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Про розгляд запиту  
на інформацію 

Шановна пані Оксано! 

 

Відділ освіти Павлоградської міської ради на Ваш запит від 
14.08.2019 року відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" надає наступну інформацію. 

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається, 

виключно,  на добровільній основі,  відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (зі змінами) "Про затвердження 
Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, 
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 
виховання для потреб їх фінансування". 

Діючі  батьківські комітети в закладах  освіти  сприяють   зміцненню 

матеріально-технічної і навчально-методичної бази дитячих  навчальних 
закладів, залученню додаткових джерел фінансування, поліпшенню умов для 
організації навчально-виховного процесу. 

Відповідно до наказу відділу освіти  Павлоградської міської ради  від  
07.11.2016 року № 564 "Про  посилення контролю за порядком отримання 
благодійних внесків",  заборонено  збір коштів та матеріальних цінностей 
працівниками навчальних закладів. 

Адміністрація дошкільного закладу та педагогічні працівники не можуть і 
не повинні  втручатися у діяльність благодійних фондів. 

Заклади дошкільної освіти фінансуються за рахунок міського бюджету. 
При формуванні бюджету закладів освіти кошти закладаються на 

першочергові заходи, а саме: підготовка до опалювального сезону, 
протипожежні заходи, виплати на заробітну плату, витрати на енергоносії та ін. 

Всього кошторис на 2019 рік по ДНЗ № 6 «Дюймовочка» складає             
3 477 571,00 грн., з них 2 735 497,00 грн. – заробітна плата, 459 761,00 грн. – 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 241 019,00 грн. – продукти 
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харчування та 41 294,00 грн. – це витрати на медикаменти, дератизацію, 
повірку лічильників, манометрів, діелектричних інструментів, перезарядку 
вогнегасників, придбання обладнання, оплата послуг (окрім комунальних) та ін. 
 

 

Начальника відділу освіти 
Павлоградської міської ради 

  

І.В. Дем’яненко  
   

Ридчук Н.Є 

20-03-44 
  

 

 


