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на№

від
Ірина Коновал
(Гоі+гециезІ-73514ЬЗее059Ь@сІО5Шр.ргаусІа.сот.иа)

Шановна Ірино!
Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто
Ваше звернення про надання інформації стосовно спеціального рахунку для
благодійних внесків Одеської загальноосвітньої школи № 16 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області.
Повідомляємо, що «Центр фінансування та господарської діяльності
закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» (далі - КУ
Приморського району) здійснює супровід фінансово-господарською діяльністю
закладів освіти Приморського району м. Одеси.
Копія відповіді КУ Приморського району додається.
Додаток на двох аркушах.

З повагою
директор департаменту

О. В. Буйневич

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
"Центр фінансування та
господарської діяльності закладів
та установ системи освіти
Приморського району м. Одеси"
Канатна, 134, м. Одеса, 65039, Україна
т. 776-10-09, факс 776-10-06,
ЄДРПОУ 40703130
е-шаіі: ргітог_сЇ£д@икг.пеі

КОММУНАДЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Центр финансирования и
хозяйственной деятельности учреждений
и органтаций системи образования
Примореного района г. Одессьі"
Канатная, 134, і . Одесса, 65039, Украйна
т. 776-10-09, факс 776-10-06,
ЄДРПОУ 40703130
е-таїї: ргішог_сї§;4@іікг.пе1

05.08.2020 № 38/ПІ
на №>
від
Директору департаменту
освіти та науки
Одеської міської ради
Буйневич О. В.
Комунальна установа «ЦФГДЗУСО Приморського району м. Одеси» на
інформаційний запит Ірини Коновал від 04,08.2020 р. щодо спеціальних рахунків
для благодійних внесків повідомляє наступне.
Спеціальний: розрахунковий
рахунок,
відкритий
в Державній
казначейській службі України, на який можна добровільно та офіційно переказати
батьківські внески для загальноосвітніх навчальних закладів:
о М Ф О - 820172
о ЄДРПОУ - 4070313
о Рахунок -П А 418201720344211001300096633
о Банк отримувача - Держказначейська служба України, м.Київ
о Отримувач - КУ «ЦФГДЗУСО Приморського району м. Одеси»
Відповідно до пункту 2.1 розділу II Наказу Міністерства фінансів України
від 24.12.2012 року № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету за витратами» до мережі, яку головні
розпорядники до початку бюджетного періоду визначають із зазначенням статусу
кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Казначейства,
включаються головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня,- які-у своїй
діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або
діяльність яких координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, які
уповноважені головним розпорядником на «здійснення заходів, передбачених
бюджетною програмою, та отримують на .їх виконання кошти з державного
бюджету. Виходячи з зазначеного, розрахунковий рахунок для благодійних
внесків відривається один для всіє мережі загальноосвітніх закладів району.
Перераховувати благодійні (добровільні) внески, треба вказавши цільове
призначення та навчальний заклад. Якщо благодійником: конкретні цілі
використання: коштів не визначено, шляхи спрямування тфлавдцйиого внеску
визначаються керівником установи, закладу - набувачів відповідно до

першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи,
закладу.
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