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Про надання інформації

Шановний пане Борисе!
У відповідь на Ваш інформаційний запит від 26.08.2018 року стосовно
бюджетного фінансування, к зшторису, заявок керівника на фінансування,
штатного розпису та вільних вакансій, надходження та використання коштів
на 2019 навчальний рік по гімназії «Київська Русь», управління освіти
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надає інформацію.
Адміністрація гімназії <Київська Русь» повідомляє, щодо наявності та
кількості вільних вакансій:
вчитель української Nюви - 1 ставка;
ставка;
вчитель англійської мови
соціальний педагог - ставка;
робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівлі -

1

ставка;
- прибиральники службових приміщень - 15 ставок;
- завідувач господарством - 1 ставка;
- двірник - 1 ставка;
- бібліотекар - 0,5 ставки;
- секретар - 1 ставка.
Бухгалтерський
обл.к
загальноосвітніх
навчальних
закладів
здійснюється централізовано о бухгалтерією. Бюджетна та фінансова звітність
складається по коду програмної класифікації видатків 411 1020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегі) мами», тобто загальною сумою по всім
загальноосвітнім навчальним закладам, а не окремо по кожній установі,
Нормативними документами передбачено, що фінансова та бюджетна
звітність (звіт про надходженії я та використання коштів загального фонду (ф.
2д, 2м) складається розпорядн иками та одержувачами бюджетних коштів які
відкрили рахунки в органах Державного казначейства України. Навчальні
заклади району, які утримую ься за рахунок коштів міського бюджету, не
включені в мережу розпорядників бюджетних коштів та не мають рахунків в
органах Державного казначейства України. Тому звіти про надходження та
використання коштів загально ю фонду (ф. 2д, 2м) по кожній установі окремо
(в т.ч. і по гімназії «Київська Русь») не складаються.
За результатами розгляду надаємо наступну інформацію у додатках.
Додаток 1: Сканкопія кошторису гімназії «Київська Русь» на 2019 рік
на 2 арк. в 1 прим.
Додаток 2: Сканкопія заявок керівника гімназії «Київська Русь» на 2019
рік на 8 арк. в 1 прим.
Додаток 3: Сканкопія ш|ігатного розпису по гімназії «Київська Русь» на
2019 на 1 арк. в 1 прим.
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