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,Щепартаментом освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради розгJIяЕуго Ваrп
iнформацiйний запит про фiнансування дошкiльного навчального закJIаду (ясла-садок) NЧ89

"Сонечко" Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi (далi - ,ЩНЗ Nэ89) на 2020 piK.

Повiдомпяемо наступне.
Вiдповiдно до iнформацii для формування бюджету на2020 piK, наданоi завiдувачем

ДНЗ J\Ъ89 (додасться ), враховуючи потреба закладу, за рахунок коштiв мiсцевого бюджету
кошторисом ,,ЩНЗ Jф89 на 2020 piK згiдно з розрtlхункЕlN{и за КЕКВ 2210 кПредмети,
матерiали та iHBeHTap> передбаченi видатки на придбаrrня миючих та дезiнфiкуючих
засобiв у cyмi 3 554,50 грЕ, малоцiнних господарчих ToBapiB (лаtrлпочки, фарба та iH.) - на
суму 1586,50 грн, папiру для друку - на суму 2 082,00 гривень. За КЕКВ 2240 кОплата
послуг (KpiM комунальних)> на оппату послуг з повiрки приборiв облiку спрямовано
27!1,00 трн, дератизацii та дезинсекцii 883,00 грн, перезарядки вогнегасникiв
'721,00 грн, заlrлiру опору струму - 3 000,00 грн, обспуговування та оновлення програI\,Iного

забезпечення кКУРС:,Щошкiпля) - 350,00 грн, послуг з доступу до мерожi KIHTepHeT) -
2 520,00 гривонь.

KpiM того, з фонду депугатiв Запорiзькоi мiськоi рали видiпено З0 000,00 грн на
придбання та встановлення пластикових BiKoH в спортивнiй за;li ДНЗ J\Ъ89.

Також, кошторисом департап{енту освiти i науки ЗапорiзькоI MicbKoi ради
передбаченi видатки на проведення поточного ремонту пральнi ДНЗ Ns89 у cyмi
90 000,00 гривень.

Вiдповiда_пьна особа за розгJIяд iнформацiйного запиту Радова Людмила,Щмитрiвна,
головний бухга.птер територiа;rьного вiддiлу освiти Шевченкiвського району департ€tN,Iенту

освiти i науки Затrорiзькоi MicbKoi ради, 286-2З-L4.
Надану вiдповiдь на даний iнформачiйний зЕшит Ви маете право оскаржити у

порядку, визначеному у ст. 23 Закону Украihи кПро доступ до публiчноi iнформацii>.

.Щиректор деп apTilN4eнTy

Перепелиця,286 2З |0
Радова,2В62З |4
Кршонiс,'708 69 "7З

Коробейнiков,'7 08 69 7З

С.Ю.Романчук
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