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Шановний Марате Костянтиновичу!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваш запит від 02.09.2020 (реєстраційний № 107/ПІ) стосовно закупівлі 
господарчих товарів та миючих засобів для Одеського дошкільного 
навчального закладу «Ясла-садок» № 174 комбінованого типу Одеської міської 
ради Одеської області, що розташований за адресом: вул. Академіка Філатова, 
20, (далі -  Одеський ДНЗ № 174).

З приводу порушених питань на підставі письмової інформації 
комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси» (далі -  
комунальна установа), що здійснює фінансово-господарський супровід 
Одеського ДНЗ № 174, повідомляємо наступне.

За кошти міського бюджету комунальною установою для зазначеного 
закладу закуплено:

1. 2019 рік придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю -  
28519,92 грн.; дезінфікуючі засоби -  3536,00 грн.

2 .1-ІІ квартал 2020 року;
- закупівля вогнегасників, туалетного паперу, паперу А4.;
- дезінфекційні засоби для обробки приміщень -  25564,72 грн.; захисні маски, 
пірометри -  5876,14 грн.;
- проведено капітальний ремонт спальні гр. № 12 на суму 196885,57 грн.;
- розпочато улаштування автоматичної протипожежної сигналізації.

В Одеському ДНЗ № 174 з 2008 року працює Громадська організація 
«Піклувальна рада Одеського ДНЗ № 174 комбінованого типу Одеської міської 
ради Одеської області». Голова піклувальної ради Загравська О.О., якою 
відкрито розрахунковий рахунок в акціонерному банку «Південий». Крім того в 
вересні, січні та травні проводяться загальні батьківські збори на яких Голова 
піклувальної ради звітує за поточний період. '



Участь співробітників у залученні коштів заборонена. В дошкільному 
закладі протягом навчального року видані накази: від 20.08.2014 № 97 «Про 
посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України 
при залученні, обліку та використанні додаткових коштів в Одеському ДНЗ 
№ 174 комбінованого типу», від 22.01.2020 № 21 «Про заборону участі 
працівників Одеського ДНЗ № 174 комбінованого типу у зборі коштів». Всі 
працівники закладу ознайомлені під розпис з даними наказами.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 1 статті 79 Закону України «Про 
освіту» (далі -  Закон) джерелами фінансування закладів освіти відповідно до 
законодавства можуть бути, в тому числі, добровільні внески у вигляді коштів, 
матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, 
установ, організацій, фізичних осіб. Варто зазначити, що батьки можуть 
надавати закладу освіти благодійну допомогу виключно за власною ініціативою 
та на добровільних засадах відповідно до законодавства про благодійну 
діяльність та благодійні організації. Рішення про надання закладу освіти 
благодійної допомоги може прийматися батьками одноосібно чи колегіально. 
При цьому, будь-які колегіальні рішення органу батьківського самоврядування 
школи (класу) щодо сплати внесків не можуть порушувати добровільного 
волевиявлення і рішення окремих батьків щодо сплати чи несплати таких 
внесків і виконуються батьками виключно на добровільних засадах.

З усіх питань, пов’язаних з освітою, Ви можете звертатися до 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради за тел. (048) 725 35 93.

З повагою
в.о. директора департаменту С.В. Скебало

вик.Шаповал Н.В. 
722-02-64


