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Ірина Ушакова
Іоі+гедие5І-49945- 
9 149а154@сіо5Шр.ргаусіа.сот.іт

Щодо надання відповіді 
на інформаційний запит

За дорученням Департаменту освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
28.05.2019 №063-3727 Управління освіти Деснянської в місті Києві державної 
адміністрації в межах своєї компетентності надає відповідь на інформаційний 
запит Ірини Ушакової від 28.05.2019 щодо надання фінансової звітності 
переможців конкурсу дизайн-проектів «Куіу ЕсІЬрасе» у 2017 році.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 21.06.2017 року №653 «Про проведення конкурсу дизайн- 
проектів серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних 
навчальних закладів «Куіу ЕсІЗрасе» у 2017 році» у серпні 2017 року 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 з поглибленим вивченням англійської 
мови брала участь у конкурсі дизайн-проектів «Куіу ЕбЗрасе» у номінації: 
«Комфортний клас».

За результатами конкурсу дизайн-проект заклад було визначено 
переможцем у вищезазначеній номінації (наказ Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 05.09.2017 року №839 «Про підсумки проведення 
конкурсу дизайн-проектів серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно- 
технічних навчальних закладів «Куіу ЕбЗрасе» у 2017 році».

Проект розраховано на суму 300000,00 грн. На цю суму було придбано



комплект ергономічних крісел (28 шт.) та комплект ергономічних столів 
(14 шт.)

Додатки: 1. Специфікація на 1 арк. в 1 прим.
2. Фото «Дизайн-проект «Комфортний клас»» на 1 арк. в 1 прим.

Начальник Управління /II / Тамара ПОСТОЛЮК

Мар'яна Майорова 547 42 61
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Комияект ергономічних крісел

Комплект ергоиом ічних столів
Загальна вартість пропозиції без ПДВ, гри.

ПДВ, гри. 50000,00
Загальна вартість пропозиції з ПДВ, фн. 300000,00
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250000,00

Покупець
Спеціалізована школа І-Ш ступенів 

23 з поглибленим вивченням 
англійської мови Деснянського 
району міста Києва
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Додаток 2

Фото: Дизайн-проект «Комфортний клас».
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 з поглибленим вивченням англійської 
мови




