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на виконання доручення заступника керiвника апарату виконавчого
органу КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноI адмiнiстрацii)
Ситнiченко е. вiд l0.12.2018 Ns 5069 (з) у !арницькiй районнiй в MicTi Киевi
державнiЙ адмiнiстрацii у межах надаIlих повноважень опрацьовано вiдповiдно
до вимоГ ЗаконУ УкраiнИ <Про достуП до публiчноi iнформачiii>, далi Закон,
Указу Президента Украiни вiд 05.05.2011 Nq547l20l1 <Питання забезпечення
органами виконавчоi влади доступу до публiчIIоi irrформацii>, Ваш запит на
iнформаuiЮ вiД 10.12.2018 стосовно бюджетного запиту, кошторису,
розрахункiв до кошторису (за напрямками видаткiв), перелiку потреб на
придбаннЯ предметiв, матерiалiв, обладIrаннЯ та проl]еденНя ремонтних робiт на
2018 piK по закJIаду дошкiльноi освiти ЛЪ 126.

За результатами розгJlяду надаемо наступну iнформацiю.
Бухгалтерський облiк закладiв дошкiльноi освiти здiйснlосться

централiзованою бухгалтерiеlо. Бюдяtетна та фiнансова звiтнiсть скJIадасться по
кодУ функцiоналы,tоi класифiкацii 4l 1 1010 <Заклади дошкiльноi освiти>, тобто
загальноIо cyМolo по BciM дошкiльtlим навчальпим закладам, а не окремо по
коrкнiй ycTalroBi rIa фirrансовий piK ( не на llавчаJlьний piK), Тобто бюджетний
запит по закладу дошкiльноi освiти Nc 126 керiвником закладу не складався та не
подавався на затl}ерджеIt}Iя до районного фiнансового управлiння. Бюджетний
запит скJIадасться пО головttомУ розlIорядIlиКу коштiв ({арницькiй районнiй в
MicTi Киевi дерlканiй адмirriстрацiТ) вiдповiдно ло наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪИ вiд 06.06.2012 Nlr 687 <Про затверДltення IнстрУкцii; з пiдiотовки
бlоджетIlих запитiв>>.

розрахунки до iндивiдуального кошторису закладу дошкiльноi освiти
N9 l26 на 20l8 piK виконувалися вiдповiдно до мережi груп, контингенту дiтей,
штатного розпису, потреби на MaTepiMbHo - технiчt;е забезпечення, заявок
керiвництва закладу Ila проведе}IIlя ремо}Iтних робiт в закладi, стану обладнання,
будiвлi та trлощi самого закладу спсцiалiстами центрмiзованоТ бухгалтерiТ та
групи центраJliзоваtлого господарського обслуговуваtrlrя.
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Фiнансування закладiв освiти здiйснtосться за рахунок коштiв
вiдповiдниХ бlоджетlrих, а також додаткових джерел фiнансування. Що таких
н€Lпежать лобровiльнi грошовi внески, матерiальнi цiнностi, одержанi вiд
пiдприемств, установ, органiзацiй, окремих громадян.

Найголовнiшими принципами надходження та витрачання благодiйних
коштiв е вiдкритiсть i прозорiсть. Кожний з батькiв мае право добровiльно
робити чи не робити благодiйнi внески.

Також iнформуемо, що у 2018 роцi по бIоджеry розвитку у закладi
дошкiльноТ освiти Ns 126 були виконанi роботи з капiтального ремонту
харчоблоку на суму 7|2657,2З lpH., були придбанi холодильна шафа на суму
20404,0 грн., пральна машина на суму 2'7298,80 грн., електросковорода на суму
2З495,0 грн.

стосовно договорiв на поставку продуктiв харчування iнформуемо.
Згiдно Закону УкраiЪи вiд 1l лlотого 2015 р. М183-VПI <Про вiдкритiсть

використаншl публiчних коштiв> Кабiнет MiHicTpiB УкраТни створив единий
веб-портал(е-Dаtа). €-Data - це офiцiйний державний iнформацiйний портал у
мережi IHTepHeT, tta якому оприлюднюеться iнформачiя про використання
публiчних коштiв.

Портал призначений для вiльного та безоплатного задоволення
публiчного iHTepecy до iнформацii щодо контролIо та використання публiчних
коштiв одержувачами ,Щержавного бlоджету УкраiЪи. Укладенi договори мiж
поставщиками продуктiв харчування та управлiнням освiти оприлюдненi на веб-
порталi e-Data. IIRL адреса Порталу: http:// edata.gov.ua

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

З повагоIо

Виконувач обов'язкiв гоJlови

евгенiя Списовська 562 07 48

О ЗАХАРЧЕFIКО

Додатки: 1. Копiя кошторису Ha20l8 piK по закладу дошкiльноi освiти Jф 12б
наlарк.вlприм.

2. Розрахунок до кошторису на 2018 piк по закладу дошкiльноТ
освiти Jtl! |26 на | арк. в l прим.

3. Виконання кошторисних призначень по закJIаду дошкiльноi
освiти Ns 126Ha2 арк. в l прим.

4. Копii заявок на придбання обладнання та iHBeHTapIo, проведення
ремонтцих робiт по закладу дошкiльноi освiти J\! |26gа9 арк. в 1прим.


