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Шановна Юліє!
Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з Управлінням
освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради розглянуто Ваш
запит на інформацію від 06.06.2019 щодо фінансування Комунального закладу
«Дошкільний

навчальний

заклад

(ясла-садок)

№

413

Харківської

міської

ради»(далі - З Д О № 413) у 2018 та 2019 роках.
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Бухгалтерський облік закладів дошкільної освіти, зокрема ЗДО № 413,
здійснюється

централізованою

бухгалтерією

Управління

освіти

адміністрації

Київського району Харківської міської ради.
Головним розпорядником коштів є Управління освіти Київського району
Харківської міської ради.
По першому та другому питаннях Вашого запиту, стосовно виділених коштів
та напрямів їх використання, надаємо копії кошторисів на 2018 та 2019 роки,
оскільки кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який
надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і
спрямування

коштів

для

виконання

бюджетною

установою

своїх

функцій,

визначених на бюджетний період відповідно.
По третьому питанню Вашого запиту повідомляємо, що інформацією про
заплановані ремонтні роботи в закладі дошкільної освіти № 441 Управління освіти
Київського району

Харківської міської ради не володіє, оскільки

цей

заклад

не входить до мережі закладів освіти Київського району м. Харкова.
Разом з тим повідомляємо, що Комунальний заклад «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 441 комбінованого типу Харківської міської ради» (далі -

2

ЗДО№

441)

розташований

на

території

Основ'янського

району

м.Харкова.

Головним розпорядником коштів ЗДО № 441 є Управління освіти адміністрації
Основ'янського району.
Департаментом освіти від Управління освіти адміністрації Основ'янського
району отримана наступна інформації про проведені ремонтні роботи в закладі.
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) в будівлі ЗДО № 441. Роботи
по заміні вікон у кількості 6 штук об'ємом 47 м 2 були виконані в травні 2019 року.
Протягом літнього періоду заплановані наступні ремонтні роботи: заміна
підлоги в коридорі на першому поверсі; в групах № № 9, 12 встановлення та монтаж
натяжної стелі;в групі № 9 ремонт підлоги і стін. На території ЗДО № 441 планується
фарбування павільйонів, металевих споруд, паркана навколо закладу та воріт.
Стосовно четвертого питання запиту повідомляємо, що у бюджеті освіти
такого терміну як «недофінансування» немає, як і методики розрахунку таких сум.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, розпорядники бюджетних

коштів

беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки тільки в межах бюджетних
асигнувань, установлених кошторисами. У 2018 році т а з а період з січня по травень
2019 року фінансування ЗДО № 413 здійснювалося в повному обсязі відповідно
до затверджених кошторисів.
По п'ятому питанню запиту надаємо копію листа щодо потреби у видатках
на 2019 рік за підписом завідувача ЗДО № 4 1 3 .
Додатки на 6 ар к.
З повагою,
Начальник загального відділу,
відповідальний за організацію ро1
щодо забезпечення доступу
до публічної інформації
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