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Шановна Альона! 

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з адміністрацією 
Немишлянського району Харківської міської ради розглянуто Ваш запит 
на інформацію від 13.08.2019 щодо надання інформації стосовно фінансування 
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської 
ради Харківської області (далі - ЗЗСО № 63). 

За результатами розгляду повідомляємо наступне. 
ЗЗСО № 63 є бюджетною установою, фінансується з бюджету м. Харкова 

в межах календарного року. Головним розпорядником коштів є Управління 
освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради. 

На утримання ЗЗСО № 63 направлені бюджетні кошти загального фонду: 
- у 2016 році у сумі 3267453,00 грн; 
- у 2017 році-3968678,00 грн; 
- у 2018 році-6274295,00 грн; 
- у 2019 передбачено в сумі 5994544,00 грн. 

Також у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету: 
- проведено ремонт шиферної покрівлі (695м2) у сумі 281606,80 грн; 
- виконано протипожежну обробку горищних приміщень (1014 м2) у сумі 

43418,40 грн; 
- придбано технологічне обладнання (мийка двосекційна - 2шт) у сумі 

10746,00 грн. 
- комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» 

проведено заміну технологічного обладнання (електрична м'ясорубка - 1 шт). 
У 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету було проведено ремонтні 

роботи на загальну суму 864170,00 грн: 
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- заміна вікон на сучасні металопластикові склопакети (44 шт.); 
- заміна дверей (5 шт.). 
У 2018 році в рамках Нової української школи для 1-А класу ЗЗСО № 63 

придбано за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з 
місцевого бюджету одномісні регульовані парти - 17 штук, ноутбук, 
багатофункціональний пристрій, ламінатор з витратними матеріалами та 
дидактичні матеріали для початкової школи. 

У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету проводяться ремонті 
роботи на загальну суму 587924,00 грн: 

- ремонт одного туалетного приміщення на II поверсі; 
- ремонт двох кабінетів для розміщення початкової школи. 
У 2019 році в рамках Нової української школи для 1-А класу 

придбано за рахунок коштів місцевого бюджету одномісні регульовані парти -
26 штук, ноутбук, проектор та дидактичні матеріали для початкової школи. 

У 2020 році в рамках Міської комплексної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова запланована реконструкція 
спортивного майданчика на території ЗЗСО № 63. 

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. 

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