
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99
код ЄДРПОУ 02145398 е-шаіі: с1еро5УІ1а@.отг.еоу.иа

дулу\у.05УІїа-отг.яоу.иа

на № ________________ в ід ____________

Олександра
(іоі+ге§иез!-61414-
Ш2е54Ь6@с108Іир.ргаусІа.сош.иа)

„4 »•

Шановна Олександре!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваш інформаційний запит про надання інформації стосовно Одеського 
дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 225 Одеської міської ради 
Одеської області.

Повідомляємо, що комунальна установа «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського 
району м. Одеси» (далі -  КУ Суворовського району) є безпосередньо 
розпорядником інформації.

Копія відповіді КУ Суворовського району на Ваш запит та копії 
документів, наданих розпорядником інформації додаються на 10 аркушах.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про 
затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію» та рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради від 27.10.2011 року № 624 «Про затвердження норм 
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію» у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 
зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Решту листів Ви отримаєте після оплати 0,07 % від розміру мінімальної 
заробітної плати (4 723,00 грн.) за виготовлення однієї сторінки. Розрахунок та 
реквізити наведені нижче.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону 
України від 13.01.2011 № 293 9-VI «Про доступ до публічної інформації» з 
документами Ви можете ознайомитися в департаменті освіти та науки Одеської



міської ради за адресою : м. О деса, вул. К анатна, 134, кабінет №  209  
(безкош товно).
Найменування установи: Департамент освіти та науки ОМР

РОЗРАХУНОК
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію 

№ від ___

Запитувач:

Загальна кількість додатків 41 з них безкош товно 10

Види копіювання К-ть Норми Вартість

Копіювання або друк документів формату 
А4 та більшого розміру ( у  т.ч. 
двосторонній друк)

31 0,07% від мінімальної заробітної 
плати за одну сторінку 102.49

Копіювання або друк документів формату 
АЗ та меншого розміру ( у  т.ч. 
двосторонній друк)

0 0,15% від мінімальної заробітної 
плати за одну сторінку 0,00

Копіювання або друк документів будь 
якого формату, які потребують 
відокремлення інформації з обмеженим 
доступом ( у  т.ч. двосторонній друк)

0 0,45% від мінімальної заробітної 
плати за одну сторінку 0,00

Всього 31 Норми 102.49

Сума прописом Сто дві грн. 49 коп.
Підстава ст. 21 ЗУ "Про доступ до публічної інформації "

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.10.2011 №  624

ОТРИМУВАЧ: Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Код Є ДРИО У : 02145398

р/р О А З68201720344231006200032293

Банк отрумувача Державна казначейська служба України

МФО 820172
Призначення плата за послуги (відшкодування витрат на копіювання)
платежу: відповідно до рішення М ВК ОМ Р від 27.10.2011 №  624, без

пдв
Додаток 10 арк.

З повагою
директор департаменту /  /   ̂ О. В. Буйневич

>/ /
Вик. Котелюк О. В. *іА ,Ч  /  
тел. 776-30-24 і А ,

Віза: Чуприна Л. С.



КОМ У НАЛ ЬНА У СТАНОВ \
«ЦЕНТР Ф ЇН А Н О  ВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ТА 

УСТАНОВ СИСТЕМ И ОСВІТИ СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. ОДЕСИ»

Отамана Головатого. 99. м. Одеса. 65003.Україна тел./факс(0482)34-04-80 
код ЄДРПОУ 40703235 " е-шаіі: сГацуоюуакІуД, икг. пеі

с/. ££&о № оз, /33 Директору
від 21.01.2020 № 18 ПІ департаменту освіти та науки

Одеської міської ради 
Буйневич О. В.

Шановна Олено Валеріївна!

На виконання резолюції департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 
21.01.2020 № 18.111 ідодо інформаційного запиту стосовно Одеського дошкільного 
навчального закладу «Ясла-еадок» № 225 Одеської міської ради Одеської області (далі 
ОДНЗ № 225) комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» надає копії наступних 
документів:

- листа завідувача ОДНЗ № 225 від 24.01.2020 № 18:
- кошторису на 20! 8 рік;
- розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік;
- листа завідувача ОДНЗ № 225 - подання на капітальні, поточні ремонти та 

придбання навчального та технологічного обладнання, в перспективі на 3 роки від 
27.02.2017 № 32;

- листа завідувача ОДНЗ № 225 - подання на капітальні роботи щодо проведення 
протипожежних заходів та заходів з цивільного захисту на 2018 рік від 16.11.2017 № 267;

- листів завідувача ОДНЗ № 225 щодо робіт зі спилювання верхівок дерев, видалення 
сухих та оновлення дерев на території закладу від 16.1 1.2017 № 272. 21.09.2018 № 251. 
29,05.2019 № 75;

- листа завідувача ОДНЗ № 225 - подання про потребу у виділенні додаткових коштів 
на проведення протипожежних заходів та заходів з цивільного захисту, та проведення 
поточного ремонту після проведення демонтажу горючого облицювання на шляхах 
евакуації на 2018 рік від 12.12.2017 № 304;

- листа завідувача ОДНЗ № 225 - подання на капітальні роботи щодо проведення 
протипожежних заходів та заходів з цивільного захисту від 11.01.2018 № 6:

- листа завідувача ОДНЗ № 225 щодо надання допомоги щодо капітального ремонту 
покрівлі від 19.01.2018 № 19;

- листа завідувача ОДНЗ № 225 -  заявка на проведення капітального ремонту покрівлі 
закладу від 21.08.2018 № 219;

- дефектного акту щодо капітального ремонту покрівлі від 21.08.2018 № 219;
- листа завідувача ОДНЗ № 225 -  заявка на проведення капітального ремонту фасаду 

будівлі закладу, ремонту парапету та встановлення водостоків від 21.08.2018 № 220;



- дефектного а ю л  щодо капітального ремонт) фасаду будівлі закладу, ремонту 
парапету та встановлення водостоків від 2 1.08.2018 №  220:

- листа начальник) управління капітального будівництва Одеської міської ради щодо 
капітального ремонту будівлі закладу. благоустрою території та облаштуванню 
пожежних евакуаційних виходів від 14.09.2018 № 2 4 3 :
- кошторису на 2019 рік:
- розрахунку видатків до кошторису на 2019 рік:
- кошторису видатків, які плануються на 2020 рік по коду 3110 «Придбання 

обладнання довгострокової о  користування»;
- кошторису видатків, які плануються на 2020 рік по коду 3132 «Капітальний 

ремонт».

Додаток: 39 арк.

С.В. Железняк

Виконавець: 
Железняк С.В.



Одеській ДОШ КІЛЬНИЙ -• 1 ~ : г.. " 
заклад -Ясла-гадок X* 215 Олесь;-:;: 
міської ради Одеської області 
вул. Паустовеького.1 
м. Одеса. 65111. Україна 
тел/ф (048) 758-16-02 
ЄДРПОУ 26343306  
етаіі: осіпг 225 а икг. пег

с & б і/)  Хе - / Л ~

- с ____II' ' " Ь .: г ’■ Ч с ~ НОС
_•-Ггжденке Я с л н - о а д  X. 225
Гсесгкогс городского совета 

Одесской области
\ л. Паустовского Л 1. г.Одесса.65111. 
"Украина, тел. ф (048) 758-16-02 

ЕГРПОУ 26343306 
етаіі: осіпг 225 (а) икг. пег

Директору КУ «ЦФГДЗУСО 
Суворовського району 
м. Одеси»
Белоножко А.О. 

завідувача Одеським ДНЗ 
«Ясла садок» № 225 
Чебаненко О.В.

Щодо інформаційного запиту громадянки Олександри від 20.01.2020 
року:
- щодо п.1, надаємо копії запиту керівника Одеського ДНЗ № 225 на 

бюджетне фінансування закладу на 2020 рік з розшифровкою по КЕКВ. 
Окремо по КЕКВ 3110 та КЕКВ 3132 ( вих. № 120 від 15.08.2019);
- щодо п.2, надаємо копії Кошторису за 2018 рік, 2019 рік та Розрахунок 
видатків до кошторису на 2018 рік та на 2019 рік;
- щодо п.З, надаємо Заявки керівника стосовно потреб:

Заявки до КУ «ЦФГДЗУСО Суворовського району м. Одеси»:
2017 рік

1. Подання на капітальні, поточні ремонти та придбання навчального та
технологічного обладнання, в перспективі на 3 роки від 27.02.2017 № 
т оЗ  Д-о

2. Подання на капітальні роботи щодо проведення протипожежних 
заходів та заходів з цивільного захисту на 2018 рік від 16.11.2017 № 
267.

3. Лист про виділення коштів . на спилювання верхівок дерев від
16.11.2017 № 272.

4. Подання про потребу у виділенні додаткових коштів на проведення 
протипожежних заходів та заходів з цивільного захисту, та проведення 
поточного ремонту після проведення демонтажу горючого 
облицювання на шляхах евакуації від 12.12.2017 № 304.

2018 рік
Заявки до КУ «ЦФГДЗУСО Суворовського району м . Одеси»:



1. Подання не хш :га:ьк : ремонт:! шсло проведення протипожежних 
заходів та заходів з цивільного захисту від і 1.02.2018 .V» 6.

2. Лист про надання коштів на ремонт покрівлі від 19.01.2018 № 19.
3. Подання про потребу у виділенні додаткових коштів на проведення 

протипожежних заходів та заходів з цивільного захисту від 27.07.2018 
№ 192.

4. Заявка на проведення капітального ремонту покрівлі закладу від 
'21.08.2018 № 219.

5. Заявка на проведення капітального ремонту фасаду будівлі закладу, 
ремонт парапету будівлі закладу та встановлення водостоків від
21.08.2018 №  2 2 0 .

6 . Лист на видалення аварійних дерев та на оновлення дерев від 21.09.2018

7. Заявка до департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської 
міської ради на повне видалення сухих дерев від 16.07,2018 № 177.

8. Заявка начальнику управління капітального будівництва Одеської 
міської ради Панову Б.М. на капітальний ремонт будівлі та 
благоустрій території від 14.09.2018 № 243.

1. Заявка до КУ «ЦФГДЗУСО Суворовського району м. 
Одеси» на проведення видалення та оновлення дерев від
29.05.2019 № 7 5 .

2. Заявка до комунального підприємства «Міськзелентрест» на 
проведення видалення дерев та обрізки дерев від 29.07.2019 №

№ 251.

2019 рік

110.

О.В. Чебаненко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року № 57
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26 листопада 2012 року № 1220')

Затверджений у сумі: шість млн. дев ятсот тис.
сімсот дев’яносто дев'ять грн. 19 коп. (6 900 799 грн. 19 коп.) 

(сума літерами і цифрами)
___________ Директор______________________

(посада)
А.О.Бєлоножко

(підпис)
23 січня 2018 року

(ініціалі

26343306

(число, місяць, рік)

КОШТОРИС 
на 2018 рік

Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів
освіти Суворовського району м. Одеси"

теми

( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )

_______________ ________________________________ м. Одеса__________________ _______ ______
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету - місцевий
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 " Орган з питань освіти і науки"________
( Департамент освіти та науки Одеської міської ради )
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для 
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 Одеський 
дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок "Кв 225 Одеської міської ради Одеської облас ті

(грн.)

Показники Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 5 510 096,19 1 390 703,00 6 900 799,19

Надходження коштів із загального фонду бюджету
X 5 510 096,19 X 5 510 096,19

Надходженій коштів із спеціального фонду 
бюджету, у т.ч.

X
0,00 1 390 703,00 1390 703,00

Надходження від тати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 25010000

X 1 390 703,00 1 390 703,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 0,00 1 380 008,00 1 380 008.00

Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності 25010200 0,00 0,00 0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 0,00 10 695,00 10 695,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого 
майна) 25010400

0,00 0,00 0.00

Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ 25020000

0,00 0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 0,00 0,00 0,00



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 нерухомого майна, що перебувають у 
приватній власності фізичних або юридичних осіб. 25020200

0,00 0.00 0,00

Інші надходження, у  т.ч. X X 0,00 0,00
бюджет розвитку X X 0,00 0,00
цічьовий фонд X 0,00 0,00 0,00
фонд охорони навколишнього природного 

середовища
X "

X 0,00 0.00

податок з власників транспортних засобів X X 0.00 0,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації 

доходів бюджету)
X

X 0,00 0,00

фінансування (розписати за кодами класифікації 
фінансування бюджету за типом боргового 
зобов'язання)

X
X 0,00 0,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за 
кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету)

X
X 0,00 0,00

X X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього
X

5 510 096,19 1 390 703,00 6 900 799,19
Поточні видатки 2000 5 510 096,19 1 390 703,00 6 900 799,19

Оплата праці 2110 3 411 959,00 0,00 3 411 959,00
Заробітна тата 2111 3 411 959,00 0,00 3 411 959,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 733 666,00 0,00 733 666,00
Використання товарів і послуг 2200 1362891,19 1 388 728,00 2 751 619,19
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 І 6 848,00 5 000,00 21 848,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 582 000,00 1 380 008,00 1 962 008,00
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240 120 943,19 2 100,00 123 043,19
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 643 100,00 1 620,00 644 720,00
Оплата теплопостачання 2271 382 100,00 500,00 382 600,00

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 35 200,00 120,00 35 320,00
Оплата електроенергії 2273 225 800,00 1 000,00 226800,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0.00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм

2280
0,00 0,00 0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм

2281.

0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації деожавних ( 
регіональних ) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

2282

0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2410

0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

2610
0,00 0,00 0,00

Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів

2620
0,00 0,00 0,00
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Поточні трансферти урядам іноземних держав 
та міжнародним організаціям

2630
0,00 0,00 0,00

Соціальне забезпеченая 2700 1 580.00 0,00 1 580,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0.00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 1 580,00 0,00 І 580,00

Інші поточні видатки 2800 0,00 1 975,00 1 975,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

3110
0,00 0,00

Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво іпридбання} житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (,придбання) інших 
об'єктів

3122
0,00 0,00 0,00

Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду 
(приміщень}

3131
0,00 0,00 0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0.00
Реконструкція житлового фонду { 
приміщень )

3341
0,00 0,00 0,00

Реконструкція та реставрація інших об ’єктів
3142

0,00 0,00 0,00
Реставрація пам ’яток культури, історії та 
архітектури

3143
0,00 0,00 0,00

Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

3210
0,00 0,00 0,00

Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів

3220
0,00 0,00 0.00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям

3230
0,00 0,00 0.00

Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутріш ніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00

Надання кредитів органам державного управління 
інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, 
організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00

/Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
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Заступник директора-головний бухгалтер

О.В.Чебаненко
С / (ініціали і прізвище) 

С. В. Железняк
(підпік) (ініціали і прізвище)

23 січня 2018 року 
(число, місяць, рік)

М.П.



Розрахунок видатків до кошторису на 2018 рік 
на утримання Одеського дошкільного навчального закладу 

"Ясла-садок" №  225 Одеської міської ради Одеської області
но КТКВК_______ 0611010 "Надання дошкільної освіти"

Всього
НАДХОДЖЕННЯ -«усього 6900799 грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету 5510096 гри.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. 1390703 грн.

Мережа:
К-ть груп:
початок року 11
кінець року 11
середньорічна 11

в тому числі: для дітей віком до 3-х років
початок року 2
кінець року 2
середньорічна 2
для-дітей віком від 3-х років
початок року 9
кінець року 9
середньорічна 9
Всього дітей:
початок року 321
кінець року 321
середньорічна 307

для дітей віком від 3-х років
12 годин початок року 54

кінець року 54
середньорічна 54

для дітей віком до 3-х років
12 годин початок року 267

кінець року 267
середньорічна 253

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 6900799,19 грн.
в тому числі: Загальний фонд
КЕКВ -2110 Оплата праці всього 3411959,00 грн.
в тому числі: На вишиту:

по посадових окладах з підвищенням 2651874,36 гри.
надбавок за престижність праці 191133,12 грн.
надбавок за вислугу років 245012,88 грн.
доплата за деззасоби та шкідливі умови праці 82766,64 грн.
доплата за нічні 34655.00 грн.
щорічна грошова винагорода педагогічним 
працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про 
освіту» 101342,00

грн.

матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 
57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового 
окладу 105175,00

грн.

педагогічним працівникам 101342,50 грн.



медичним сестрам 3832,50 грн.

КЕКВ-2120 "Нарахування на заробітну плату ” - всього (22%) 733666.00 грн.
КЕКВ -2200 "Вйкористання товарів і послуг", всього 1362891,19 грн.
в тому числі:
КЕКВ-2210 Іредмети, матеріали, обладнання та інвентар 16848.00 грн.
КЕКВ - 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00 грн.
КЕКВ - 2230 "Продукти харчування" 582000,00 грн.

- 
....

...
..

12 
го

ди
н

Ясла:
Число дітей 54
Дні фунціонування 250
Дітодні 5043
Вартість харчування 11,8
Сума 59507,40 грн.

12 
го

ди
н

Сад;
Число дітей 267
ДнїГфунціонування 250
Дітодні 24524
Вартість харчування 16,8
Сума 412003,20 грн.
Разом дітодні, сад та яслі 29567
Сад-та яслі сума, грн. 471510,60 грн.
Середньорічні діти, садових груп
100% звільнені від батьківської плати 2
Дні. фунціонування 250,00
Дітодні 358
Вартість батьківської плати 29,40
Сума всьог о: 10525,20 грн.
50% від батьківської плати 4
Дні фунціонування 250,00
Дітодні 543
Вартість харчування 20,60
Сума всього: 11185,80 грн.
Середньорічні діти, ясельних груп
100% від батьківської плати 6
Дні фунціонування 250,00
Дітодні 620
Вартість харчування 42,00
Сума всього: 26040,00 грн.
50% звільнені від батьківської плати 19
Дні фунціонування 250,00
Дітодні 1286
Вартість харчування 29,40
Сума всього: 37808,40 грн.
Сад ,та яслі сума пільговиків, ірн. 85559,40 грн.
Оздоровлення (кількість дітей) 321,00
Дітодні 5935,00
Вартість 4,20
Сума всього: 24930,00 грн.

КЕКВ - 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", всього 120943,19 грн.
Дератизація та дезінсекція 2384,28 грн.
Послуги зв'язку 1800.00 грн.
Технічне обслуговування установки доочистки питної 
води 7500,00 грн.
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Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей 
дошкільного віку (азгсі) 1290,60 грн.
Розрахунково-касове обслуговування 300,00 грн.
Протипожежні заходи 3000.00 грн.
Інші послуги, в тому числі за потребою поточний 
ремонт 104668,31 грн.

КЕКВ - 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", всього 643100,00 грн.
в тому числі:
КЕКВ - 227-1 "Оплата теплопостачання" 382100,00 ірн.
КЕКВ - 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" 35200,00 грн.

КЕКВ - 2273 "Оплата електроенергії" 225800.00 грн.
КЕКВ - 2700 Соціальне забезпечення 1580,00 грн.
КЕКВ - 2730 Інші виплати населенню 1580,00 грн.
в тому числі :

Виплата муніципальної надбавки медичному персоналу 1580,00 грн.
Всього видатків по; загальному фонду 5510096,19 грн.

.

Спеціальний ф онд'
КЕКВ-2210 "Предмети, матеріали обладнання та інвентар" 5000,00 грн.
КЕКВ - 2230 "Продукти харчування" 1380008,00 грн.
КЕКВ - 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" 2100,00 грн.
КЕКВ-2271 "Оплата теплопостачання." 500.00 грн.
КЕКВ-2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" 120,00 грн.
КЕКВ - 2273 "Оплата електроенергії" 1000,00 грн.
КЕКВ - 2800 "Інші поточні видатки" 1975,00 ірн.
Всього видатШ в^ ̂ Ійеиіальному фонду 1390703,00 грн.
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Заступи: ший бухгалтер

О.ВЛебаиенко

С.В.Железняк

Виконавець 
Сахацька Л.В,


