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Шановна Ольго! 

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з адміністрацією 
Основ'янського району Харківської міської ради розглянуто Ваш запит на 
інформацію з проханням надати документи щодо фінансування комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 441 комбінованого 
типу Харківської міської ради». 

За результатами розгляду повідомляємо наступне. 
Зазначаємо, що планування видатків на утримання бюджетних установ, 

утому числі закладів освіти, та передбачення їх в бюджеті здійснюється 
на календарний рік, а не на навчальний. Таким чином, надаємо Вам інформацію 
де відображено скільки коштів було виділено та на які потреби були спрямовані 
за напрямами використання видатків у 2017, 2018 та 2019 роках (додається). 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 
№ 934-р, рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 
№ 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» 
виділено кошти на капітальний ремонт, заміну вікон у кількості 6 штук об'ємом 
47 м2. 

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. 

Додатки на 10 сторінках. 

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