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Шановна Юліє!
Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з адміністрацією
Шевченківського району Харківської міської ради розглянуто Ваш запит
на інформацію від 05.02.2019 щодо надання документів та інформації стосовно
придбання по комунальному закладу «Доппсільний навчальний заклад (ясласадок) № 230 Харківської міської ради» (далі - ЗДО № 230).
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Заклади дошкільної освіти є бюджетними установами і фінансуються
з бюджету м. Харкова. Бюджетні призначення затверджуються кошторисом
на календарний рік. ЗДО № 230 підпорядкований Управлінню освіти
адміністрації
Шевченківського
району
Харківської
міської
ради,
обслуговується централізованою бухгалтерією Управління освіти.
ЗДО №230 почав функціонувати з 23.08.2018, для повноцінного
функціонування закладу за бюджетні кошти було придбано (на загальну суму
729 412,50 грн):
- технологічне обладнання (водонагрівач, машини пральні, м'ясорубки,
столи виробничі, холодильники, електричні плити, праски тощо);
- меблі (диван кутовий, стелажі кухонні, стелажі дитячі, столи письмові,
куточки ігрові, шафи, ліжка тощо);
- кухонний інвентар (ваги підлогові, каструлі тощо);
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- м'який інвентар (килими, постільна білизна, пледи, штори, гардини
тощо);
- кухонне приладдя (виделки, ложки, тарілки тощо);
- іграшки;
- спеціальне обладнання (вогнегасники, сокира, таблички, ящик для піску
тощо):
- миючі засоби (пральний порошок, серветки, засоби для миття та
чищення, папір туалетний тощо);
- інше (стенди, апарати телефонні, ширма медична тощо).
Також надаємо скан-копію кошторису ЗДО № 230 та 2019 рік.
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.
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 2 арк.

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