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Шановна пані Катерино!
Розг лянувши Ваш інформаційний запит, як ий надійшов в управління освіти
Львівськ ої міськ ої ради 06. 09. 2019 №2601-21/ 2741, подаємо елек тронні копії
запитуваних док ументів дошк ільног о навчальног о зак ладу № 51.
Інформуємо, що відповідно до п. 10 Порядк у ск ладання, розг ляду, затвердж ення та
основних вимог до вик онання к ошторисів бюдж етних установ, затвердж еног о
постановою К МУ від 28. 02. 2002 № 228, бюдж етні запити на відповідний бюдж етний рік
формують г оловні розпорядник и к оштів у термін до 01 ж овтня поточног о рок у на
наступний бюдж етний рік, враховуючи доведені Міністерством фінансів Ук раїни
граничні обсяг и видатк ів бюдж ету. Тому к ошторису, розрахунк ів до к ошторису та
перелік у потреб на 2020 рік на даний час немає.
Оск ільк и зак лад дошк ільної освіти № 51 знаходиться на фінансовому
обслуг овуванні централізованої бухг алтерії відділу освіти Шевченк івськ ог о та
Залізничног о району, то г оловним розпорядник ом к оштів міськ ого бюдж ету для ЗД О є
відділ освіти району. Тому надати Вам бюдж етний запит по ок ремо взятому зак ладу не
є мож ливим, оск ільк и за формою 2019-3 відображ ено вик лад бюдж етног о запиту
відділу
освіти,
як
г оловног о
розпорядник а
к оштів
міськ ого
бюдж ету
за
функ ціональною та ек ономічною к ласифік аціями видатк ів ЗД О у зведеній формі.
Одночасно повідомляємо, що всі програми, за як ими працюють зак лади дошк ільної
освіти, передбачені Базовим к омпонентом. У ЗД О № 51 для груп середньог о віку МОН
затвердж ено прог рами: «Ук раїнськ е дошк ілля», «Впевнений старт». Відповідно до
Зак ону Ук раїни «Про дошк ільну освіту» і Санітарног о рег ламенту для дошк ільних
навчальних зак ладів, працівник и дошк ільног о зак ладу та батьк и є партнерами у
вихованні та навчанні дітей і зобов’язані створювати належ ні умови для розвитк у
дітей. Придбання навчальних посібник ів та зошитів за бюдж етні к ошти не передбачено
ж одною прог рамою. Однак батьк и за власні к ошти мож уть придбати посібники чи
зошити.
Доводимо до відома, що ЗД О № 51 бере участь у проек ті «Громадськ ий бюдж ет»
2019 щодо заміни огорожі. На даний час проек т знаходиться на стадії розгляду.
Оск ільк и об’єм запитуваної інформації є надзвичайно велик им і надати усі
елек тронні копії док ументів не є мож ливим, тому будь-як у інформацію щодо зак ладу Ви
мож ете отримати звернувшись у відділ освіти Шевченк івськ ог о та Залізничног о району
або до к ерівник а зак ладу.
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