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Шановна Оксано! 

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з Управлінням 
освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 
розглянуто Ваш запит на інформацію з проханням надати документи та 
інформацію щодо фінансування Харківської спеціалізованої школи І-ІІЇ 
ступенів № 155 Харківської міської ради Харківської області (далі - ЗЗСО 
№ 155). 

За результатами розгляду повідомляємо наступне. 
З метою організації сучасного освітнього простору Нової української 

школи відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації освітнього 
простору Нової української школи, затверджених наказом Міністерства освіти 
і науки України № 283 від 23.03.2018, згідно наказу Міністерства освіти і науки 
України № 137 від 13.02.2018 «Про затвердження Примірного переліку засобів 
навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних 
кабінетів початкової школи», для ЗЗСО № 155 придбано комп'ютерне 
обладнання та витратні матеріали до нього, а саме: 

- ноутбуки - 3 шт.; 
- багатофункціональний пристрій - 1 пгг.; 
- проектор - 2 шт.; 
- ламінатор - 1 шт.; 
- плівка для ламінування - 2 шт.; 
- чорнила для картриджів - 6 шт. 

Крім того, планується закупівля дидактичного матеріалу, а саме: 
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- комплект для навчання грамоти і письма (на магнітах) - 3 штуки; 
- набір наочно-дидактичних матеріалів з іноземних мов (англійська, 

німецька, французька, іспанська) - 3 штуки; 
- демонстраційний набір цифр і знаків на магнітах - 3 штуки; 
- фізична карта світу стінна - 3 штуки; 
- фізична карта півкуль стінна - 3 штуки; 
- «Моя перша карта України» - 3 штуки; 
- колекція «Гірські породи» - 3 штуки; 
- колекція «Корисні копалини та продукти їх переробки» - 3 штуки; 
- колекція «Насіння і плоди» - 3 штуки; 
- мікроскоп шкільний (кольоровий) - 3 штуки; 
- набір лабораторний для дослідів з природознавства - 3 штуки; 
- конструктори для вивчення різних конструкцій та механізмів - 3 штуки; 
- набір дорожніх знаків - 3 штуки; 
- набір магнітних нотних знаків - 3 штуки; 
- ляльковий театр "Родина" та "Тварини"(12 персонажів, в скринях) - З 

штуки; 
- килимок-пазл - 3 штуки; 
- глобус - 1 штука. 

Також повідомляємо, що планування видатків на утримання закладів 
освіти здійснюється не на навчальний, а на календарний рік. Тому інформація 
щодо фінансування в 2019 році відсутня. 

Інформація щодо коштів, які виділені на ЗЗСО № 155 у 2018 році та їх 
спрямування зазначені у кошторисі на 2018 рік (додається). 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 
№ 228 (зі змінами) відповідальний за складання бюджетного запиту - головний 
розпорядник коштів, яким є Управління освіти адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради. ЗЗСО № 155 не є головним розпорядником 
коштів, обслуговується централізованою бухгалтерією Управління освіти. 
Таким чином, надання закладом бюджетного запиту не передбачено 
законодавством. 

Відповідальною особою про розгляд запиту, поданого в порядку, 
визначеному Законом, у Департаменті освіти Харківської міської ради 
є начальник загального відділу Закіпний Микола Миколайович. 

На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» роз'яснюємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядника 
інформації можуть бути оскаржені керівнику розпорядника, у вищестоящий 
орган або в суд. 
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Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства України. 

Додаток на 3 арк. 

З повагою, 
Начальник загального відділу, 
відповідальний за організацію роботи 
щодо забезпечення доступу 
до публічної інформації ґ М.М. Закіпний 

Примак 725 25 09 


