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Шановна Катерино!

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації на Ваш інформаційний запит на отримання публічної інформації 
від 04.04.2019 року стосовно фінансових документів дошкільного навчального 
закладу № 634 надає наступну інформацію.

Бухгалтерський облік закладів дошкільної освіти здійснюється 
централізованою бухгалтерією. Бюджетний запит відповідно до чинного 
законодавства (ст. 35 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету 
Міністрів України № 228 від 28.02.2002) складається по коду програмної 
класифікації видатків 411 1010 «Дошкільна освіта», тобто загальною сумою по 
всім дошкільним закладам, а не окремо по кожній установі на фінансовий, а не 
навчальний рік. Отже, бюджетний запит з розрахунками на 2019 рік керівником 
ДНЗ № 634 не складався та не надавався до управління освіти.

Розподіл граничного обсягу видатків, доведеного лімітною довідкою 
Департаменту фінансів, передбачає за рахунок місцевих бюджетів першочергові 
видатки на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, 
харчування дітей та придбання медикаментів.

Розрахунки до кошторису дошкільного навчального закладу (ясла-садка) 
№ 634 на 2019 фінансовий рік здійснювались відповідно мережі груп, 
контингенту дітей, штатного розпису, потреба на матеріально- технічне 
забезпечення дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 634 
здійснювались відповідно до заявок керівництва установи, стану обладнання,
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будівлі та площі самого закладу спеціалістами централізованої бухгалтерії та 
групи централізованого господарського обслуговування.

Для виконання робіт по благоустрою та прибиранню території та будівлі 
закладу в штатному розписі передбачені посади прибиральниці та двірника. 
Придбання фарби для фарбування групових вуличних майданчиків, 
канцелярських товарів кошторисом на 2019 рік не передбачено. В 2018 році були 
закуплені миючі на суму 45,20 грн. та канцтовари на суму 15,11 грн. на одну 
дитину. В 2019 році передбачено придбання туалетного паперу та серветок з 
розрахунку 55,85 грн. та миючих з розрахунку 102,52 грн. на одну дитину.

Додаток 1: копія кошторису ДНЗ № 634 на 2019 рік на 1 арк. в 1 прим.
Додаток 2: розрахунки до кошторису ДНЗ № 634 на 2019 рік на 2 арк. в 

1 прим.

Начальник Євгенія СПИСОВСЬКА

Моренець 
562 07 48



•ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04.12.2015 № і I IX)
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__________________________________________________________ 22876425 Д^никіль ним Д ач аль ниГ і t а к лад (ясла-садок) №  634________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

__________________________________________________________________________Д арницьким  район міста Києва_______________________________________________________________________
^  (найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий_________________________ ___________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету_______________________________________________________________________________________________________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________________________________________________________________

(код 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)*______4111010________________________________________________

(грн.)

Н айменування Код

Усього на рік
РАЗОМ

Загальний фонд
Спеціальний

фонд

1 f 2 3 -1 5

Н А Д Х О Д Ж Е Н Н Я  - усього X 9 491 930,00 1 250 424,00 10 742 354,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 9 491 930,00 X 9 491 930,00
Надходження коштів із спеціального фонду бю джету, у тому числі. X 1 250 424,00 1 250 424,00

Надходження від плати за послуги, т о  надаються бюджетними установами згідно із законодавством
25010000 х 1 173 160,00 1 173 160,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
25010100 1 163 860.00 1 163 860,00

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 9 300,00 9 300,00

інші доходи (розписати за кодами клас ифікації доходів бюджету) X

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду)
60240000 77 264,00 77 264.00

В И ДА Т К И  ТА Н А ДА Н Н Я  К РЕД И Т ІВ  - усього М X 9 491 930,00 / 250 -і2-і.00 10 742 354,00

Поточні видатки '! 2000 9 п19/ 930,00 1 250 -/24,00 /0  742 354,00

Оплата праці 2110 5 6 2 / 900,00 5 621 900,00
Заробітна плата >4, | 2111 5 6 2 / 900,00 5 621 900,00

т - ....... "" 1— •
Гротове забезпечення військовослужбовців 2112 -
Нарахування на оплату праці 2120 і  236 Ж ) ,00 1 236 Ж ) , 00
Використаний товарів і послуг 2200 2 633 230,00 1 170 660,00 3 ПОЗ Н90.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ^ 2210 - i l l  N40,00 2 000.00 413 Л'40,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2S 200,00 2S 200.00
Продукти харчування . , 2230 ■і39 930.00 1 163X 60.00 1 603 790.00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 477 560.00 477 560 ,00
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 275 700.00 -і N00,00 1 2X0 500 .00
Оплата теплопостачання 2271 909 500,00 2 400,00 911 900,00
Оплата водопостачання та аюдовідведення f 2272 /1-і 000,00 700,00 114 700,00
Оплата електроенергії 2273 252 200,00 1 700.00 253 900.00
Опиата природного газу 227-і
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи ііо рсалізапії державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі захоои розвитку по реалізації державних (регіональних) приграм 22Н/

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
22X2

Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії , 2720
Інші виплати населенню і  Лг 2730 -
Інші поточні видатки ’ 2800 2 500 ,00 2 500 ,00
Капітальні видатки 3000 77 264,00 77 264,00
Придбання основного капіталу ^  j 3100 77 264,00 77 264.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 77 264,00 77 264.00
Капітальний ремонт 3130

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132

Головний бухгалтер
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Розрахунок видатків до кошторису на 2019 рік 
на утримання дошкільного навчального закладу № 634

КЕКВ Найменування Загальний фонд, 
грн

2111 Заробітна плата 5621900,00
2120 Нарахування на оплату праці 1236800,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 411840,00

придбання миючих 28501,00
придбання посуду 20705,00
придбання печатної продукції, LED- ламп 5511,00
придбання меблів, господарських товарів 168750,00
придбання спортивного інвентарю 19630,00
придбання туалетного паперу, серветок 15527,00

в т.ч. придбання спецодягу, м'якого інвентарю 39342,00
придбання іграшок 17250,00
придбання піску для дитячих майданчиків 6010,00
Дидактичне та методичне забезпечення 24584,00
Хімрозчини, обладнання для басейнів 32200,00
Зелені насадження 5100,00
придбання протипожежного, рятувального, захисного 
обладнання 10330,00
Придбання мультимедійного комплексу (громадський проект) 18400,00

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 28200,00
в т.ч. медикаменти, медичний інвентар, деззасоби 28200,00
2230 Продукти харчування 439930,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 477560,00

технічне обслуговування сантехнічного обладнання та мереж 8532,00
технічне обслуговування внутрішніх електромереж та 
електрощитових 5916,00
ТО фільтруючих систем та питних фонтанчиків 13000,00
отримання актів готовності (форма Є-8) 15600,00
заміри опору електроустаткування 2483,00
поточний ремонт та повірка вагів 1810,00
перезарядка вогнегасників 3500,00
Поточний ремонт пральних машин 3900,00

в т.ч. вивіз сміття 16896,00
Лабораторні дослідження якості води басейнів 3180,00
утилізація ламп 3300,00
Заправка катриджів 1375,00
Зрізання аварійних дерев 8000,00
технічне обслуговування та ремонт тривожної кнопки 8571,00
дератизація та дезінсекція 3900,00
послуги зв'язку, обслуговування інтернету 6700,00
Улаштування блискавкозахисту 154000,00
промивка теплообмінників 14400,00

2240 Резервний фонд згідно БФН, доведеного департаментом 
фінансів 202500,00



2271 Оплата теплопостачання 909500,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 114000,00
2273 Оплата електроенергії 252200,00
Всього по
загальному
фонду 9491930,00

КЕКВ Найменування
Спеціальний фонд 

(бюджет 
розвитку), грн

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 77264,000

Головний бухгалтер Тетяна ОСИПЧУК


