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Шановна Оксано! 

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з адміністрацією 
Основ'янського району Харківської міської ради розглянуто Ваш запит 
на інформацію від 10.08.2019 щодо надання інформації стосовно бюджетного 
запиту та розрахунків до нього Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області (далі - ЗЗСО № 48). 

За результатами розгляду повідомляємо наступне. 
Бухгалтерський облік ЗЗСО № 48 здійснюється централізованою 

бухгалтерією Управління освіти адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради. Головним розпорядником коштів є Управління освіти 
адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради. 

Стосовно надання копії бюджетного запиту на 2018-2019 роки повідомляємо 
наступне. Бюджетний запит відповідно до законодавства України (ст. 35 
Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України 
від 28.08.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ») 
формується в цілому за кодом програмної класифікації видатків, тобто загальною 
сумою по всіх закладах загальної середньої освіти, а не окремо по кожній 
установі. Оскільки ЗЗСО № 48 не є розпорядником коштів, надання закладом 
бюджетного запиту не передбачено законодавством. 

Тому, надаємо копію інформації щодо потреби ЗЗСО № 48 у видатках на 
2018 та 2019 роки для внесення до бюджетного запиту. 
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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 4 арк. 
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