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Шановна пані Катерино!

Розглянувши Ваш інформаційний запит,  який надійшов в управління освіти 

Львівської міської ради 06.09.2019 №2601-21/ 2741,  подаємо електронні копії

запитуваних док ументів дошк ільного навчального зак ладу № 51.

Інформуємо,  що відповідно до п. 10 Порядк у складання,  розгляду,  затвердж ення та 

основних вимог  до вик онання кошторисів бюдж етних установ,  затвердж еного 

постановою КМУ від 28.02. 2002 № 228,  бюджетні запити на відповідний бюдж етний рік 

формують головні розпорядник и коштів у термін до 01 ж овтня поточного року на 

наступний бюдж етний рік, враховуючи доведені Міністерством фінансів України 

граничні обсяги видатк ів бюджету.  Тому кошторису,  розрахунк ів до к ошторису та 

переліку потреб на 2020 рік на даний час немає.

Оск ільки зак лад дошк ільної освіти № 51 знаходиться на фінансовому 

обслуговуванні централізованої бухгалтерії відділу освіти Шевченк івського та 

Залізничного району,  то головним розпорядник ом коштів міського бюдж ету для ЗД О є 

відділ освіти району.  Тому надати Вам бюдж етний запит по окремо взятому зак ладу не 

є можливим,  оск ільки за формою 2019-3 відображ ено вик лад бюдж етного запиту 

відділу освіти,  як  головного розпорядник а коштів міського бюдж ету за 

функ ціональною та ек ономічною класифікаціями видатк ів ЗД О у зведеній формі.

Одночасно повідомляємо,  що всі програми,  за якими працюють заклади дошк ільної 

освіти,  передбачені Базовим компонентом.  У ЗД О № 51 для груп середнього віку МОН 

затвердж ено програми:  «Ук раїнське дошк ілля»,  «Впевнений старт».  Відповідно до 

Зак ону України «Про дошк ільну освіту» і Санітарного регламенту для дошк ільних 

навчальних закладів,  працівники дошк ільного зак ладу та батьки є партнерами у 

вихованні та навчанні дітей і зобов’язані створювати належні умови для розвитку 

дітей. Придбання навчальних посібників та зошитів за бюдж етні кошти не передбачено 

ж одною програмою.  Однак  батьки за власні кошти можуть придбати посібники чи 

зошити.

Доводимо до відома,  що ЗД О № 51 бере участь у проекті «Громадський бюдж ет» 

2019 щодо заміни огорожі.  На даний час проект знаходиться на стадії розгляду.

Оск ільки об’єм запитуваної інформації є надзвичайно великим і надати усі 

електронні копії док ументів не є можливим,  тому будь-яку інформацію щодо зак ладу Ви 

можете отримати звернувшись у відділ освіти Шевченк івського та Залізничного району 

або до керівника закладу.

Додаток ;  на 6 арк.

З повагою,

начальник  управління освіти

Вик.: Я. Іващишин 
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