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Шановна Людмило Степанівно!

На Ваш запит від 08.10.2019 щодо доступу до публічної інформації по ДНЗ № 25 
«Золотий ключик» інформуємо.

Всі комунальні дошкільні навчальні заклади м. Ізмаїл знаходяться у підпорядкуванні 
відділу освіти Ізмаїльської міської ради, який являється головним розпорядником коштів.

У зв'язку з тим. що бухгалтерський облік по комунальним закладам дошкільної освіти 
м. Ізмаїл централізований, бюджетний запит розробляється та подається головним 
розпорядником коштів до фінансового управління Ізмаїльської міської ради один єдиний на всі 
16 закладів дошкільної освіти м. Ізмаїл, в тому числі і на ДНЗ № 25 «Золотий ключик». На 
підставі цього розробляється єдиний кошторис та розрахунки до нього по всім вищезазначеним 
закладам.

Кошторис складається виключно на календарний рік. Кошторисами на 2019 рік планові 
призначення забезпечено в повном) обсязі на захищені статті, а саме на:

оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників закладів дошкільної освіти;
- продукти харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Тендерні закупівлі проводяться відділом освіти Ізмаїльської міської ради відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі» на продукти харчування, товари та послуги для всіх
комунальних закладів дошкільної освіти м. Ізмаїл.

Вся інформація щодо проведених закупівель опублікована на веб-порталі 
Уповноваженого органу Рго2огго.

Відповідно до ст.ст. 37, 38 ЗУ «Про дошкільну освіту», ст. 89 Бюджетного кодексу 
України, п. 49, 50 Положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативно- 
правових актів України джерелами фінансування закладу є кошти міського бюджету; батьків 
або осіб, які їх замінюють; добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних 
осіб та інші надходження, які не заборонено законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про благодійність та благодійні організації» батьки 
вихованців мають право надавати благодійну допомогу навчальному закладу у вигляді послуг 
виконаних робіт, господарських товарів або грошову допомогу. Всі питання щодо витрат 
благодійних внесків вирішуються колегіально та затверджується протокольним рішенням 
батьківських зборів закладу освіти. Батьківський комітет закладу дошкільної освіти звітує про 
конкретні цілі та спрямування благодійних внесків відповідно до першочергових потреб, 
пов'язаних тільки з основною діяльністю закладу.



Щорічно у вересні керівник закладу освіти звітує на загальних зборах перед колективом 
та батьками вихованців про проведену роботу за попередній навчальний рік та про підготовку 
закладу до нового навчального року.

Посадові обов’язки завідувача, педагогічних та непедагогічних працівників закладів 
освіти визначено в нормативних документах: Закон України «Про дошкільну освіту», 
Положення про дошкільний навчальний заклад, Статут закладу та Інструкція про ділову
документацію в дошкільних закладах, згідно яких розробляється посадова інструкція.

З повагою 
Міський голова А.В. Абрамченко

т

Вик.:Волканецька Ж.М. 
тел. 7-23-89


