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Шановна пані Мар ’яно!

Розглянувши Ваші  інформаційні запити,  зареєстровані  центром 

надання адміністративних послуг  Л МР 06. 06. 2019 №3-М-64933-2601 та 

№3-М-64949-2601,  подаємо Вам електронні копії запитуваних док ументів 

ЗД О № 160.

Інформуємо,  що відповідно до п. 10 Порядк у складання,  розгляду,  

затвердж ення та основних вимог  до вик онання к ошторисів бюдж етних 

установ,  затвердж еного постановою К МУ від 28. 02. 2002 № 228,  бюдж етні 

запити на відповідний бюдж етний рік формують головні розпорядники 

коштів,  враховуючи доведені  Міністерством фінансів Ук раїни граничні 

обсяги видатк ів бюдж ету.

Оск ільки зак лад дошк ільної освіти № 160 знаходиться на фінансовому 

обслуговуванні  централізованої бухгалтері ї відділу освіти Шевченк івського 

та Залізничного районів,  то головним розпорядник ом коштів міського 

бюдж ету для зак ладу є відділ освіти району.  Тому надати Вам бюдж етні 

запити по ок ремо взятому зак ладу не є мож ливим,  оск ільки за формами 

2018-3 та 2019-3 відображ ено виклади бюдж етних запитів відділу освіти,  як  

головного розпорядник а коштів міського бюдж ету за функ ціональною та 

ек ономічною к ласифікаціями видатк ів зак ладів дошк ільної освіти району у 

зведеній формі.

Одночасно повідомляємо,  що фінансування зак ладу проводиться в 

меж ах к ошторисних призначень у повному обсязі.

Доводимо до Вашог о відома,  що з к ошторисними призначеннями та 

фінансовими звітами навчальних зак ладів Ви маєте мож ливість 

ознайомлюватись на сайті кожного навчальног о зак ладу або його 

засновника.

Додаток :  на 10 арк.

З повагою,

начальник  управління освіти

Вик.: Я. Іващишин 
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