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Шановна Юліє! 

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з Управлінням 
освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради 
розглянуто Ваш запит на інформацію від 07.06.2019 з проханням надати 
інформацію щодо фінансування комунального закладу «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 96 комбінованого типу Харківської міської 
ради» в 2019 році (далі - ЗДО № 96). 

За результатами розгляду надаємо та повідомляємо наступне. 
Надаємо копію кошторису на 2019 рік, у якому відображено скільки 

коштів було виділено за напрямами використання. 
Також надаємо інформацію щодо потреб ЗДО № 96 на 2019 рік для 

урахування при формуванні бюджетних запитів. 
На підставі розпорядження Харківського міського голови від 18.04.2019 

№58 «Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень» 
виділено кошти на капітальний ремонт (будівництво) котельні на території ЗДО 
№ 96 на суму 1 500 000 грн. 

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснюється 
виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку 
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та 
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, 
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соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для 
потреб їх фінансування» з обов'язковим оформленням відповідної документації 
та відображенням у бухгалтерському обліку. 

Напрями використання благодійних коштів та доцільність їх витрачання 
вирішуються батьківським комітетом. Інформація про зазначене розміщується 
на відповідній сторінці сайту ЗДО № 96. 

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 6 арк. в Іприм. 

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

Примак, 725 25 09 


