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Шановна Алло Олексіївно!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваш інформаційний запит щодо надання переліку не профінансованих 
бюджетом потреб Одеської загальноосвітньої школи № 51 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області (далі -  ОЗОШ № 51) на 2019/2020/2021 
навчальні роки.

Повідомляємо, що видатки по закладам освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси щорічно формуються зі складання 
бюджетного запиту, до якого розраховується потреба по заробітній платі, 
нарахування на заробітну плату, інші виплати населенню, видатки на оплату 
послуг, комунальних послуг, оплату харчування. Видатки на оновлення 
предметів, матеріалів та обладнання, проведення ремонтних робіт в 
бюджетному запиті враховуються із заявок керівників закладів, які надходили 
до комунальних установ «ЦФГДЗУСО районів м. Одеси» в межах наданих 
лімітних призначень. Бюджетний запит складається на плановий та наступні 
два бюджетні періоди, затверджуються згідно граничних обсягів фінансування.

Задоволення заявок закладів освіти здійснюється в межах доведених 
бюджетних асигнувань.

< Згідно інформації комунальної установи «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району 
м. Одеси» (далі -  КУ Київського району), на обслуговуванні якої перебуває 
ОЗОШ № 51, за рахунок місцевого бюджету у 2019 році на утримання ОЗОШ 
№ 51 профінансовано видатків на загальну суму -  11751,93114 тис. гри., у т.ч. 
на:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (туалетний 
папір, журнали, крейда, устаткування для доукомплектації пожежних щитів,



миючі та дезінфікуючі засоби, дидактичний матеріал для 1-х класів -  НУШ, 60 
комплектів учнівських меблів для класів, грамоти, рюкзаки, обладнання для 
оснащення ресурсних кімнат) -  475,11317 тис. грн.;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 
2,22404 тис. грн.;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2 
комплект ноутбук та багатофункційний пристрій, 1 ноутбук, 1 інтерактивна 
дошка, 1 багатофункційний пристрій) -  164,16276 тис. грн.;

- заробітну плату та інші виплати населенню -  8762,56003 тис. грн.;
- продукти харчування -  392,812 тис. грн.;
- оплата послуг (банківські послуги, телекомунікаційні послуги, поточний 

ремонт системи опалення, поточний ремонт приміщень, послуги з дезінсекції та 
дератизації, оновлення сайту школи, доставка та зберігання підручників, 
вистава-мюзикл, проведення мережі \¥Ї-Рі та ін) -  427,99667 тис. грн.;

- для підвищення протипожежного стану Одеської ЗОНІ № 51 проведені 
заходи на загальну суму -  21,06535 тис. грн. (технічне обслуговування та 
спостереження АПС, навчання з пожежної безпеки та цивільного захисту 
працівників закладу, технічне обслуговування вогнегасників);

- оплата комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, електропостачання) -  596,98507 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -  
1,6381 тис. грн.;

- інші поточні видатки -  9,54503 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщень (влаштування ІРЦ № 2 Київського 

району) -  897,82892 тис. грн.
За рахунок місцевого бюджету у 2020 році (1-е півріччя) на утримання 

ОЗОШ № 51 профінансовано видатків на загальну суму -  7033,47388 тис. грн., 
у т.ч. на:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (миючі та 
дезінфікуючі засоби, класні журнали, прилад приймально-контрольний «Тірас- 
8П» ) -13,62488 тис. грн.;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів -  
7,89832 тис. грн.;

- заробітну плату та інші виплати населенню -  6163,26902 тис. грн.;
- продукти харчування -  67,461 тис. грн.;
- оплата послуг (телекомунікаційні послуги, доставка та зберігання 

підручників послуги з дезінсекції та дератизації) -  3,02389 тис. грн.;
- для підвищення протипожежного стану ОЗОШ № 51 проведені заходи 

на загальну суму -  12,6899 тис. грн. (технічне обслуговування та 
спостереження АПС, технічне обслуговування вогнегасників);

- оплата комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, електропостачання) -  598,62744 тис. грн.;

- інші поточні видатки -  4,32883 тис. грн.;



- капітальний ремонт по доулаштуванню АПС -  162,5416 тис. грн.
З метою оперативного реагування стосовно тріщини, що з’явилась на 

будівлі, КУ Київського району переглянуто бюджетні видатки та, за рахунок 
вивільнених лімітів, ЗО червня 2020 року укладено відповідний договір на 
послуги з інженерно-геологічних вишукувань та оцінки технічного стану 
будівлі ОЗОШ № 51 з організацією, яка має дозвіл на проведення робіт з такого 
обстеження та відповідний кваліфікований персонал (Одеська філія 
Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно- 
вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція») на суму 49,26914 тис. грн.

Бюджетні видатки на 2021 рік буде заплановано у вересні 2020 року при 
складанні Титульного переліку об’єктів по пріоритетним напрямам на 
проведення капітальних ремонтів в закладах освіти м. Одеса за КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт інших об’єктів» та за КЕКВ 3110 "„Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування”.

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 № 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 26.03.2020 № 54 «Про встановлення розміру 
фактичних витрат на копіювання, друк та сканування документів, що 
надаються за запитами на інформацію» у випадку, коли запитувана інформація 
міститься в документах обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний 
відшкодувати фактичні витрати на копіювання (0,2 відсотка розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї 
сторінки), згідно Розрахунку, що додається.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону 
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» з 
документами Ви можете ознайомитися в департаменті освіти та науки Одеської 
міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134, кабінет № 209 
(безкоштовно).

Додаток 10 арк.

З повагою
директор департаменту О. В. Буйневич

Вик. Котелюк О. В. 
тел. 776-30-24



Додаток 
до Порядку
відшкодування фактичних витрат на 
копіювання, друк та сканування 
документів, що надаються за запитами 
на інформацію

РАХУН ОК №  У ""  
від «02» липня 2020  року 

для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, 
щ о надаються за запитом на інформацію від «26» червня 2020  р. №  74/ГТІ

Надавач послуг: Департамент освіти та науки ОМР
(назва Органу)

Реєстраційний рахунок: ЦА888201720314241006204032293
МФО банку: 820172
К од за ЄДРПОУ: 02145398
П латник__________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали запитувача -  фізичної особи, найменування запитувача -  юридичної особи 
або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

Найменування
Вартість виготовлення  

1 сторінки, грн
Кількість
сторінок

Сума без П Д В, 
грн

Копіювання або друк копій документів формату А 4  
та менш ого розміру (в тому числі двосторонній друк)

4 ,394 20 87,88

Копіювання або друк копій документів формату АЗ 
та більш ого розм іру (в том у числі двосторонній друк)

0 0 0

Копіювання або друк копій документів  
будь-якого формату, якщо в докум ентах поряд з 
відкритою інформацією  міститься інформація  
з обм еж еним  доступом , щ о потребує її  
відокремлення, приховування тощ о 
(в тому числі двосторонній друк)

0 0 0

Виготовлення цифрових копій документів шляхом  
сканування

0 0 0

РАЗОМ 4,394 20 87,88

В С Ь О Г О  ДО  С П Л аТ И : В ісім десят сім  грн 88 коп.
(сума словами)

Заступник начальника відділу ф інансового забезпечення  
та бухгалтерського обліку -  головний бухгалтер ДО Н  ОМ Р ' О. М. Гуляєва

(посада) (підпис) (ПІБ)



ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛ ЬIIАЯ 
ШКОЛА № 51 *-Я1 СГУПІЙЕЙ 

ОДЕССКОГО ГОГОДСКОГ9 СОВЕТА 
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Лкжїдорфскш: а Щ . і б ік  г. Одесщ,
63059, Украйна тея»<048| 7б<Н>4-% ,
*од ОКПО 254282? 1 
млолчіиа Ш«»І ->5і 
й-пшії: о/.йк)і51#икг.ш

Запит на придбання предметів, матеріалів, обладнаний та інвентарю 
по Одеській загальноосвгщій школі № 51 !-Щ ступенів Одеської міської

ради Одеської області на 2019 рік

К | Назва
В/Я

1. Парти старша школа
2. Парти початкова, школа

(одномісні)
3. Стільці
4. Дошки шкільні
5. Принтер

6. Пожежні рукави 
(з'єднання рукавів не 
відповідає з’ єднанню 
шкільним гідрантам)

х Всього

Керівник закладу

Кількість Орієнтовна 
вартість за 

одиницю, гри.

Сума, гра.

510 шг, X 2.00 108 000
90 шт. 1 000 90 000

360 шт. 500 180 000
І шт. 4 000 20 000
2 шт. 4 000 8 000
8 шт.

X Ж 0,00

й .
і ШГ

)
І.В. МмхаМдкж

"ЛІ ту пип і

ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА «  51 Ї-Ш .СТУПЕНЯ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Люстдорфська-дор.. 60, м,Одеса. 
65059,Украіна тея.(048) 766-64-96, 
код ЄДРПОУ 2542827! 
кґУо.скі,иа/5сНоа1Л>51 
е-таіі: огодІтЗ1@икг,ПЄІ



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА Лі 51 1-Ш СТУПЕНІВ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКО! РАДИ

ОДЕСЬКО? ОБЛАСТІ

ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА т  5 І М И СТУПБНЕЙ

ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТІ

Люегдорфська дар., 60, м. Одеса, 
65059,Укр8Їка тад.(Ш) 766-64-96. 
код ЄДРПОУ 25428271 
кгуо осі иа-зс тої у5 і 
е-таіі; ожбйі® 1 @икгіпеі

Люсгдарфская дер., Ш ,  г, Одесса 
65050, Укрюнга ‘ с.; і 04Я > "66-6 к<Ц 
код ОКЇІО 25428271 
к гуо.огі дшйеЬсю і/#5 і 
е-гоаіи ош8іі5 і іЦокг.яеі

Заявка на проведення каиітиьнего ремонту 
сходів гашу

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи № 51 І-ІІЇ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує ююгютання щодо 
включення у перелік ремонтних робіт закладу -  кштіталший ремонт сходів 
ганку з двох, сторін закладу.

Клопотання обумовлено незадовільним станом сходів,

- сходи зруйновані, ршвшіюїотьоя, з однієї стерш и с продали та дірки.

Враховуючи необхідність забезпечення санітарно-гігієнічних вимог 
організації навчально-виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведенні відповідних робіт працівниками 
закладу, просимо розглянути вшцеозначене клопотання щодо капітального 
ремонту сходів ганку.

Додатково інформуємо, що з моменту будови закладу 1968 мкїтальшій 
ремонт сходів не проводившу дефектний акт та фото фіксація оГєш у в 2-х 
екземплярах додається,

А саме;

, Керівник закладу



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА Лі 51 І-Ш СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАДИ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

^  ОДЕССКАЯ ОВВїЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
Я И  ШКОЛА 51 МИ СТУПЕНЕЙ
Ш Ш  ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОДЕССКОЙ ОБЛАЄШ

Л«сшорфеька дор,. 60, «.Одеса, 
65§5'9,Укршна тел,(048) 766-64-96.
код ЄДРПОУ 2542827 і 
кгтаосІиабїсЬооЩЗ 1 
е-шаіі: о208іі5І@икг,пеі

Ліеєхасрфекая дор.. 60, г, Одесса,
65059, Украйна тед,(048) 766-64-% , 
код ОКПО 25428271 
кГ¥О,ОСІ.І!ШСІ10ОІ/$5 і 
е-таіі: Ш®Ь5 і@акг,пеі

Заявка на проведення капітального ремонту 
заміна 36 вікон

Адміністрація Одеської' загальжюевітньаї школи М& 51. і-Ш ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо 
включення у перелік ремонтних робіт закладу ~ капітальний ремонт - заміна 
36 вікон.

Клопотання обумовлене незадовільним станом едектрсміровщіки 
вее'шбкмш.

- у 36 вікон закладу старі, дерев'яні з розсохлим деревом,

Враховуючи необхідність забезпечення санітарно-гігієнічних вимог 
організації навчально-виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт ПрЩВЮЮІЙМИ 
закладу, просимо розглянути вищеозиачене клопотання: щодо заміни 36 вікон.

Додатково. Інформуємо, що з моменту будови закладу 1968 капітальний 
ремонт 36 вікон не проводився, дефектний акт та фото фіксація об'єкту і  2-х 
екземплярах додасться.

А саме:

І



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
■ШКОЛА КЬ 51 М И СТУПЕНІВ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

ОДЕССКАЯ. ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛ ЬНАЙ
ШКОЛА М 5 і І НІ СТУНЕІІЕЙ 

»АК< к 'ЛТНОІН,
ОДЕССКОІ ОБЛАСТІ!

Люстдорфська лор.. 60, м,Одеса, 
65059.Україна гт.(Ш) Ж-64-9&,
код ЄДРПОУ 25428271 
кгу-о.осі иа'$сЬооІ/з5) 
е-тпаїї: 05ШН51 @икг.пеі

Люстдорфская дер., 60, г. Одесса, 
65059, Украйна тел.(б48) 766-64-96 
код ОКПО25428271 
кг¥о.осІ.иа'«еЬооІА5 і 
е-піаіі; огр$Ь5 і фикг.пеї

Заявка на проведення капітального ремонту 
заміна дверей

Адміністрація Одеської загшініоосвітньої школи Ха 51 І-ИІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо 
включення у перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт - заміна 
дверей' майстерень, дверей пожежного виходу їдальні, затаєного виходу 
закладу.

Клопотання обумовлено незадовільним станом дверей майстерень, 
дверей пожежного виходу їдальні, запасного виходу закладу.

А саме:
- двері великі дерев’яні розсохтися, потребують заміни.

Враховуючи необхідність забезпечення еанітарно-гїілєяйітіїіх вимог 
організації навчально-виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
заклад)', просимо розглянути ваддеозначене клопотання щодо заміни дверей 
майстерень, дверей пожежного виходу їдальні» запасного виходу закладу.

Додатково інформуємо». шо з моменту будови закладу 1968 кшіітшшщй 
ремонт - заміни дверей майстерень, дверей пожежного виходу їдадшї, 
запасного виходу закладу не проводився, дефектний акт та фото фіксація 
об’єкту в 2-х екземплярах додається.

Керівник закладу



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА Жш 51 М И  СТУПЕНІВ 
ОД ЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДЕССКАЯ ОБШЕОВРАЗОВАТВДЬН АЯ 
ШКОЛА № 51 І-Ш СТУПЕНЕЙ 

ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Люстдорфська дор., 60, м.Одеоа, 
6505§,Укршна тел.{048) 766-64-96, 
код ЄДРПОУ 25428271
кгУо.схі.иа/зсЬооїйб 1 
е-шзіі: ОЕ03Й5 І̂ икг.псі

Люстдорфская дор.. 60, г. Одесеа,
65059, Украйна їєд.(Й48) 766-64-96, 
код ОКПО25428271 
к т .д х іи а  ясНооі 551 
е-таії; ого&ЬЗ 1 (ЗНїкг.гш

Заявка на проведення капітального ремонту 
системи опаленая

Адміністрація Одеської загшіьнооевїгаьої шкоди Жй 5-І І-ІІЇ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області яорущуе клопотання щодо 
включення у перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт системи 
опалення.

Клопотання обумовлено незадовільним станом системи опалення.

- погіршення умов навчання дітей у зв'язку зі зниженням температури 
закладу в осінньо-зимовий період;
- труби зсередини ржаві, зношені

Враховуючи необхідність забезпечення санітарно-гігієяічни.х вимог 
організації навчально-виховного процесу» дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу, просимо розглянути вищеозначене клопотання щодо капітального 
ремонту системи опаленім.

Додатково інформуємо, що з моменту будови закладу 1968 капітальний 
ремонт системи опалення т  проводився, дефектний акт та фото фіксація 
об'єкту » 2-х екземплярах додається.

А саме:

Керівник закладу



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА т  51 І-Ш СТУПЕНІВ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЇРАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДЕССКАЯ :ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА Ж 51 І-Ш СТУПЕ1ЇЕЙ 

ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТІ!

Люстдорфська дор», 60, м.Одеса, 
65059,Україна тел.(048) 766-64-%, 
код ЄДРПОУ 25428271

Люсгдорфская дор., 60, г. Одеси,
65059, Украина тел,(048) 766-64-96,
код ОКГІО 25428271 
і г.о о! «а ксЬ >о1 ч51 
е-таіі: І^икг.пй

Іадо.ой,,ишеІіор]/851 
е-тзії: О20$Ь5 Ш иіг..гі©г

Заявка на проведення капітального- ремонту 
теплового вузла

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи № 51 І-Ш ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо 
включення у перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт теплового 
вузла.

Клопотання обумовлено незадовільним станом теплового вузла.

А саме:
- зношені засувки старого зразку, труби.

Враховуючи необхідність забезпечення санітарно-гігієнічних вимог 
організації навчально-виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
жнтгедіялмюсті та неможливістю проведення відцовіднш робіт пріщіїнишмй 
закладу: просимо розглянути вищеозначене клопотання щодо капітальною 
ремонту теплового вузла.

Додатково інформуємо, що з моменту будови закладу І 968 капітшбнйй 
ремонт теплового вузла не проводився, дефектний акт та фото фіксація об’єкту 
в 2-х екземплярах додається.

Керівник закладу



ОДЕСЬКА з а г а л ь н о о с в іт н я : 
ШКОЛА № 51 І-Ш СТУЖЕЮ» 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЗРАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ І

ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА Ж  51 І-Ш  СТУИЕНЕЙ 

ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОДЕСС'КОЙ О БЛ А С ТІ

Люстдорфська дор.. 60, м.Одеса, 
65$59,Укр$на тея.(048) 766-64-96,
код ЄДРПОУ 25428271 
кґко.схі.иаТебооіС? І 
е-таі!; огойН51 (ЙАі:кг.пеі

Люспгдорфская дор,, 60, г. Одесса. 
65059, Украйна гед.1048) 766-:64“96
код СЖГІС) 2542827і 
!с гуо , *к!. у а/ ас Ьоо І/£5 ! 
е-шай: 020615 І ЙдіЬг.пс!

Заявка ж проведення капітального ремонту 
підлоги актової зали, сцени

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи К« 51 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо 
включення у перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт підлоги 
актової зали, сцени.

Клопотання обумовлено незадовільним етаном підлоги актової зали, 
сцени,

- підлога актової зали провалюється, настил, лага прогаяли.

Враховуючи необхідність забезпечення сш і’щрно-гїгіенічних вимог 
організації навчально-виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
жй'П'Єд Іяявності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу, просимо розглянуш вищеозяачеие клопотання щодо капітального 
ремонту підлоги актової зали, сцени,

Додатково інформуємо, що з моменту будови закладу 1968 капітальний 
ремонт підлоги актової зали, сцени не проводився, дефектний акт та фото 
фіксація об'єкту7 в 2-х екземплярах додасться.

А саме:



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА т  51 І-Ш  СТУПЕНІВ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДІ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛ АСТІ

ОДЕССКАЯ ОБЇЦЕОБРАЗОВА Ї ЕЛЬІІАЯ
ШКОЛА т  51 І-Ш СТУПЕНЕЙ 

ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОДЕССКОЙ ОШ1АСТИ

Діоетдорфеька дор., 60, м.Одейа, 
бЗв59.Україна тсл.(048) 766-64-06, 
код ЄДРПОУ 25428271 
к«о.о0.иа/$сНоо1/851 
е-таіі: ош®Ь51 <§?икг,оеі

Люстдорфская дор,. 60, г, Одесеа, 
65059, Уйрмна теліСМВ) 766-64-46 
код ОКПО 2542Щ71 
кгч'о.оД. ш кйю оІМ  І 
е-таіі: огоаЬЗ) @мкг.лег

Заявка на проведення канїгаяшого ремонту 
стелі в актовій. заді

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи X»- 51 І-ІП ступенів 
Одеської міської ради: Одеської області порушує клопотання щодо
включення у перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт стелі в 
актовій залі

Клопотання обумовлено незадовільним станом стелі актово? зали,

А саме;
- стеля в незадовільному стані, лущиться,

Враховуючи необхідність забезпечення санїгарно-гїіїенїчних вимог 
організації навчально-вЮОвйего процесу, дотриманім вимог безпеки 
життєдіяльності'та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу, нроеиш  розглянути вищеозначене клопотання щодо каяїїщшюШ 
ремонту стелі в актовій залі.

Додатково інформуємо, що з моменту будови закладу 1968 дашшбнйй 
ремонт стелі в актовій заді не проводився, дефектний акт та фото фіксація 
об’єкту в 2-х екземплярах додається.

Керівник закладу І.В,. Михайдкж



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА №.51 М И СТУПЕНІВ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇОБЛАСТІ

ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 51 МИ СТУПЕНІ Й 

ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Люстдорфська дор,, 60, .«.Одеса, 
65059,Україна тел.(048) 766-64-96,
код ЄДРПОУ 25428271 
кп о.оііиа'зсЬооІ&з1 
е-шаі 1: о70§Ь5 і @икг.пе!

Люсігдорфсюи дор., 60. г, Одеес®. 
65059, Украйна тая,(048) 766-64-96,
КОД ОКГІО 25428271 
кгуодхі. иа/зсЬооІ/й» і 
е-іпаІІ; ош*Ь5 і ̂ икг.іюс

Заявка на проведення кадїтшіьного: ремонту 
елекгронроводки вестибюля

Адміністрація Одеської: загальноосвітньої школи №> 51 ї-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо 
включення у перелік ремонтних робіт закладу капітальний ремонт 
електропроводки вестибюля.

Клопотання обумовлено незадовільним станом електропроводки 
вестибюля.

- у зв'язку з. неможливістю знайти фазу освітлення час псове.

Враховуючи необхідність забезпечення еанітарно-гігіенічних вимог 
організації навчально-виховного процесу» дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведенні відповідних робіт • працівниками 
закладу, просимо розглянуте вищеозначене клопотання щодо кадішадшого 
ремонту електропроводки вестибюля.

Додатково інформуємо» що з моменту будови закладу 1968 йаііїтадшті 
ремонт електропроводки вестибюля не проводився, дефектний акт та фото 
фіксація об'єкту в 2-х екземплярах додається.

А саме:

Керівник закладу



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОДА № 51 1-Ш СТУПЕНІВ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ :

ОДЕССКАЯ. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОДА Ш  5! І-Ш СТУПЕНЕЙ 

ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОНЕТА 
ОДЕССКОЙ ОБДАСТИ

Лшетдорфська дор.. 60, м.Одсса, 
65059,Україна тед.(048) 766-64-96.
кодСДРПОУ 25428271 
кп'о.осі. ца/зсНооІ/$5 і 
е-таі!: «дайїЗ 1 (йїикг. п«

Люстаорфская дор.. 60, г. Одесса,
65059, Украйна те.з.£04$} Ш -64-% . 
вдСЖПО 25428271 
■кгуо.осІ.Ші/зсІїооіаЗ І 
е-таіі о&>§іШй'икг.пе?

Заявка щ  проведення капітальною ремонту 
вестибюля

Адміністрація Одеської* загальноосвітньої школи М> 51 І-Ш ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо 
включення у перелік ремонтних робіт закладу -- капїтальниі ремонт 
вестибюля.

Клопотання обумовлено: незадовільним станом стін і стелі вестибюля.

А саме:
» стеля лущиться від протікання даху до кшііталщого ремонту.

покрилася грибком;
- стіни в незадовільному стані, штукатурка відпадає.

Враховуючи необхідність забезпечення €ШІШфІ№ГЇГІШШШ вимог 
організації навчально-виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу?, просимо розглянути вищеозначене клопотання щодо капітального 
ремонту вестибюля.

Додатково інформуємо, що з моменту будови закладу 1968 кажітаяьвйіі 
ремонт вестибюля не проводився, дефектний акт та фото фіксація об’єкту в 2-х 
екземплярах додається.

Керівник закладу і І.В. Михайлюк


