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Щодо надання інформації   
 
 
             Державна казначейська служба України розглянула Ваші запити на отримання 
публічної інформації від 11.10.2019 та 17.10.2019 (вхідні від 15.10.2019 №12-440,       

від 17.10.2019 №12-447) та в межах компетенції надає в електронному вигляді на 

електронну адресу foi+request-56176-68f7e00e@dostup.pravda.com.ua дані щодо 
надходжень до відділу освіти Васильківської районної державної адміністрації за 
кодом класифікації доходів бюджету 25020100 ”Благодійні внески, гранти та 
дарунки” за 2017-2018 роки та січень-вересень 2019 року. 
              Надходження за ККДБ 25020200 “Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів” за вказані періоди відсутні. 
              Крім цього,  заначаємо, що термін надання відповіді на Ваш запит публічної 
інформації від 11.10.2019 Державною казначейською службою України не 
порушений, оскільки  відповідно  до пункту 1 cтатті 20 Закону України “Про доступ 
до публічної інформації” розпорядник інформації має надати відповідь на запит не 
пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту (дата отримання запиту 

15.10.2019 року).  
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Дані щодо надходжень до відділу освіти Васильківської районної державної адміністрації за 
кодом класифікації доходів бюджету 25020100 ”Благодійні внески, гранти та дарунки” 

 

грн 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС Назва ТПКВКМБ/ТКВКБМС Сума надходжень за ККДБ 
25020100 ”Благодійні внески, 

гранти та дарунки” 

2017 рік 

1 2 3 

1010 Дошкільна освiта 236 891,72 

1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

1 058 728,47 

1160 Придбання, доставка та зберігання підручників і 
посібників 

562 957,89 

1210 Утримання інших закладів освіти 146 924,63 

Разом за 2017 рік  2 005 502,71 

2018 рік 

1010 Надання дошкільної освіти 12 942,00 

1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

1 039 326,05 

1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 939 924,69 

Разом за 2018 рік  1 992 192,74 

січень-вересень 2019 року 

1010 Надання дошкільної освіти 10 715,00 

1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

483 753,04 

1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 114 374,93 

1170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 240 671,00 

Разом за січень-

вересень 2019 року 

 849 513,97 

 

 

 

 

 


