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Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з Адміністрацією
Немишлянського району Харківської міської ради розглянуто Ваш запит
на інформацію щодо фінансування комунального закладу
«Харківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61 Харківської міської ради Харківської
області імені Героя Радянського Союзу І.О. Танкопія» (далі - ЗЗСО № 61).
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» право
на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням
процедури отримання інформації шляхом надання вже наявної інформації. При
цьому нормами Закону на розпорядника інформації не покладено обов'язок
здійснювати систематизацію та узагальнення документів, а також створювати
новий документ, навіть на вимогу запитувача. У відповіді на запит публічна
інформація повинна надаватися в тій формі, в якій вона зберігається
у розпорядника інформації.
Бухгалтерський облік закладів загальної середньої освіти, зокрема
ЗЗСО № 6 1 здійснюється централізованою бухгалтерією Управління освіти
адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.
Головним розпорядником коштів є Управління освіти Немишлянського
району Харківської міської ради.
По першому питанню Вашого запиту повідомляємо, що норми
використання мийних та гігієнічних засобів у закладах загальної середньої
освіти нормативними документами не регламентовані.
По другому питанню запиту надаємо копію пропозицій до плану
соціально-економічного розвитку ЗЗСО № 61 за підписом керівника закладу.

2

За кошти бюджету м. Харкова запити керівників задовольняються
з урахуванням першочергової потреби закладу та в межах затвердженого
кошторису, який є основним плановим документом бюджетної установи, надає
повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків та визначає обсяг
і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій,
визначених на бюджетний період відповідно.
Стосовно третього та четвертого питань запиту повідомляємо,
що в затвердженому кошторисі ЗЗСО № 61 на 2019 рік не передбачені видатки
на придбання миючих та гігієнічних засобів. Протягом січня - жовтня
2019 року за рахунок коштів бюджету м. Харкова вищезазначені засоби
не придбавалися.
У бюджеті такого терміну як «недофінансування» немає, як і методики
розрахунку таких сум. Відповідно до Бюджетного кодексу України,
розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та провадять
видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами.
По п'ятому питанню Вашого запиту повідомляємо, що згідно зі ст. 78
Закону України «Про освіту» фінансування закладів, установ і організацій
системи освіти здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів
та інших джерел, не заборонених законодавством.
Відповідальною особою про розгляд запиту, поданого в порядку,
визначеному Законом, у Департаменті освіти Харківської міської ради
є начальник загального відділу Закіпний Микола Миколайович.
На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» роз'яснюємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядника
інформації можуть бути оскаржені керівнику розпорядника, у вищестоящий орган
або в суд.
Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України.
Додатки:
- запитувана інформація на 3 арк. в 1 гірим.
З повагою,
Директор Департаменту освіти
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