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Шановна Анно!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради, відповідно до 
частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» уважно 
розглянуто Ваш запит щодо функціонування Одеського дошкільного навчального 
закладу «Ясла-садок» № 151 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської 
області.

Стосовно коштів на утримання вищезгаданого закладу повідомляємо, що 
кошторис на 2019 рік буде затверджено після доведення бюджету для закладів 
освіти м. Одеси на відповідний рік.

На запитувану Вами інформацію надаємо копії документів, підготовлених 
розпорядником інформації -  комунальною установою "Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району 
м. Одеси".

* Надалі, для прискорення отримання відповіді на Ваші чисельні запити, 
рекомендуємо звертатись безпосередньо до розпорядника інформації - 
комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти м. Одеси» району, якому підпорядкований 
заклад освіти.
Додаток 7 арк.

З повагою
заступник директора І.В. Антонюк

Вик. Ярош О.Ю. 
тел. 776-01-36
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(сума словами і цифрами)
Директор КУ "ЦФГДЗУСО Київською ра^ад^Н-ДОдеси*

( посада )

Ю.П. Че
(ініціали

12.02.2018
( число,місяць,рік)

КОШТОРИС на 2018 рік
Одеський дошкільний навчальний заклад ”Ясла~еадок" №151 комбінованого типу Одеської міської ради

( код за ЄДРҐІОУ та найменування бюджетної установи ) 
м. Одеса

Ко m m »

амшжп m sw » і >
і ]  « П Т  КШ> {,
t-*4\ ш :нш аї’|ай )m  

ШШВРР« / X  V, \  мЯон* ttflpiir / ,  &

ÿ  ?  a  ї й
області

Вид бюджету міський,
(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої клашфікацІГвїідатків та кредитування бюджету 06 "Орган з питань освіги і науки
(департамент освіти та науки Одеської міської ради),

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(їсод та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /  Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 "Надання дошкільної освіти"!

________________ (гри.)

Найменування

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 265874
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
ЇХ  ОСНОВНОЮ ДІЯДЬИІСТЮ 25010100 265874
«лата за аренду майна бюджетних установ_____________
Інші джерела власних надходжень .бюджетних установ

25010300
25020000

інші надходження, у  т, ч

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
Бюджет розвитку

фінансування (розписати за коаттіШ еиф'іктрї фінансування 
бюджету за типом боргового зобов'язання)
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та щтдитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету) ■' [ ______ ______________ _____

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
Поточні видатки

Оплати праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування па оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання ід  інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення1,-ЧІ KV * *>.* » і W* V* І»*,'*.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня .2002 року №57 
(у редакци наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2016 року Хні 118



2
Оплата водопостачання та водовШедення 2272 37500 0 37500
Оплата електроенергії 2273 141300 0 141300
Оплата природного газу 2274 0 0 0
Оплата інш а енергоносіїв 2275 0 0 0
Оплата енерг-осерпісу 2276 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(репонольких) програм 2280 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм 228 І * 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 2282 0 0 0
Обслуговування боргових зобов ’мзіть 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0 0 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0 0 0
Поточні трансферти 2600 0 ' 0 " 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 2610 0 0 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0 0 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 2630 0 0 0
Соціальне забезпечення 2700 61687 0 61687
Виплатапеїшій і допомоги 2710 0 0 0
Стипендії 2720 0 0 0
Інші виплати населенню 2730 61687 0 61687
Інші поточні видатки 2800 0 0 0

Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0 0 0
Капітальний ремонт 3330 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0 0 0
Капітальний ремонт інших об ’ектів 3132 0 0 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція жилого фонду (приміщень) 3141 0 0 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3142 0 0 0
Реставрація пам ‘яток культури, історії та архітектури 3143 0 0 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0 0 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0 0 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 3230 0 0 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0 0 0

Падання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших "рівнів 4111 0 0 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0 0 0
Иада/шяітиих інших внутрішніх кредитів 4113 0 0 0

Надання зовнішніх кредитів 4210 0 0 0
Нерозподілені видатки 9000 0 0 0

Завідувач О.А. Червусь
(ініціали і прізвище) 
О.В. Санюк______

(ініціали і прізвище)



Звіт про виділення бюджетних коштів 
на утримання закладу за 2018 рік

Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" №151 
комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області

Найменування видатків Сума видатків,грн
Заробітна плата працівників 1 840 118,46

Нарахування на оплату праці працівників 432 803,62
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю: 13 043,06

- будівельні матеріали 8089,10
- світильники 837,06
- туалетний папір 1190,40
- рідке мило Бланідас софт 1000мл 876,00
- рідке мило Бланідас софт 5000мл 175,00
- санітаб 350 886,00
- бланідас 300 989,50

Продукти харчування (станом на 01.12.2018 року) 220 000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 78 576,74

- технічне обслуговування системи вентеляціТ 1402,38

- поточний ремонт по заміні окремих віконних блоків 36985,58
- технічне обслуговування установки доочистки 

питної води 9000,00
- навчання працівників з пожежної безпеки 1540,00
- поточний ремонт по заміні окремих дверних блоків в 
приміщенні електрощитової 14988,22
- технічне обслуговування вогнегасників 1087,20
-підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей 

дошкільного віку (азгё) 544,20
- послуги з дезінсекції та дератизації 1383,48
- телекомунікаційні послуги 1619,08
- банківські послуги 2233,81
- вивезення твердих побутових відходів 7792?79

Оплата теплопостачання 29 284,18
Оплата водопостачання та водовідведення 32 727,87

Оплата електроенергії 117 583,68
Інші виплати населенню 27 986,99

Інші поточні видатки 3 194,41
Капітальний ремонт інших об’єктів 10 305,59

- розробка проектно-кошторисної документації по 
улаштуванню автоматичної установки пожежної 
сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу 
та система централізованого пожежного 
спостереження

10 305,59

ВСЬОГО: 2 805 624,60

Заступник директора - 
головний бухгалтер

Виконавець 
гагар С.8. 
т.753-00-45



2 Программный комплекс АВК * 5{3.3.2)рус.   : :. : : : : 216_ДЦ_ССР
Форма № 5

Одесское дошкольное учебное заведение "Ясли-сад” №151 .комбинированного.типа Одесского городского совета Одесской области 
( наименование утверждающей организации) « *

Утверждено

Сводный сметный расчет в сумме 37,07600 тыс. грн. 
В том чиойе возвратных сумм 0 тыс. грн.

'Ж '. := : ’ : :' : : :
;

г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА №

Текущий ремонт по замене отдельных оконных блоков в Одесском дошкольном учебном заведении "Ясли-сад" №151 комбинированного типа
Одесского городского совета Одесской области, по адресу: г. Одесса, ул.Варвенская, 15А

Составлен в текущих ценах по состоянию на_______  2018 г.

№
ПІЛ

Номера 
смет и сметных 

расчетов
Наименование глав, объектов, 

работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.грн.

строительных
работ

Оборудова
ния, мебели 
и инвентаря

прочих
затрат

общая
стоимость

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Объекты основного назначения
1 2-1 Текущий ремонт по замене отдельных оконных блоков в Одесском 30,14062 ■ ' :'¥ - 30,14062

дошкольном учебном заведении "Ясли-сад" №151 комбинированного
типа Одесского городского совета Одесской области, по адресу:
г.Одесса, ул.Варненская, 15А

Итого по главе 2: 30,14062 * 30,14062
Итого по главам 1-7: 30,14062 ■ Т.: V. - 30,14062
Итого по главам 1-8: 30,14062 - - 30,14062
Итого по главам 1-9: 30,14062 - 30,14062



- 5 (3.3.2) рус. - 2 - 216_ДЦ_ССР

1 2 3 4 5 6 7

*
• • - ж » : .. Т

Глава 10. Содержание службы заказчика
* .. *

2 ДСТУ БД.1.1- Средства на осуществление технического надзора (1,5 %) - 0,45211 0,45211
1:2013 Прип. К

п.46

Итого по главе 10: 0,45211 0,45211
Итого по главам 1-12: 30,14062 - 0,45211 30,59273

ДСТУ Б Д. 1.1- Сметная прибыль (П) 0,25738 - - 0,25738
1:2013 п.5.8.16
ДСТУ Б Д. 1.1- Средства на покрытие административных расходов - - 0,04656 0,04656
1:2013 п.5.8.16 строительных организаций (АР)

Итого 30.39800 ■- 0,49867 30,89667
ДСТУ БД.1.1- Налог на добавленную стоимость - - 6,17933 6,17933
1:2013 п.5.8.16

Всего по сводному, рметному расчету 30,39800 ~ 6,67800 37,07600 у

ЗАКАЗЧИК

ПЛАТЕЛЬЩИК

ПОДРЯДЧИК



1 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)   •

Одеський дошкільний навчальний заклад „Ясла-садок” N8 151 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області 
( назва організації що затверджує)

16016_ДІЛ_ССР
Форма № 5

Затверджено , : \
Завідувач Одеського дошкільного навчального закладу
„ Я сл ач^ Ь К  N2,1151 комбінованого типу ОдеськоТ міської ради Одеської області

_0,А. Чернусь

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 14,99931 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

{ посилант на документ про затвердження)

: 2018 Р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт по заміні окремих дверних блоків в приміщенні електрощи гової Одеського дошкільного навчального закладу 
’Ясла-садок” № 151 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Варнснеька, 15 корпус А

№
п/п

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт І витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

ІНШИХ '
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 2-1
Глава 2. Об'єкти основного призначення
Поточний ремонт по заміні окремих дверних блоків в приміщенні 
електрощитової Одеського дошкільного навчального закладу 
"Ясла-садок” Хя 151 комбінованого тилу Одеської міської ради 
Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 15 корпус А

14,03876 - - 14,03876

Разом по главі 2: 14,03876 - - 14,03878



і комплекс АБК-а (3.2.2) 16016_ДЦ_ССР

1 2 3 4 5 6 7

2 ДСТУ БД. 1.1- 
1:2013 Дод, К л, 

44

Разом по главах 1-7: «
Разом по главах 1-8:
Разом по главах 1-9:

Глава 10. Утримання служби замовника
Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технічний нагляд) (1,5 %)

14.03876
14.03876
14.03876

- 0,21058

14.03876
14.03876
14.03876

0,21058

Разом по главі 10: _ 0,21058 0,21058
Разом по главах 1-12: 14,03876 0,21058 14,24934

ДСТУ Б Д.1,1- Кошторисний прибуток (П) - - - -
1:2013 п.5.8.16

Разом 14,03876 - 0,21058 14,24934
Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним - - 0,74997 0,74997
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва
(крім ПДВ)
у тому числі:

ДСТУ БД. 1.1- - Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним - - 0,74997 0,74997
1:2013 п.5.8.16 законодавством і не враховані скпаашт^-вартост] будівництва (без

ПДВ)всього по зведеному кошторисному розраху нку 14,03876 - 0,96055 14,99931
...... ............. .......... .............................................. _ ...
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