
Ns 3528 (з), щодо надання iнформацii стосовно коштоРИСУ, проекry кошторису
Та ПОтРеби По спецiалiзованоТ загальноосвiгньоI шпсоли М 29l.

За резулътатами розгJIяду надасмо настугrну iнформацiю.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpb Украiни вц 28.02.2002Ns228

uПро затвердження Порядку скJIадання, розгJUIду, затвердження та основних
вимог дО виконанНrI коIIIтОрисЬ бюджетНих установ)) по кожному закJIаду
скJIада€ться iндивiдуаьний кошторис та проекТ кошторисУ один раз на
кzlлендарний pik. Iндивiдуаrьний кошlторис по спецiалiзованй загаJIьноосвiтнй
школi J\ъ291 на 2019 piK буле сфс,рмований пiсля прийняття виконавчим
органом Киiвською мiською радою (киiвською мiською державною
адмiнiстрацiею) рiшення про затвердженшI бюджету MicTa Киева на 20i9 piK.

Бу<галrгер с ь кий о блiк з агаIIьно о с в iTH ix н ав ч €Lль них з аклад Ь зд йсню€ть ся
ЦеНТРаЛiЗОВаНОЮ бУ<Гагrгерiсlо. Бюджетций запит вiдповйно до чинного

l.-, :1Iчrо4uвства (ст. 35 Бюджетного кодексу Украiни, постанова Кабiнеry
й MiHicTpb Украiни м228 вц 2s.02.200.2) складасться по коДУ програмноi

3 класифiкацii. видаткъ 411 1020 кНадання загальноi середньоТ освiти
; загальноосвlтнlми навчilльh,ими закJIадами (в т.ч. школою-дитячим садком,
сэ iHTeoHaToM при пп<олi), спецiалiзQваними школами, лiцеями, гiмназiями,

колегiуМами), тобтО загаъноЮ суд4ою по BciM загальноосвlтнlм навчiLльним
закJIадам, а не окремо п{) кожrт,й ycTaHoBi. Тобто бюджетний запит по
спецiа_гliзованй заг€шьноосвiтнй,rrпtоли м 291 !арницького раЙону Ha2018 piK
Не СКJIаДаВСЯ. :'



Вiдповiдно до п.3 ст.22 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii> розпорядник iнформацii, який не володiе запитуваною
iНфОРмацiею, але якому за статусом або характером дiяльностi вiдомо або мас
бУТИ ВiдОмО, хто нею володiе, зобов'язаний направити цей запит н€Lлежному
розпоряднику з одночасним повiдомленням про це запитувача.

Управлiння освiти не с власником та розпорядником запитуваноi
iнформацii в п.7 тому Ваш iнформацiйний запит вiд 31.08.2018 J\b З528 (з)
ЛИСТОМ вiд 0б.09. 2018 року J\a 2995_ направлено належному розпоряднику
iнформацii, а саме спецiалiзованiй загЕulьноосвiтнiй школi JЮ291.

Щодаток 1: Копiя кошторису по спецiалiзованiй загальноосвiтнiй школi
N 291 lарницького району м. Кисва на 2018 piK на 1 арк. в 1 прим.

Щодаток 2: Копiя розрахункiв до кошторису по спецiалiзованiй
заг€шьноосвiтнiй школi J\'9 29l Щарницького району м. Киева на 2018 piK на 2
арк. в 1 прим

Копiя потреби по спецiалiзованiй заг€шьноосвiтнiй школi }{'9 29I
,Щарницького району м. Киева на 2018 piK на 1 арк. в 1 прим.

KpiM того, слiд зазначити) Iцо вiдповiдно до частини першоi та третьоi
cTaTTi 23 Закону рiшення, дii чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii до суду
здiйснюються вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.
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