
УКРАЇНА
ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Садовий бульвар, 14, м. Шостка, 41100, тел. (05449)2-24-04, тел/факс (05449)2-24-96 

А6С6.Л& № На № ______________від_________

Надії АНДРУЩЕНКО

Щодо надісланого інформаційного запиту по фінансуванню дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №5 «Теремок», підпорядкованого 
Управлінню освіти Шосткинської міської ради Сумської області на підставі 
статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 
січня 2011 року надаємо наступну інформацію:

1. Заробітна плата у Шосткинському дошкільному навчальному 
закладі (ясла-садок) № 5 "Теремок" Шосткинської міської ради Сумської 
області виплачується згідно штатного розпису. Відповідно до статі 3 Закону 
України від 24 березня 1995 року «Про оплату праці» зі змінами розмір 
заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не 
може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Згідно закону 
України від 14 листопада 2019 року «Про Державний бюджет України на 2020 
рік» з 01 січня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати складає 4723 грн. 
Тому працівникам, у яких посадовий оклад разом з доплатами та надбавками 
(окрім тих, що не враховуються при обчисленні мінімальної заробітної плати 
згідно законодавства) менший за розмір мінімальної заробітної плати, 
провадиться відповідна доплата. Також повідомляємо, що премії працівникам 
цього закладу не виплачуються.

Штатний розпис додається на 1 арк..
2. Ремонтні роботи в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 

№ 5 "Теремок" протягом 2020 року не проводились.
3. Протягом 2020 року управлінням освіти заключено 7 тендерних 

договорів на поставку продукції, 24 прямих договорів на поставку продуктів, 1 
прямий договір на постачання інших товарів.

Слід зауважити, що Замовником на постачання товару виступає 
управління освіти Шосткинської міської ради, адже закупівля проводиться 
централізовано з подальшим постачанням на відповідний заклад (згідно заявки 
від закладу), що йому підпорядкований.

Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» №114-ІХ від 19.09.2019 
року всі проведені закупівлі як з використанням електронної системи 
закупівель (відкриті торги, переговорена процедура, спрощена закупівля) так і



без використання електронної системи закупівель (прямі договори) 
висвітлюються через електронну систему РгоИогго.

У зв’язку з тим, що кількість договорів на поставку продуктів чи інших 
товарів містить великий об’єм інформації, пропонуємо Вам скористатись 
електронним закупівельним майданчиком Рго2огго, що є у вільному доступі в 
мережі Інтернет.

Надаємо перелік постачальників харчових продуктів, інших товарів на 
2020 рік по ЗДО №5:
№
п/п Постачальник Реквізити та предмет договору

Договір №5-2020 від 22 січня 2020 року 
М'ясо куряче (філе), свіже чи охолоджене

ФОП Довбиш Г.В. 
41111 Сумська обл. 
Шосткинський р-он с. 
Вовна вул. Літвінова 
буд. 25_____________
ТОВ «Ворожба»
41811 Сумська обл. 
Білопільський р-он м. 
Ворожба вул. Мира 5

Договір №4-2020 від 16 січня 2020 року
М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене

ФОП Стрельцов Ю.О. 
41100 Сумська обл. м. 
Шостка вул. Марата 
буд.28______________

Договір №3-2020 від 15 січня 2020 року
Сир сичужний від 50% та сир кисломолочний від 9%
жирності

ТОВ «Сумська 
продуктова компанія» 
40007 Сумська обл. м. 
Суми вул. Промислова 
буд.2.________________

Договір №2-2020 від 15 січня 2020 року 
Масло вершкове від 73% жирності

Договір №1-2020 від 10 січня 2020 року 
Молоко рідке від 2,5% жирності, пакет (літр)

ФОП Стрельцов Ю.О. 
41100 Сумська обл. м. 
Шостка вул. Марата 
буд.28______________
ТОВ «Контакт плюс» 
41140 Сумська обл. 
Шосткинський р-он. смт 
Вороніж вул. О. 
Кошового буд. 18_______

Договір №8-2020 від 28 січня 2020 року
Хліб житньо-пшеничний (в упаковці) та Хліб
пшеничний вищого гатунку (батон) (в упаковці)

ФОП Талан Марія 
Іванівна
41100 Сумська обл. м. 
Шостка вул. 
Святомиколаївська 
буд.11Б кв.19_______

Договр №6-2020 від 22 січня 2020 рокуц 
Риба, свіжоморожена. (Хек або Сайда)

ФОП Пискун В.В. 
41100 Сумська обл. м. 
Шостка вул.6 
Гвардійської дивізії 
буд.5 кв. 143________

Договір №1 від 08.01.2020 року (яйце куряче)
Договір №14 від 13.01.2020 року (дріжджі)
Договір №56 від 15.06.2020 року(овочі ранніх сортів)

ФОП Смолка С.1.
41100 Сумська обл. м. 
Шостка вул. Марата буд. 
28 кв.109

Договір №16 від 28.01.2020 року (яйце куряче)
Договір №18 від 28.01.2020 року (борошно пшеничне в/г) 
Договір №20 від 05.02.2020 року (томатна паста)
Договір №22 від 05.02.2020 року (какао)
Договір №23 від 05.02.2020 року (повидло)
Договір №24 від 05.02.2020 року (чай Майский)
Договір №26 від 05.02.2020 року (крупи)_______________



Договір №40 від 18.02.2020 
Договір №44 від 19.02.2020 
Договір №38 від 07.02.2020 
Договір №36 від 07.02.2020 
Договір №34 від 07.02.2020 
Договір №32 від 07.02.2020 
Договір №28 від 07.02.2020 
Договір №30 від 07.02.2020 
Договір №46 від 26.02.2020 
Договір №48 від 02.03.2020 
Договір №50 від 03.03.2020 
Договір №51 від 10.03.2020 
Договір №54 від 10.06.2020 
Договір №55 від 10.06.2020 
соки)

року(крупа манна) 
року (яйце куряче) 
року (дріжджі) 
року(цукор) 
року(макаронні вироби) 
року (олія рафінована) 
року(горох) 
року (сіль)
року (крупа гречана)
року (дріжджі)
року (какао)
року (рис)
року (яйце куряче)
року (фруктові та овочеві

10
ФОП Казановська Т.М. 
41100 Сумська обл., 
м.Шостка, вул.Марата, 
буд.24-а

Договір №48 від 09.06.2020 року (Багатофункціональний 
пристрій Ер$оп)

4. Кошторис на 2020 рік Шосткинського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 5 "Теремок" ІЛосткинської міської ради Сумської 
області додається на 8 арк. Відповідна інформація розміщена на офіційному 
сайті ЗДО №5 ЬіфдСМпгбІегеток.Дтбоітее.сот.

5. Благодійна допомога для вирішення загальних потреб Ш осткинського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Теремок" не надходила.

Заступник міського голови Ніна СИВАЄВА

Наталія Сергейко7-18-37


